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1. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'm; ge
çen tutanak hakkında söz alarak; bakan
ların gündem dışı konuşma istekleriyle, 
Parlâmentonun birinde cevaplandırıla-
madığı bir hususu diğerinde cevaplan
dırma talebinin birbirinden ayrılması ge
rektiğine dair demeci. 171 :İ73 

2. — Çanakkale Üyesi Zr'ya Termen'-
in; yapılan demir ve çelik fabrikaları
nın memleketimizdeki demir cevherinin 
tenörüne hitabetmediğine dair demeci 173:175 

3. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıca-
lı'nm; T. C. Ziraat Bankası tarafından 
13 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis-
yonununa belgelerin noksan verilmiş ol
ması sebebiyle Komisyon raporunun ma
hiyetinin değişebileceğine, konunun 
T. B. M. M. Başkanlığınca incelenerek ye
niden görüşülmesini sağlaması gerektiği
ne dair demeci. 175:177 

4. — içel üyesi Lûtfi Bilgen'in; mem-

Sayfa 
lekette mevcut itimat buhranını Hüküme
tin yarattığına, bunda büyük rolü olan 
Başbakanın istifa etmesi gerektiğine dair 
de:neci 177:180 

5. — Devlet Bakanı Turhan Bilgin'-
in; ioel Üyesi Lûtfi Bilgen'e cevaben, 
itimat müessesesinin Anayasada tarifini 
bulduğuna, iktidarın muhalefet partile
rinden itimat beklemesinin mantıki ol
madığına, partilerin iktidara gelme yol
larının Anayasa ve mevzuatta yer aldığı 
cihetle muhalefetin Başbakanı istifaya 
davet etmesinin Anayasaya ve mantığa 
aykırı düştüğüne dair demeci. 180:182 

6. — Ticaret Bakanı Gürhan Tit-
rek'in; Balıkesir üyesi Nejat Sarlıca-
lıya cevabolarak; 13 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun her iste
diği belgenin verildiğine, istenmediği an
laşılan müfettiş raporuna mesnedolan iş
lemlerin mahallinde geniş mikyasta in
celemeye tabi tutulduğunun raporun tet
kikinden anlaşılacağına dair demeci. 182:186 

7. — Antalya Üyesi Mehmet Pırıl
tı'nın; 13 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu üyesi olarak, Komisyonun 
çalışma tarzına, yetkilerine, komisyonca 
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Sayfa 
bu kredilerle ilgili bütün belge ve rapor
ların kül halinde istendiği cihetle bu 
raporun da gönderilmesi gerektiği halde 
verilmediğine dair demeci. 186:189 

5. — SEÇİMLER 189 
A - KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 189 
1. — Kamu iktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyonu ile Dilekçe Kar
ma Komisyonuna üye seçimi. 189:190 

6. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 190 
1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/442; 

Sayfa 
O. Senatosu 1/1201) (S. Sayısı : 1524) 190: 

203,212:213 
2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/441; C. 
Senatosu 1/1200) (S. Sayısı : 1523) 203:205, 

210:211 
3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/444; C. 
Senatosu 1/1202) (S. Sayısı : 1525) 205:209, 

214:215 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Başkan; 43 ncü Birleşimde cereyan eden 
hâdiseleri özetliyerek : 

1. — Gündem dışı konuşmalara bakanların 
cevap vermesinin usulden olduğunu beyanla 
buna dair mütaaddit misaller verdi. 

2. — Gündem dışı konuşmalara bakanların 
cevap verme isteklerinin bir tertibolup olma
dığını araştırmanın Başkanlığın vazifesi olma
dığını ; 

3. — Gündem dışı söz taleplerinin yazık 
olmasının İçtüzüğün 54 ncü maddesi iktiza
sından bulunduğunu; 

4. — Bakanın cevabi konuşmasının yazılı 
ve basma verilmiş olması ile Başkanlığın bir 
tertip içinde bulunması iddiasının, Başkanın 
basınla bir irtibatı olmaması sebebiyle, geçerli 
bulunmadığını; 

5. — Başkanvekili olarak tarafsızlık karar 
ve azminden hiçbir şey kaybetmediğini ve 
iktidar partisi mensuplarının himayeye, mu
halefetin tavize ihtiyacı bulunmadığını bil
dirdi. 

Ağrı Üyesi Salih Türkmen; gündem dışı 
konuşmalara Bakanın muhakkak cevap ver
mesi gibi bir usulün bulunmadığını, Millet 
Meclisinde konuşulan bir hususun buraya ge

tirilmesinin usulsüzlük olduğunu beyanla; bu 
konlarda Başkanın ne düşündüğünün bildi
rilmesini istedi 

Başkan; Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın konuş
masının esasını «tertip» teşkil ettiği için mi
salleri ona göre verdiğini, konuşma nerede 
yapılırsa yapılsın, umumi efkârın aydınla
tılmasına ihtiyaç duyulduğu zaman Hükü
metin bunu Parlâmento kürsülerine getirme
sine mâni bir hüküm bulunmadığını ifade etti. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'a, sataşma dolayı-
siyle söz vermesi, leh ve aleyhinde yapılan gö
rüşmelerden sonra reddolundu. 

Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'e söz veril
mesinin usule uygun olduğu kabul edildi. 

Ticaret Bakanı Gürhan Titrek; 13 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna, Zi
raat Bankası müfettişlerinin bir raporunun 
verilmediğine ve gizlendiğine dair iddia üze
rine, umumi efkârı ve Samsun Üyesi Refet 
Rendeci'yi tenvir etmek maksadiyle söz al
dığını, Komisyon raporu ve muhalefet şerh
leri okunduğu takdirde, müfettiş raporu ko
nusunun geniş şekilde münakaşa edildiğinin 
görüleceğini, Komisyondan hidbir belgenin 
gizlenmediğini ve hesabı verilemiyecek hiçbir 
mevzuun bulunmadığını beyan etti. 
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İstanbul Üyesi Ekrem özden; 43 ncü Bir
leşimde kendisine verilen ihtar cezasının ye
rinde olmadığını, olayı tutanaklardan okuya
rak izah etti. 

Başkan; tutanağın tam okunmadığını, bir
çok üyelerin bir kısım üyelerin disiplin suçu 
işlediklerini söylediklerini beyanla bu konu
ların tetkiki için birleşime 45'dakika ara verdi. 

ikinci oturumda : 
Başkan; 43 ncü ve bu birleşimde cereyan 

eden hâdiselerden üzüntü duymayan bir üyeye 
tesadüf etmediğini, olayların kasta makrun 
bulunmadığını ifade ettiklerini, bu sebeplerle 
kendi takdir yetkisini kullanarak bu iki birle
şimde verdiği cezaları kaldırdığını bildirdi. 

Samsun Üyesi Refet Rendeci; 43 ncü Birle
şimde 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundan gizlendiği" iddia edilen müfettiş 
raporu ile ilgili olarak Ticaret Bakanından 
istediği açıklamada bir tertibin içine girdiği 
yolundaki isnatları reddetti ve bu gibi iddia
ların, parlömanteri Anayasanın 79 ncu mad
desinin verdiği hakları ve vazifeleri ifadan 
alıkoyacağını tebarüz ettirdi. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu ile, 

Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi 
yapıldı ve yeter çoğunluk sağlanmadığından 
gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, araştırma, sözlü ve yazılı soru önerge
lerinin Resmî Gazetede yayınlanması hususun
da ne düşündüğüne dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanından sözlü sorusuna, Başkanlık Di
vanı adına Divan Kâtibi Orhan Kürümoğlu ce
vap verdi. 

25 Şubat 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
loplanmak üzere birleşime saat 18,40 ta son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/441; C. Senatosu 1/1200) (S. 
Sayısı : 1523) 

2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun ta

sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/442; C. Senatosu 1/1201) (S. Sa
yısı : 1524) 

3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/444; C. Senatosu 1/1202) (S. Sayısı : 
1525) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyetimiz yoktur. 
Saat 16,00 da tekrar top... 

(«Ekseriyet var, gelenler var.» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturunuz sa
yalım. Ekseriyet olduğu üzerinde şüphe var, 
tekrar gelenlerin olduğu buyuruldu... 

Efendim, ekseriyet tahassül etmiştir, bu iti
barla ilk beyanımı tashih ediyorum ve 45 nci 
Birleşimi açıyorum. 

Şimdi gündem dışı söz talepleri var.. Balı
kesir Senatörü Sayın Nejat Sariıcalı, Sayın Ti
caret Bakanı Gürhan Titrek tarafından verilen 
beyanatın gerçeklere aykırı olduğu sebebi ile 
kamuoyunun yanılmasını düzeltmek maksadı ile 
gündem dışı söz talebetmektedir. 

Bu talep, dünden bugüne Sayın Lûtfi Bil
genin talebi ile birlikte intikal etmiştir. 

Saym Bilgen de «Şu anda içinde bulunduğu
muz vahim durum hakkında gündem dışı söz 
istiyorum.» demektedir. 

Şimdi, Çanakkale bağımsız Senatörü Sayın 
Ziya Termen de «Türkiye'nin Brezilya'dan de
mir cevheri ithal etmekte olduğu şu günlerde 
demir politikamızla ilgili olarak gündem dışı 
kısa bir maruzatta bulunmak istemekteyim, arz 
eder söz verilmesini rica ederim.» demektedir
ler. 

Sayın Atalay da ayrıca, zaptı sabık hakkın
da söz istemektedir. 

Şimdi, bu söz talepleri içerisinden 7 dakika 
ile tahdidetmek üzere, ilk sözü istemiş olması 
itibariyle Sayın Âtalay'a, sonra da mevzuu fark
lı olması itibariyle Sayın Ziya Termen'e takdir 
hakkımı lehinde kullanıyorum. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
usul hakkında... 

BAŞKAN —.Efendim sözümü ikmal edeyim 
de usul hakkında söz vereyim zatıâlinize. 

Bu iki arkadaşıma Tüzüğün bana tevdi etti
ği takdir hakkımı lehlerinde kullanarak 7 şer 
dakika ile mahdudolmak üzere söz vereceğim. 

Diğer arkadaşların direnmesi halinde, Genel 
Kurulun kararına gideceğim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. Sise bir noktayı hatır
latacağım. Dün gündem dışı konuşmak üzere 
müracaatımı okudunuz, ancak bugüne talik et
tiniz ve bugün de zatıâliniz Başkanlık kürsüsün
de bulunacak idiniz, bunu beyan ettiniz ve gün
dem dışı konuşmamın bugüne talik edilmesini 
benden siz istediniz. Ben de bun? 
ettim. Bu itibarla... 

muvafakat 

BAŞKAN — Saym Sariıcalı, ben dün ne de
diğimi çok iyi hatırlıyorum. «Talebinizi yarın 
tezekkür ederiz.» dedim. «Size söz verdim.» de
medim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Zabıtları mı getirteyim istiyor

sunuz? 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Evet za

bıtları getirtiniz. 
BAŞKAN — O halde bu işle görevli memur 

arkadaşlarımdan, gündem dışı söz verdiğim ar
kadaşlar görüşünceye kadar hasırlayıp, işin fcu 
kısmını getirmelerini rica ediyorum. 

Şimdi usul hakkında söz istiyorsunuz, Sayın 
Bilgen. Kangi usul hakkında? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Benimki de ay
nı, Nejat Beyinki gibi,,. 

BAŞKAN — O halde ikisini bir arada tezek
kür ederim, zabıtları aldığımızda. 
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LûTFî BİLGEN (içel) — Şu söz meselesin
de 7 dakika buyurdunuz. 7 ile 10 dakika arasın
da büyük bir zaman farkı yok. Şimdiye kadar 
alışılmış olan 10 dakikadır. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinize ben tak
dir hakkımı lehinizde kullanmadım. Eğer önce
den vadedilmiş bir sözüm varsa, onu senedola-
rak çıkaracağız, zatıâlinize söz vereceğim. An
cak vermediğimi hatırlıyorum. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kars Üyesi Sırrı At alay; geçen tutanak 
hakkında söz alarak; Bakanların gündem dışı ko
nuşma istekleriyle, parlâmentonun birinde ce-
raplanAıramachğı bir hususu diğerinde cevaplan
dırma talebinin birbirinden ayrünıası gerektiğine 
dair demeci. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Atalay buyurunuz 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Zabıt hakkında 
mı, gündem dışı mı? 

BAŞKAN — Gündem dışı, zaptı sabık hak
kında. Gündem dışı olarak zaptı sabık hakkın
daki görüşmeler gündemin içinde yer almadı
ğına göre gündemin dışında efendim, buyuru
nuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, hatırlardadır ki, iki 
birleşim önce gündem dışı konuşmalardan son
ra Sayın Ticaret Bakanı konuşmak istemiş, usul 
hakkındaki talebimiz de Millet Meclisinde görü
şülmekte olan bir konu sırasında özellikle bütçe 
müzakeresinde bir bakanın yasama organının. 
bir kanadında cevaplandırmadığı bir hususu, 
parlâmentonun diğer kanadında bir talep üze
rine gündem dışı cevaplandırmasının parlâmen
to hukukuna uygun olmadığını, bu yolun açılma
masını ifade etmiş idik. Bunun üzerine Sayın 
Başkan, tutanakları getireceklerini, tatbikat
ların mevcudolduğunu ifade etmişler idi. Dün
kü birleşimde Sayın Başkanın tutanaklara ge
çirdiği 10 yıllık görevimle ilgili tatbikatmdaki 
örnekleri siz dinlediniz ve zabıtlara geçti. Bu 
tatbikatlar Millet Meclisindeki bir görüşmeye 
cevap vermek, hazırlıklı bir konuşmayı yapmak 
üzere Hükümet üyelerine verilmiş bir gündem 
dışı konuşması niteliğinde olmadığını hep bera
ber müşahede ettik, Benim yakınmam ve usule 
aykırı olarak gördüğüm husus; parlâmentonun 
bir kanadında cevaplandırılmıyan bir hususun 
diğer kanadında gündem dışı olarak cevaplan
dırılması idi. Bunun en iyi örneğini Adalet Par
tisi Grupu vermiştir. 

« 5 . 2 . 1964 tarihinde A. P. Grupu adına 
Sayın thsan Sabri Çağlayangil kürsüye gelmiş; 
bir birleşim önce Millet Meclisinde Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesi görüşüldüğü sırada vâki 
olan görüşmelerden dolayı, Cumhuriyet Senato
sunda Sayın Sadi Koçaş'm Millet Meclisindeki 
görüşmeleri buraya getirmesi üzerine, birleşimi 
idare eden Başkanın, Sayın Sadi Koçaş'm sözü
nü keserek Millet Meclisinde vâki bir görüşme
yi Cumhuriyet Senatosunda gelip cevaplandır
manın parlâmento hukukuna aykırı olduğunu 
ifade eden Başkanın, tutumunu burada tebrik 
etmiş ve şunları söylemiştir. Zaptın başlığını 
okuyorum : 

«A. P. Senato Grupu Başkanı Bursa Üyesi 
İhsan Sabri Çağlayangilln Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinin görüşülmesi sırasında bir 
üyenin Millet Meclisinde yapılan bir konuşmayı 
kürsüye getirmek istemesi karşısında Başkanın 
tutumunun takdirle karşılandığına, bu gibi ul
vi ve mukaddes, millî konuların üzerinde leh 
ve aleyhte fazla konuşmanın doğru olmadığı 
hakkındaki demeci.» 

Demeç uzun, okumuyorum. Şimdi, olayın 
oluş şeklini izaha çalışalım; Millet Meclisindeki 
görüşmeler yapılmış, Cumhuriyet Senatosunda 
4 . 2 . 1964 tarihinde Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sayın Sadi Koçaş, Millet Meclisindeki bir 
görüşmeyi Cumhuriyet Senatosu kürsüsüne ge
tirmek istemiş, Başkan şu şekilde cevap vermiş
tir. Tıpkı bugün söylediğini söylemiştir. Önemli 
olan konu, 1964 te ne söyleniyorsa, ne söylene-
biliyorsa 1974 te de onu söyliyebilmektir. 

Sırrı Atalay, Başkanvekili olarak kürsüyü 
işgal, ettiği sırada. 

«Başkan — Sayın Koçaş, bir dakika, Par
lâmento âdetlerine göre bir Parlâmentoda yapı
lan müzakereye... (Gürültüler) Niçin müdahale 
ediyorsunuz efendim?.. Bir Parlâmentoda yapı
lan, bu Parlâmentonun her hangi bir kolunda, 
yani yasama organlarının her hangi birisinde 
yapılan görüşme ve görüşmelere iştirak eden 
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üyelerin fikirlerine, hele şahsi düşüncelerinden 
dolayı cevap vermek Parlâmento hukukunda 
mümkün değildir ve bütçe müzakereleriyle de 
ben Başkan olarak hiçbir ilgisini görmemekte-
yim. Bu yönden sözlerinize devam etmenize mü
saade etmiyeceğim. Bütçenin diğer hususlarını 
dilediğiniz şekilde tenkid edebilirsiniz.» diyor. 
Sadi Koçaş direniyor. 

«Başkan — Sayın Koçaş, Millet Meclisinde 
yapılan müzakereler için benim Başkan olarak 
hukuk anlayışım, bunlara burada cevap veril-
miyeceği hususudur.» (özellikle A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Altı yıl önce alkışladığınız husus bu şekilde. 
Şimdi, Sayın Gumhuriyet Senatosu üyeleri, Par
lâmento hukuklarının uzun yıllar, yüzyıllar bo
yu tatbik edildiği memleketlerde kesin kural şu
dur: Hükümet üyeleri, özellikle Hükümet üye
leri Parlâmentonun hangi kolunda veya kana
dında cevap gerekiyor ise, orada cevabı verir
ler. Parlâmentonun bir kolunda yapılan görüş
melerden dolayı bir milletvekiline diğer kolun
da gelip cevap vermek mümkün değildir. Par
lâmento hukukunda bunun eşi ve benzeri olmaz. 
Ha... Bu demek değildir ki, Hükümet üyeleri 
gündem dışı konuşmalara cevap vermez. Bu iki
sini birbirinden ayıralım. Lütfedin bunu ayıra
lım. içtüzüğümüzün 54 ncü maddesinde - dün 
Sayın Mirkelâmoğlu'nun ifade ettiği gibi - ger
çekten yazılı bir hüküm olmamasına rağmen bir 
gelenek kurulmuştur, bu geleneğe göre Bakan
lar gündem dışı konuşma istedikleri takdirde 
kendilerine söz verilmiştir. Bu ayrı şey. Ben 
bunu iddia etmedim. 

Diğer husus, Millet Meclisinde yapılan bir 
görüşmeye gelip burada cevap vermektir. Bu 
mümkün değildir, önemli konu bu. Bu müm
kün değildir. 

işte, Sayın Başkan dün benim tatbikatları
mı ifade ettiler, ama Sayın Başkan benim Mil
let Meclisinde yapılan bir konuşmadan dolayı, 
bir Bakana veyahut bir üyeye gündem dışı ce
vap verme şeklinde bir tatbikatımı, bunun bir 
örneğini gösteremez. Aksini işte ben getirmiş 
bulunuyorum ve zabıtları bu şekilde düzeltiyo
rum. 

Sözlerime başladığım yerde son vereceğim. 
önemli olan husus hafızalarımızın, haysiyetleri
mizin bekçiliğini etmesidir, yani her hangi bir 

konuyu getirdiğimiz zaman, bilmeliyiz ki, er de 
geç de olsa bunun hesabını vermek zorundayız. 
iki gün önce ifade ettiğim hususu bir gün son
ra Sayın Başkanın tek taraflı olarak getirmesi 
karşısında zabtıları bu şekilde tashih ediyorum. 
Biribirimizi incitmeye, oylarla meseleleri hal
letmeye lüzum yok. Bâzı hususları oylarla hal
letmek mümkün değildir. Hüsnüniyetle, karşı
lıklı anlayışla çok şeyi halledebiliriz, ama sinir
lenirsek, söz vermek istemez isek, o zaman bir
birimizi yorarız ve zaman alırız. Görüyorsunuz 
ki, bir gündem dışı değil, bir zaptı sabık hak
kında usulü dairesinde konuşma verildiği za
man, rahatlıkla ve objektif hukuk kaideleri 
içerisinde konuşma mümkündür. Ama, oylarla 
işi hallederiz, çoğunluk elimizdedir, dilediğimi
zi yapabiliriz dediğiniz zaman güçlükler karşı
nıza çıkar ve karşılıklı olarak biribirimizi yora
rız. Bu yormama hususunda özellikle dikkat ço
ğunluk partisi size düşmektedir, size düşmekte
dir. Fedakârlık size düşmektedir, gerekirse fe
dakârlık size düşmektedir, soğukkanlı olmak si
ze düşmektedir ve muhalefete nazlı bir şekilde, 
gerektiği zaman müsamahanızın hududu içeri
sinde söz verme anlayışını da göstermek size 
düşmektedir, ama bunu biz gelip size anlatıyo
ruz. Bunu yapmıyalım da aksini yapalım. Ra
hatlıkla görüşme imkânları olur. Meselâ, şimdi 
Başkan söz vermese dahi, siz, muhalefetten gün
dem dışı söz taleplerine taraftar olun, verin, kı
sa konuşsunlar; göreceksiniz ki, ısrarsız konuş
malar yapıcı olur ve size faydası olur, ama ha
yır Başkan «konuşturmayalım» dese dahi siz 
izin verin konuşturun, göreceksiniz ki, hem kı
sa olur, hem faydalı olur. Bu anlayışa varalım, 
bir tecrübe edin, bakm ne kadar zevkli olacak. 
Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Atalay, acaba bir nokta
da ışık tutar mıidiniz bana? Bilmem, takdirini
ze mevdu, isterseniz cevaplarsınız, bir şey sora
caktım aydınlanmak için. Lütfederseniz tabiî, 
isterseniz vermiyebilirsiniz. Ben aydınlığa ka
vuşsun diye ifade ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
özür dilerim duyamadım. 

BAŞKAN — Efendim bu Naci Çerezci'nin 
T. B. M. M. Birleşik oturumunda hazırlamış ol
duğu raporun görüşmesinden sonra, orada mev-
zuubahsolan bir hususu, yanlış hatırlamıyorsam 
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acaba, Cumhuriyet Senatosu kürsüsüne getirmiş 
mi idiniz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi, şöyle ol
du; Sayın Çerezci'nin görüşmesinden sonra, ben 
bir gündem dışı ile Ziraat Bankası Umum Mü
dürünün beyanatını eleştirdim, bu beyanatın 
eleştirilmesinden sonra Sayın Ticaret Bakanı 
geldi. 

Hafızam çok kuvvetlidir Sayın Başkan, har
fi harfine söyliyebilirim. Ben Ziraat Bankası 
Umum Müdürünün müfettişlere ve müfettişle
rin görevlerine ilişkin beyanatım burada eleştir
dim, Sayın Bakan çıktı ona cevap verdi. Yok
sa, o görüşmeleri buraya getirip Sayın Bakana 
eleştirme için imkân verilmedi ve ben o görüş
meleri buraya getirmedim. Sayın Bakan da ha
tırlarlar, Ziraat Bankası Umum Müdürünün ka
rardan sonra, yani Birleşik Toplantıda oy ço
ğunluğu ile verilen karardan sonraki beyanatı 
hakkında, yani Umum Müdür hakkında demiş
tim. Umum Müdür hakkında Sayın Bakan ne 
gibi muamele yapacaktır, dedim. Bu hususu sor
dum. 

Binaenaleyh ilgi ve irtibatı yoktur Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

2. — Çanakkale Üyesi Ziya Termen; yapılan 
demir ve çelik fabrikalarının memleketimizdeki 
demir cevherlerinin tenörüne Mtabetmediğine 
dair demeci. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ziya Termen bu
yurunuz efendim. 

ZÎYA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; önemli bir 
konu için huzurunuzda bulunuyorum. Konuş
mamın sonunda sayın Hükümetin bu işe süratle 
eğilmesi ricasındayım. Şayet bu istikamette sa
yın Hükümetçe bir hattı hareket içine girildiği 
hususunda bende bir kanaat doğmazsa, bu ko
nunun lâyık niteliklerini gördüğüm çapıyla 
orantılı şekilde Yüce Senatonun huzurunda bir 
tahkikat açılmasına gitmek istediğimi de arz et
mek istiyorum. 

Resmî Devlet sicil ve arşivlerinde Türkiye'
mizde 500 den fazla demir madeni ruhsatname
si mevcudolduğu görülüyor. Türkiye demir ma
deni sahaları bugüne kadar hükümetler tara
fından ciddî tetkiklere alınmamıştır. Maden 
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Tetkik Arama Enstitüsünün araştırmaları, poli
tik işaretin emrinde ve Devlet Plânlamanın işa
reti gereğinde ancak, 3 - 4 yıldan beri kendini 
göstermektedir, fakat daha önceki yıllar Tür
kiye demir politikasını çizen mahreçler Tür
kiye'de demir politikasına ait ciddî bir devlet 
araştırmasına girmemişlerdir. 

Türkiye'miz demir çelik endüstrisine 1930 
yılı civarında eğilmiştir. İlk mevzu Karabük 
fabrikasıdır. Karabük fabrikasının Türkiye'
nin bütçesini endirek sömüren bir ateş ilâhı ol
duğu hakkındaki hüküm de 1952 yılındaki Ran-
dall Plânında sarahatle görülmektedir. Kara
bük'ten sonra Devlet, ilerliyen, büyüyen Dev
let ihtiyacıyla orantılı olarak Ereğli Demir -
Çelik'i kurmuştur ve yine yürümekte olan ihti
yaç muvacehesinde İskenderun'daki fabrika ele 
alınmıştır. Fakat, bugün bir gazetede gördüğü
müz üzere Ereğli Demir - Çelik hammadde
sini Brezilya'dan ithal ediyor. Türkiye'de 500 
aded maden sahası var, bunların hepsi maden 
ruhsat sahipleri tarafından hukukan yaşatılmak 
üzere elde tutuluyor, fakat ne garip tecelli ve 
sonuçtur ki, 500 demir madeni sertifikasına rağ
men Türkiye hariçten demir ithal eden devlet 
hayatı içinde bulunuyor. 

Ereğli Demir - Çelik Fabrikası plân dev
resinde inşa gören bir fabrikadır, yani bu far-
rikanm fizibilite hesapları ele alınmış olduğu ta
rihte ham cevher nereden gelecek, yakıt nasıl 
tedarik edilecek soruları, fizibilitenin esas ce
vaplandırılması gerekli iki mühim noktası du
rumundadır, 

Çelik endüstrisinde klâsik metod üçte iki 
taşıma oranıdır, yani ham cevher üçte iki. ya
kıt üçte bir nisbetine malik olduğu cihetle; dai
ma yakıtın uzaktan gelmesi, ham cevher üze
rine fabrikanın kurulması esastır. Fakat. Tür
kiye'de bu uygulama ta 1930 askerî görüşlerin
den beri yanlış ele alınmıştır. O günün askerî 
zaruretlerine bağlı mânadaki bu konu, Ereğli 
fabrikasında tekrara düşülmüştür. Niçindir? 
Nedendir? Bunun izahını fizibilite raporunda 
arayıp bulmak mümkündür. Tetkik ettim, hak
lı cepheleri var, fakat haksız cephesi aynen kö
mür, demir cevheri nisbeti gibi üçte ikidir. 

Şimdi, kurulu bir fabrikanın yerini değiştir
mek gibi bir abesle iştigal eder halin içinde de
ğilim. Ancak, mühim bir konuyu huzurunuza 
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getiriyorum. Ereğli Demir - Çelik Fabrikası 
plân devresinde yapılmış bir müessese olduğu
na göre Ereğli Demir - Çelik'i plânîıyan ana-
fikir bu fabrikanın hammaddesini nereden tes-
bit etmiş ki, bize simdi bu hammadde Brezilya'
dan 130 000 ton olarak mubayaa;; yapılmıştır. 

Daha doğrusu bu konuyla ilgili şu sualleri 
sormak suretiyle meselenin önemini huzurunuz
da zabıtlara tescil etmek yerinde olacaktır. 

Karabük faciası ortada iken, Ereğli Demir 
Çelik Fabrikaları hangi esasi sebeple ve hangi 
hammadde kaynağına müteveccih olarak sahil
de kuruldu? 

Bu fabrika ham cevheri Batı piyasaların
dan gelmek üzere tezgâhlanmışsa, Adapazarı 
Kastamonu hattında milyonlarca tonluk fizi
bilite sunan düşük tenörlü demir sahalarının 
mevcudiyetleri kaale alınmıyarak, niçin bu yol 
tercih edilmiş, karar kimler tarafından hangi 
ekonomik zaruretlere dayak şekilde verilmiş
tir? 

Hariçten demir cevheri ve sinterlenmiş demir 
ithalâtı, - sinter; yüksek malûmları olduğu üze
re bir maden cevherinin asgari 1 150 fahren
haytta kavrulması, kükürtünün ve muzır mad
delerinin yakılması hadisesidir - Ereğli Demir 
Çelik fabrikaları Türkiye'de ham cevher bula
madığı için, kavrulmuş, değeri yükseltilmiş 
ham cevheri ithal ediyor. Eğer 130 bin tonluk 
bu ham cevher ithalâtının bedeli Ereğli demir 
ve çelik fabrikalarının 100 kilometre sağında 
100 kilometre solundaki yerli büyük ve malûm 
demir sahalarımızda bir sinter tesisi kurmuş 
olsa, bu sinterli demir ithalâtı duracağı, kadar, 
memleketin malûmu ve mevcudu olan bir bü
yük yatak işletmeye açılacak ve aşağı yukarı 
100 kilometre karelik sağ saha, 150 kilometre 
karelik sol saha iki metre kalınlıktaki oelitlik 
selimanter karakterli demir yataklarının 36 te-
nöre rağmen işlememesi halini önliyecektir. 

Almanların Ruhr havzasında 32 tenörlü de
mirin 80 senedir alabildiğine kesafet içinde iş
letildiği düşünülürse, Türkiye'de kurulu fabri
kaların civarındaki maden sahalarının niçin 
işletilmediğinin izahına gidildikte, karşımızda 
mâkul bir cevap bulamıyacağımız görülecek
tir. (A. P. sıralarından «a, a» sesi) 

Akıllı Devlet olmanın yoluna kendimi bil
dim bileli giren devlet görmedim. Türkiye'nin 

demir ithal etmekte olduğu şu tarihte «a» di
yen sevgili arkadaşıma bilhassa arz etmek iste
rim. Türkiye'de 500 demir sahası bulunacak, 36 
tenörlü demir sahaları olduğu yüzlerce kilo
metre karelik genişlikte ve iki metre kalınlık
ta, ekonominin, maden ekonomisinin öne sürdü
ğü anlamların tâ kendisi olmak üzere sahalar 
mevcudolacak ve limanlarımıza gürül gürül dö
viz karşılığında, 15 liralık döviz mukabilinde 
demir ithal edilecek, bunun müspet bir ameliye 
olduğu iddia edilemez, «a» diyen arkadaşımın 
hayret nidasını Hükümetin uygulamasına sarf 
edilmiş olarak telâkki ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Termen vaktiniz doldu 
isterseniz izin istihsal edelim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Bitiyor 
efendim. Anadolu'da yüksek tenörlü demir ya
taklarının arzı malûmunuz, fakat işlenebilir ka
litede demir sahalarının büyük mevcudiyeti 
keza malûmunuzdur. Basit bir rersing veya 
sinter plantasyonu ele alınmıyarak, 100 mil
yonlarca ton rezerv sunan yerli ve hattâ en
düstri bölgesine yakın bu sahalar cevherleri 
acaba hangi politika, hangi ekonomik görüşün 
esaretindedir? Bunun incelenmesi lâzımdır sa
yın senatörler. 

ikinci konu; Türkiye demir politikası giz
li bir uygulamanın esirliğinde yürütülmektedir. 
Düşük tenörlü büyük sahaların gereği olan 
fabrika yapılmamak suretiyle, hariçten demir 
ithal etmeyi gerektiren nitelikte fabrika kur
manın izahını senatör olarak Yüce huzurunuz
da ilgililerden sormak istiyorum ve bu konu
nun gereklerine milletçe eğilmenin de kanaa
timce zamanı gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Termen vaktiniz doldu 
efendim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. Bir fabrika ki, Anadolu'da mevcudo-
lan şartların üstündeki şartlarla kurulur, bu 
istikbalde devamlı mal ithal etmenin gereği 
olarak bugün düşünülmek icabediyor. Ben de
mir politikasında büyük sahaların Türkiye'de 
mevcudolduğunu, fakat kurulan fabrikaların 
bu sahalara muhatap mânada bulunmadığını 
sarahatle iddia ediyorum, bir hafta sonra me
selenin şimdi size arz etmediğim yönleriyle de
rin incelemesini yapacağım ve Türkiye demir 

, politikası hakkında bir senato araştırması ya-
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puması hususunu Yüce huzurlarınıza getirece
ğim. 

Hükümet bu bir haftalık zaman içinde bu 
konuda şayet demir meselesine dair açıklayıcı 
misallerini verirse, meselenin mâkul bir sena
tör mânası ve uygulaması halinde tarafımdan 
yürütülmiyeceğini de bilvesile arz etmek istiyo
rum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. 
(C. H. P. ve orta sıralardan alkışlar) 

5. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcah; T. G. Zi
raat Bankası tarafından 13 numaralı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna belgelerin noksan ve
rilmiş olması sebebiyle Komisyon raporunun 
mahiyetinin değişebileceğine, konunun, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca incelene
rek yeniden görüşülmesini sağlaması gerektiği
ne dair demeci. 

BAŞKAN — Efendim zabıtlar geldi. Sayın 
Sarlıcalı'ya dün toplantıda her hangi bir söz 
vermiş değilim, sadece tezekkür edelim demi
şim. Tutanaktan aynen okuyorum: «Sayın Sar-
lıcalı yarın da benim nöbetim isterseniz bu me
seleyi yarın tezekkür edelim.» Tezekkür ettik 
efendim. G-örüşüldü bitti, ben takdir hakkımı 
lehinize kullanmıyorum, ama direnirseniz Ge
nel Kurul zatıâlinizi dinlemekte daima serbest
tir. 

NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Direni
yorum. efendim. 

BAŞKAN — Direnliyorsunuz. O halde Sayın 
Sarlıcalı'ya söz verilmesini kabul eden arkadaş
lar işaret etsinler efendim. Kalbul etmiyenler... 
Kaul edilmiştir, buyurunuz efendim. 

NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarımı; dünkü sami
mî mutabakatımızın aksine Sayın Başkandan 
Tfrugün konuşmak imkânını bir türlü elde ede
medim, bana bu imkânı tanıyan arkadaşlara 
özellikle teşekkür ederek sözüme başlıyorum. 

Muhterem arkdaaşlarım, kamu oyunu bir 
yıldan beri yakından ilgilendiren ve Başbakan 
(Süleyman Demirel'in yakınlarına çıkar sağladı
ğı idiasdyle hakkında soruşturma açılmasına 
dair olan konu son günlerde bâzı belgelerin mey
dana çıkmasiyle yeni bir şeddi almıştır. Bunun
la alâkalı olarak Ticaret Bakanı basma ve dün 
de Cumhuriyet Senatosuna gerçeklere aykırı 
(beyanlarda bulunmuştur. Bu durumda Komis-
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yona Cumhuriyet Senatosu Kontenjanında seçil
miş bir üye olarak bâzı açıklamalarda bulun
mak benim için zaruret haline gelmiştir. 

Mesele, Türkiye Büyük Millet Meclisine ni-
yabeten vazife gören Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna Ziraat Bankası tarafından verilme
si gerekli belgelerin tam olarak verilip, ve
rilmediği konusudur. Ticaret Bakanlığı Bütçe
sinin Millet Meclisinde müzakeresi anma kadar 
bu konuda Komisyon Başkanı Sayın Naci Çe
rezci'nin kredi deplâsmanlariyle ilgili olarak 
müşterek toplantıda yaptığı açıklama dışında 
her hangi bir şüphe taşımıyordu, fakat Ticaret 
Bakanlığı Bütçesinin Millet Meclisindeki mü
zakeresi sırasında firmaya ait bir de müfettiş
ler raporunun mevcudiyatinden bahsedilmiştir. 
Raporu bularak sonuna kadar okudum. Gör
düm ki, rapor meseleleri bizden başka biçimde 
ele almış, yolsuzlukları ve usulsüzlükleri en 
ince teferruatına kadar tesbit ve teşhir etmiştir. 
inanıyorum ki, bu rapor Komisyonumuza ve
rilmiş olsaydı, komisyondaki A. P. li üyeler de 
oylarını bizim gibi soruşturma komisyonunun 
kurulması istikâmetinde kullanacaklardı. Bu 
rapor ne Hacı Ali Demirel'in Özel Yükseliş Ko
leji firmasına ait dosyada vardır, ne de istedi
ğimiz müfettiş raporları içinde bize verilmiştir. 
Halbuki rapor 6 Haziran 1970 tarihini taşımak
tadır. Teftiş usullerine göre şube müdürü ile 
karşılıklı cevaplardan sonra gereği yapılmak 
üzere 22 Haziran 1970 te genel müdürlüğe 
tevdi edilmiştir. Raporun firmanın dosyasına 
artık geçmiş olması gereklidir. Rapor ya bu 
dosyalara konulmamıştır, veyahut da komisyon 
belgeleri istediği zaman dosyadan çıkarılmıştır, 
bunun başka bir ihtimali yok. Çünkü, komisyo
numuz Anayasa Mahkemesi kararından sonra 
üye adedi 10 a çıkarılarak 22 Temmuz 1970 te 
çalışmaya başlamış ve raporunu 30 Temmuz 
1970 günü tevdi etmiştir. Arada 40 günlük bir 
zaman vardır, rapor bu 40 günlük müddet içe
risinde acaba nerede tutulmuştur? Komisyona 
tevdi edilen dosyada tarafımızdan tanzim edil
miş dizi pusulasına göre şu belgeler vardır. Ko
misyonun çalışmalarına ait tutanaklar, bantlar, 
zabıtlar bütün teferruatiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının kasasındadır. Tes
bit edilen dizi pusulasına göre bize verilen bel
geler şunlar; 
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1. Firmanın kredi talepnameleri. 
2. Şubenin istihbarat bültenleri. 
3. Şubenin kredi teklifleri 
4. Banka idare meclisi kararları ve genel 

imüdürüiüik yazıları. 
5. Firmanın yıllık beyannameleri ve hesap 

vaziyetleri. 
6. Oayrimenkullerin 4 ncü dereceye kadar 

ipotek vesikaları. 

7. Devlet Demir Yollarından yeni arsalar 
alındığı ve imar değişikliği yapılarak bölgenin 
özel okul sahası haline getirildiğine dair mek
tup ve yeni kredi talebi. 

8. Asım Taçan, Mehmet Tuncer ve Rahmi 
Kılıç taraflarından iki ayda bir ayrı ayrı hazır
lanan 16 aded kontrolör raporu. 

Görülüyor ki, firmanın 30 . 12 . 1967 ile 
6 . 6 . 1970 dönemini kapsıyan ve altında Tur
gut Erdem, Hıdır Toker, Erdem Yöriikoğlu ad
larındaki müfettişlerin imzalarını taşıyan rapor 
mevcut değildir. Bu bir kere kesin olarak an
laşılmalıdır. 'Komisyon faaliyete geçmeden önce 
genel müdürlüğe bir ay evvel tevdi edilen mü
fettiş raporu, müfettiş raporlarını ve firmaya 
ait dosyaları tevdi edin bize getirin dediğimiz 
halde bu rapor 'bu dosyaların içerisinde komis
yona teslim e-dil-me-miş-tir. (C. H. P. ve orta sı
ralardan gülüşmeler) Bu meselenin bir yönü. 

Geçelim ikinci yönüne. Sayın Ticaret Bakanı 
rapordaki hususların başka yollardan komisyon 
üyelerinin bilgileri dâhiline girdiği hakkındaki 
sözlerine gelince; filhakika komisyon çalışma-
lariyle bâzı bilgiler elde etmiştir, fakat ko
misyonumuzun yetkileri şahit ve bilir kişi din
lemeye müsaidolmadığı için meselenin derinliği
ne inilememiş ve meselâ kredilerin açılış ve iş-
letilişindeki yolsuzluk ve kanunsuzluklar tefer-
ruatiyle tesbit edilememişti, ama bunlar rapor
da birer birer yer almış idi. 

Üçüncü nokta; Sayın Bakan beyanatında 
raporda sadece telkin ve temenniler vardır yani, 
suç ve suçluluk mevcut değildir, bu rapor olsa 
da olurdu, olmasa da olurdu demek istiyorlar. 
Raporda yer yer aynen şu ifadeler vardır arka
daşlar. Rapor buradadır fotokopisi çıkarılmış
tır ve gazetelerde 20 sayfayı tecavüz etmekte
dir müfettiş raporu - belki Sayın Başjkan sö
zümü keser -
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BAŞKAN — Zamanla mukayyet değilsiniz 
efendim, Genel Kurul karar verdi arzu eder
seniz okuyabilirsiniz. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Tamamını oku. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Okuya
yım efendim. Acı bâzı pasajları aynen okuyo
rum. 

«Risk tecavüzleri, Bankalar Kanununun 44 
ncü madesinde açıklanan kredi tesbit yetkisine 
aykırıdır.» 

Bir başka husus : 
«Terakki Kolektif Şirketinin kredilendiîil-

mesi ile mevzuata bir istisna daha getirilmiştir.» 
Bir başka husus : 
«Bankalar Kanununun 50 nci maddesine 

atfen kredinin tahsilinde tehlike bulunduğu so
nucuna varılmaktadır. Bu takdirde kredinin 
kullandırılmaısına son verilmesi gerekmektedir.» 

Bir başka husus : 
«Firmanın teminat miktarının Bankalar 

Kanunun 50 nci maddesi muvacehesinde durumu 
hakkında şubeye gerekli tebligatın yapılması 
uygun olur». 

Bir başka ibare; ORMA için : 
«Firma 125 000 liralık bir varlığa sahip

ken ve Bankalar Kanununun 46 nci madde
sine göre gerekli hesap vaziyetti alınmadan tes
cilinden bir hafta sonra firma lehine 4 milyon 
liralık teminat mektubu verilmesi teklifinde bu
lunmak, objektif bir davranış değildir ve Ma
liye Bakanlığının 29 . 9 . 1966 47735 sayılı ta
mimine aykırıdır.» 

Antik, mevzuata aykırılık, kanunlara aykırı
lık yoktur, diye bir iddiayı ortaya atmaya im
kân var mıdır? 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Vardır. 

SAFFET URAL (Bursa) — Var, var, var. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar. 

HALİL GORAL (Aydın) — Ayıp. 
SAFFET URAL (Bursa) — Maske tak, 

maske. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Şimdi, 
raporda... (O. H .P. ve orta sıralardan alkışlar). 

Şimdi Sayın Bakan beyanatında buyuruyor
lar ki, raporun son kısmında, Genel Müdürlüğe 
müfettişler bâzı tehbihlerde, bâzı tavsiyelerde 
bulunmuşlardır. 
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Teftiş usulleri elbette bu istikamettedir. Bir | 
müfettiş bir bankanın genel müdürüne acaba ne 
'diyecek? Şu, şu hususları tesbit ettim, müdürü | 
kulağından tutun, Cumhuriyet Müddeiumumisi
ne sevkedin mi diyecektir? Bunun takdiri an
cak ve ancak genel müdüre bırakılmıştır. 

Bu itibarla; yazışma, nezaket hudutları içe
risinde, yazışma usulleri içerisinde yapılır ve 
müfettiş raporlarının sonunda daima genel mü
düre bu hususlar hatırlatılır ve ondan sonra 
genel müdür gereğini yapar. Halbuki, bütün 
bunlar yapılmamıştır. 

Muhterem senatörler, Sayın Ticaret Bakanı, 
Cumhuriyet Senatosunun 27 Ocak 1971 tari
hinde 18 nci Birleşiminde Sayın Komisyon Baş
kanı Naci Çer ezel'nin beyanlarından sonra bu
rada izahat verirlerken, soruşturma müzakere
lerinden sonra Bakanlığa gittiklerini ve Ziraat 
Bankası Genel Müdürünü yanlarına çağırarak 
Naci Çerezci'nin ifade ettiği hususat hakkında 
kendisine malûmat getirmelerini istediğini be
yan ettoıiş idi. Komisyon Başkanı Sayın Naci 
Çerezci, hatırlamış olacaksınız, Komisyon mü
zakereleri bittikten ve karara varıldıktan son
ra kendisine bu raporun intikal ettirildiğini, 
ya da hariçten bunu duyduğunu ve bu sebeple 
bu hususu da vicdani bir mesuliyet çerçevesi 
içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine bil
dirmeyi vazife saydığını ifade etmişti, | 

O anda hiç olmazsa Sayın Ticaret Bakanının 
böyle bir raporun mevcudiyetinden haberdar 
olması icabetmez miydi? Halbuki, evvelsi gün
kü beyanatında, Millet Meclisi müzakerelerin
den sonra, kendisine basın mensupları tarafın
dan sorulduğu vakit, raporu ancak dün ele ge
çirdiğini ifade etmiştir. 

Demek ki, komisyona tevdi edilmiyen mü
fettiş raporu Sayın Bakandan da gizlenmiştir, 
ya da gizlenmemişse Sayın Bakan hakikatleri 
gizlemiştir. 

Muhterem senatörler, bu hakikatler karşı
sında Komisyonumuzun ekseriyetle aldığı kara
rın muallel olduğu bütün çıplaklığı ile meyda
na çıkmış bulunmaktadır. Konunun tekriri mü
zakere yolu. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Yeni 
Ibaştan (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Konu
nun tekriri müzakere yolu veya bir başka ka
naldan yeniden ele alınması imkânlarının araş

tırılması T. B. M. Meclisi Başkanına düşmekte
dir. Devamlı olarak kanayan bu yaranın teda
visi ve Sayın Başbakan üzerinde yeniden do
ğan şüphelerin temizlenmesi için Meclis Baş
kanının meseleye el koyması lâzımdır ve zaruri
dir. Hiçbir devrede T. B. M. Meclisi tarafından 
kurulan ve ona niyabeten vazife gören bir so
ruşturma komisyonundan, ya da hazırlık ko
misyonundan bizzat belgeler talebediMiği hal
de bunları vermemezlik yapılamamış, vesika
lar gizlenmemiştir. Ağır bir suçtur ve Komis
yon değil, T. B. M. Meclisi aldatılmıştır. (Millî 
Güven Partisi sıralarından «Eşkiyalık» sesleri). 

ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Yapanlar 
cezaisini görsünler. 

NEJAT SARLÎCALI (Devamla) — O iti
barla, meselenin ört - bas edilmeye, tevil edil
meye müsait tarafı yoktur. Konu, ciddîdir. Mec
lisin ciddî görev görmesi keyfiyeti ile yakından 
alâkalıdır. Bu iş için T. B. M. Meclisini vazife
ye davet ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Sol ve orta sıralardan 
alkışlar). 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel bir konu vardı, siz
den evvel söz istiyen bir arkadaşım vardı. 

i. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in; memlekette 
mevcut itimat buhranını hükümetin yarattığına, 
bunda büyük rolü olan Betşbakanın istifa etmesi 
gerektiğine dair demeci 

BAŞKAN — Ayrıca, sayın Lûtfi Bilgen de 
söz istemişlerdi, takdir hakkımı lehlerine kul
lanmadım, arz ettim. Direniyorsa oylıyayım 
efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Oyladınız, beraber 
kazandık, Nejat Sarlıcalı Beyle. (C. H. P. sıra
larından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Ama tezekkürü oy

ladınız. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen, ne yaptığımı ga

yet iyi biliyorum, hatırlıyorum, itimat buyurun, 
direniyorsanız oylıyayım. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Oylıyayım. Sayın Bilgen gö

rüşmek istiyor efendim, kabul edenler, görüş^ 
mesi 'hususunu: Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Buyurunuz sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, bugün içinde bulunduğumuz 
acıklı durumun itimat buhranından ileri geldi
ğini ve bunun çarelerini belirtmek için söz al
mış bulunuyorum. 

Halk, aydına; aydın, birbirine; millet, Devle
te; devlet, hükümete; Meclisler, Başbakana iti-
madedemez olmuştur. Bütün çabalarımıza rağ
men kalkmamayışımızm esas sebebi mevcut iti
mat krizidir. Bunu doğuran da bittabiî hükümet
lerdir. 

Geçen dönemde ikili anlaşmalar için yapılan 
gizli toplantıda sayın Çağlayangil'in kullandığı 
bir temenni cümlesi ile sayın Demirel'in da
ha önce vadettiği bir kaideden bahis ile yeti
neceğim. 

Bahis mevzuu gizli toplantıda söylenen ve 
benim bugün rehber olarak faydalanacağını 
cümleyi o günkü zabıtlardan tesbit etmek müm
kündür. Ancak, bunların neşri için bir karar 
verilmediğine göre bu kürsüden cümleyi aynen 
okumak mümkün değildir. Ama, mealen ifade 
etmekte bir mahzur yoktur. Şimdi sayın Çağla-
yangil'i dinliydim. 

«Efendim, bir mesele oluyor, sual açılıyor, 
biz kürsüye geliyoruz, Hükümet olarak meseleyi 
izah ediyoruz, aydınlatıyoruz. Yine inandıramı-
yoruz. Halbuki, başka memleketlerde, meselâ 
ingiltere'de, böyle nazik bir mesele olduğunda 
basın ayağa kalkar, her kafadan bir ses çıkar, 
kamuoyu karışır, fakat o memleketin dışişleri 
bakanı veya başbakanı çıkar kürsüye, meseleyi 
izah ederek, aslı şudur, şöyle olmuştur, derse ar
tık o mesele kapanır. Herkes meseleyi hükümetin 
söylediği şekilde kabul eder ve bir daha üstüne 
gitmez. Tabiatıyle bundan da o memleket fayda
lanır. Bizde ise öyle mi? Anlatıyorsun, anlatı
yorsun bir türlü inandıramıyorsun. Olmaz böyle. 
Bizde, meselede inanmalısınız. Memleketin men
faati buradadır.» 

işte sayın arkadaşlarım, Çağlayangil ile pay
laştığım fikir budur. Bizde de böyle olmalıdır. 
Bırakınız çok nazik bir meselede, alelade bir 
meselede bile 'hükümet birşey söyleyince Parlâ
mento ile, basını ile, radyosu ile, aydını ile, iş
çisi ile, köylüsü ile ve hattâ askeri ile ona herkes 
inanmalı ve kabul etmelidir. Hakikaten bir baş
bakanın dediğini doğru kabul etmelidir. Etmeli

dir, ama geçelim her dediğine, bir dediğine bile 
inanılacak başbakan nerede ? Kendi parti teş
kilâtı bile inanamaz hale geldikten sonra, baş
kalarından zorla itimat alınır mı? 

Kıymetli arkadaşlarım, itimat alınmaz, ve
rilir ; temin ve telkin edilir, itimadı olmak, aslın
da var olan bir itimadın, kazanılan bir itimadın 
tasdikinden ibarettir. Önceden böyle itimat tel
kin edilememişse bu istenmez, istense de alınmaz. 
Şayet bir insan, hele bir başvekil etrafa itimat 
telkin edememişse, edemiyorsa ve edemiyecekse 
kabahati çevresinde değil, kendisinde aramalıdır. 

Eğer insanlar çevrede itimadı yitirmişlerse, 
duygusal olarak, kabahati rakiplerine yüklerler 
ve durmadan şunu düşünür ve söylerler.«Gayet 
tabiî, onlar benim rakiplerimdir. Elbette bana 
rahmet okuyacak değillerdir. O halde, ben iyi
yim, onlar kötü.» 

Bu tip düşünüşün, insan za'fmm tabiî bir 
neticesi olarak moral verici bir oto - (kritik ol
makla teselli götüren bir yanı varsa da, itimat
sızlığın kendi üzerinden atılmasına mâni ola
maz. Hem öylesine mâni olamaz ki, o itimatsız
lık çemberi daralır, daralır ve nihayet aile 
efradının bir kısmına da sirayet ettiği halde, 
o aile reisi mütemadiyen «ben iyiyim, onlar kö
tü» havacında olursa elbette bir gün gelir o 
aile de dağılır, îşin garibi, o aile içinden çıkan
la :a ait sözlerin dısardakilerden daha inandırı
cı ve geçerli oluşudur. Partiler de bir aile gibi 
olduğıma göre. bugün Sayın Demirel için dahi 
aynı durum bahis konusudur. İtimatsızlık çem
beri, parti damdan bağlıyarak darala, darala 
parti hududunu alınsa bir kısım üyeler otoma-
tikman o çemberin dışında kalmışlardır. İkti
darda da olsa, muhalefette de olsa pn^tilerde 
birtakım çözülmeler, bölünmeler olmuştur, ola
bilir. Denilebilir, her bölünüşün, her ayrılımın 
izahında bir fikriyat vardır. Bu iddiaların doğ
ruluk derecesi ayrı bir konudur. Zira, siyasi 
partiler belirli fikre sahibolan insanlardan kuru
lu teşekküllerdir. Zaman ile vukubulan fikrî 
farklılaşmalardan doğan bu kopmalar demokra
tik sistemin tabiî bir neticesidir. Hattâ, bu fikrî 
ayrılıkların başlangıcı olan hizipleşmeleri önle
mek için Türkiye'de su anda devrini tamamla
mış veya istihaleye uğramış bir siyasi partinin 
tüzüğünde bulunan, parti içinde hizipleşme baş
ladığı zaman tarafların kuvveti oranında koa-



O. Senatosu B : 45 25 . 2 . 1971 O : 1 

lisyon yapılır, maddesi bile fikrî ayrılıkların ka
çınılmaz olduğu hakikatini örtememiş, partinin 
hayatını devam ettirememiştir. Ama, marifet, 
bu ayrılmanın başlangıcın kendi şaibesi ile vesi
le olmamaktır. 

Sayın Demirel'in başında bulunduğu A. P. 
ailesinden kopan arkadaşları, «kardeşlik» iba
resinin yerine, kardeşler idaresinin kurulduğu 
ve bu kardeşlerin yükünü taşlamadıkları için 
bayrak açıp, fikrî plâna geçmişler ve ayrılmış
lardır. Eğer A. P. nin Sayın Genel Başkanı 
Demirel, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Başkanı da olmasaydı, ayrılanların 
da, kalanların da fikirleri, iddiaları bizi ilgi
lendirmezdi. Ama onların parti idaresi dışında 
Hükümete ait icraat üzerinde de Sayın Başba
kanla çatışmaları vardır. İşte bu kısım bizi il
gilendirir. Bir kişide hükümet başkanlığı ol
duktan sonra onun diğer vazifeleri bizi entore-
se etmez ise de parlömanter olarak Saym Baş
bakandan söz ederken onun istifa etmesini veya 
yerinde kalmasını söylemek hakkımızdır. 

Adalet Partisi Genel Başkanlığı ile ilgili 
hususlar kendilerine ait bir yön ise de. başve
killik kısmı sadece A, ?. lileri ilgilendiren bir 
mesele değildir. Bugüne dek dış çevrenin söyle
diği itham ve iddiaları, artık A. P. bünyesinde 
bulunan saym üyeler de söylediğine göre, bun
lar her halde kuru lâflar değiller. Ve hele Sa
yın Başbakanın hesaptan kacmâsiyle daralan 
itimatsızlık çemberi bir kat daha sıkılmış ve o 
günden sonra bizim itimatsızlığımız azalacak 
yerde arttığı için Demirel'e ve onunla kader bir
liği yapmak durumunda kalmış Hükümete iti-
madetmek imkânı kalmamıştır. 

Eğer Saym Çağlayangil'in dediği gibi, fa
raza İngiltere'de bir başvekil nazik bir konuda 
«bu budur» der de halk inanıyorsa, demek ki 
orada hükümetler önceki icraatlarıyla bu iti
madı telkin etmişler, kazanmışlardır. Şayet 
orada da Saym Demirel yönetimi gibi bir ida
re kurulursa sanıyorum ki ora halkı bizim ka
dar da beklemez. Birinci yalandan sonra değil
se bile, ikincisinden hemen sonra düşürülürdü. 
Hem de kendi partisinin öııcülüğiyle. Bizdeki 
durum ise, bir trajik güldürüdür. Yalan kırkı 
geçti, bu yüzden partiden ayrılanlar koskoca 
bir teşkilât kurarak teşkilâtlarını makaslamaya 
başladılar, Başbakan hâlâ yerinde duruyor. 

Geçen sene bu kürsüden Demirel düştüğü 
sırada bütün Türkiye'de asayişin derhal yerine 
geldiğini, huzursuzlukların kalktığını, bir tek 
ferdin bile burnu kanamadığmı istatistiklerle 
izah etmiştim, zabıtlarda var. Onun için Saym 
Demirel kendisi için yapılan tenkid ve itham
ları Cumhuriyet ve demokrasiye yapılmış gibi 
g'istermekteın vazgeçsin ve o kelimelerin arka
sına sığınmasın da o kutsal kelimeler bari şaibe 
altında kalmasın. Onları biz koruruz, kendisi 
gölge etmesin millet başka ihsan istemiyor. Çün
kü evvelâ şunu açıkça belirtmek gerekiyor ki, 
«millete musallat olmakla Hükümet idare edi
lemez» sözüne 29 Kasım 1964 AP. büyük kongre
sinde siöyliyerek evvelâ AP. basma geçen De
mirel'in ve Demirellerin nelere ve nenelere mu
sallat oldukları şimdi gün ışığına çıkmıştır. Bü
tün bunun sebebi de buradadır ve demokrasi
den şikâyet bundandır. 

Kendisine sormak isteriz ki, demokrasinin 
suiistimali, usulsüz krediler ve nüfuz suiistinıal-
leriyle aile zenginliği sağlamak mı, yoksa bun
ları söyleyip yapmak mı? Evvelâ bunda anlaş
malıyız, Millet bumun hangisi için kendisine oy 
vermiştir? Saym Demirel AP. Genel Başkam 
olur olmaz ilk işi İnönü Hükümetini bütçe red
diyle düşürmek olmuştu. Milletlerim anayasasın
da bütçesi reddedilen Başbakan tekrar Hükü
met kuramaz diye bir hüküm olmadığı halde, 
hidbir yerde bu tekrara tevessül edilmemiştir. 
Zira bütçesi reddedilerek düşen Hükümetin, 
aynı koltukta oturmakta ısrar etmesinin me bü
yük siyasi ve malî krizlere yol açacağını aklı 
başında herkes gibi bilen Sayın İnönü, o zaman 
kemali itibarla çekilmişti babı hükümetten. Eğer 
înönü tekrar hükümet kurmayı deneseydi, olur 
muydu olmaz mıydı bilinmez ama, olsa idi her 
halle bugünkü belâlar daha o zaman başımıza 
gelirii. Saym İnönü'nün bunu bildiği için yine 
iktidarda ısrar etmemesine rağmen, Sayın De
mirel'in aynı şartlar altında iktidara kendi par
tisi içimde bir başka ekibe devredecek yerde 
Hükümeti tekrar kurmakta ısrar etmesi ve çe
şitli çarelere akla gelmedik tâvizler vermek su
retiyle ayakta kalmaya çalışması Türkiye yi 
içine düştüğü bugünkü bunalıma, çıkmaza sok
muştur. İktidar hırsı ve hesap verme korkusu 
içinde bocalıyarak kendisinin batırmak ilsere 
olduğu tekneden kendi partililerinin âdemi iti-
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mat belirtmeleri suretiyle atılan Demirel, tek
rar aynı tekneye koltuk deynekleriyle atlıyarak 
(kendi günâhını ağırlığiyle Hükümet gemisini de 
Devlet gemisini de batırmış, karnından kayalara 
bindirdiği parti gemisini ikiye bölerek müte
madiyen su almakta olan büyük partinin kap
tanı kalabilmeyi bir başarı sayacak kadar kendi 
can telâşına düşmüştür. Ama Cumhuriyeti ve 
demokrasiyi batıramıyacaktır. 

Türk Milleti buna asla müsaade etmiyecektir. 
Hiçbir iktisat kitabında her gün kumar oy-

nıyaıı kişiler iflâs eder diye bir cümle yoktur 
ama, dünyada bunun aksi de varit değildir. 

Sayın Demirel bir gün bu kürsüden cebin
deki Anayasayı çıkarıp göstererek, bütçesi red
dedilen bir başbakanın tekrar Hükümet kurma
sına mâni bir madde olmadığına göre, neden 
kurmıyacakmışım der gibi beyanlarda bulun
muşlardır. 

!Saym Demirel, biz size Hükümet kuramaz
sınız demedik ki, «olamazsınız» dedik. Maal
esef zaman bizi doğruladı, vesikalar değişti, 
şimdi de olamadınız diyoruz. Çünkü olamadınız, 
hepsi o kadar. Bari çekilin de Devlet de, parti
niz de, demokrasi de, cumhuriyet de kurtulsun. 
Millete musallat olmakla Hükümet idare edile-
miyeceğini öğrendinizse bu size yeter. Yok öğ-
renmedinizse, zaten öğrenecek zaman kalmadı, 
yine yeter, 

Saygılarımla. (CHP. sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er

zurum Milletvekili) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim söz istiyorsunuz. Daha 

evvel Sayın Titrek söz istediler. 
TİCARET BAKANİ GÜRHAN TİTREK 

(Çankırı Senatörü) — Sayın Başkan, arkada
şım. izahat versin. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı konuşacak mısınız? 
TİOARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Çankırı Senatörü) — Evet efendim, ayrı ayrı 
konuşacağız. 

5. — Devlet Bahanı Turhan Bilyiu'in; İçel 
Üyesi L fit fi Bilyende cevaben, itimat müessese
sinin, Anayasada tarifini bulduğuna, ihtidann 
mıüıalefc't partilerinden itimat behic/msinin 
mantılei olmadığına partilerin ihtidana gelme 
yollarının Anayasa ve mevzuatta yer aldığı cihet
le muhalefetin Başbahanı istifaya davet e hu (si
nin Anayasaya ve mantıya ayhırı düştüğüne 
eletir demeci. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin, 
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er-

i ruzum Milletvekili) — Muhterem senatörler, 
| benden önce br kürsüden sizlere hitabeden ar

kadaşımızı hep beraber dikkatle dinledik. Ev
velâ bir noktayı bilhassa işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşımız itimat müessesesinin 
ne olduğunu her halde fevkalâde iyi bilirler. 
Ama bu müessesenin nasıl işliyeceği hakkında 
kendi kendine bâzı hükümler çıkardılar. Bu 

I Parlâmentoda itimat müessesesi Anayasamızın 
içerisinde mevcut ve bir adedi işaret eden bir 
müessesedir. 

Kendisine rey vermemiş, kendisiyle müca
dele etmiş secim meydanlarında, her yerde meş
ru mücadele etmiş vo bu mücadelesini gayet 
tabiî karşıladığımız bir muhalefet partisi men
subunun itimadı bahis konusu olamaz, Bu ak-

I sine olur, aleyhte olur. 

j Arkadaşımız bizim itimadımız kalmadı, o 
halde Demirel çekilmelidir. Bu fevkalâde tâbi-

! ri - mazur görünüz - anormal bir düşünce tarzı
dır, Anayasaya sadakat, Anayasaya yapılan ye-

I minlerin tahtında bâzı şeyler de vardır. Bu Ana
yasaya gerçekten bağlı olmak için Anayasanın 
getirdiği müesseselere ba^ta itimat müessesesi
ne saygılı olmak lâzım. 

Arkadaşımız «itimat kalroadv» diyor. Bu söz 
dişarda bir parti kekres inde söylenebilir ve 
fevkalâde dinliyenleri. o şekilde düşünenleri 
heyse-an içinde bırakabilir, alkış tophyabilir, 
Ama. Yüce Parlamentoda itimattan bahsedildi
ği saman karşısına pek haklı olarak Anaya
sayla çıkarız, ¥e deriz ki, Anayasa itimat mü-
e:;-':'."esini tarif etmiştir, Arkadaşımın bilmiyo
rum hangi zaruretle bir tedai bir çağrışım yap-

I tırdılar. 

I *" viı ı ^ x ı T + j \ a -̂  aha doğrusu 
ov^fü'n ı ^ ı im 1 ı T 1 ruj1 e Hükümetten 
>'< ıe r ı < V e ı ı kü Hüküme
t i de \~ı r 7

 ( j ı i ! u dediler. 
F a ı "L - -> i k /t. hafızalarınıza 

Lı* « ^ ^ e i 'Liı T^h"! <L P. Büyük 
' ' ong^ ı i i r u a k^n^ ri nm burada oku-

I * „ \ ı -n i t x ıice ] j e ^ 1 bizim lideri-
J r ı T f ' ^ •> s •* «.-"ur. Evet de-
I * „ x u , ° „ yrV s^ı ' i i Bulduğumuz za-
I .ı...a„ d..3..ıeces.z ve ^cte_ ~..y^ı bulduğumuz 
i takdirde hükümet edeceğiz, hükümete gelece-
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ğiz» demiştir. 
Gerçekten diğer partilerle anlaşılmış 226 nm 

üstünde - ki Anayasanın derpiş ettiği rakamdır, 
bu rakam bulunmuş ve bugün Anamuhalefet 
partimiz olan, o günkü iktidar partisi olan 
C. H. P. iktidardan düşürülmüştür. Ama onun 
yerine hazırlanılmış, gelinmiş ve yine Anayasa
nın tâyin ettiği prosedürler takibedilmek sure
tiyle itimat istenilmiş ve itimat alınmıştır. 

Şimdi, muhterem arkadaşımızın burdaki be
yanına tekrar temas etmek istiyorum. Arkadaşı
mız diyorlar ki, «Bütçe itimat oyu almadı, düş
tü, tekrar o kurmasın. O zaman ki, günleri lüt
fen hatırlıyalım. O zamanda partimiz ve yetki
li organlarımı* açıkça ilân ettiler, bugün de 
açıkça ilân ediyoruz. 226 yi bulacaksınız bizi 
düşüreceksiniz ve gelip hükümet kuracaksınız. 
Bu sizin en tabiî hakkınız. Ama bu rakamı 
bulmadan bu rakamı bulmadıktan başka mut
laka siz burdan çekiliniz.. Peki biz çekildik kim 
kuracak? Ha, ümit 226 sız bir ekalliyet hükü
meti kurulsun, ekseriyet partisi iktidarda kal
masın. 

Bu bırakınız; Anayasayla, asgari mantıkla 
bağdaşamaz. 

Şimdi elbetteki muhalefetin böyle bir ma
sum temenni içerisinde olacağını biliyoruz. Bu 
temenniyi, başka bir temenniyle biz, de karşılı-
yacağız. Seçimlerde bu rakamı elde edersiniz 
gelirsiniz bu s?zin en halisane temenniniz olur. 
Burada eğer biz muhalefette kalırsak muhale
fet rakamına d üşürsek elbetteki muhalefet gö
revimizi ifa ederiz. Ama temennileri şaibeli söz
lerle.. 

SAFFET URAL (Bursa) — Şaibe kalmaz 
ortada ki. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — ifade etmek her halde - bilmiyorum 
arkadaşımızın söylediği gibi gerçekten bu söz 
üzerinde, eğer bunu bir gölge mânasında anlı
yorsa - , bu gölgeyi Anayasanın itimat müesse
sesi üzerinde düşürmemek lâzım. 

Arkadaşımız bir şey daha ilâve ettiler. Bu 
konuşmalarını bizim partimize mensup grubu
muzun üyesi olsalardı, bizim kendi grubumuz 
da konuşsalar yadırgamazdık. Ama bizim gru-
pumuzda da her grupta olduğu gibi her fikir 
söylenebilir. Her düşünce muhteremdir. Söyle
nebilir münakaşası yapılır bir karara bağlanır. 

Ama arkadaşımız öyle misâller verdiler ki, hani 
insanın «Sırça köşkte oturan başkasına taş at
maz» Atalar sözünü hatırlıyası geliyor. 

Bir misal olarak ifade edehilifsem, hepimiz 
geçirdiğimiz siyasi hayat içerisinde, partiler 
içerisinde gerçekten bünyede bâzı çatışmalar, 
bâzı ayrılıklar, bâzı görüş ayrılıkları oluyor. 

İnsafınıza sığınarak söylüyorum. Sizin içiniz
de de - iktidarda değildiniz muhalefette idiniz 
ama - bir fikir ihtilâfından dolayı kongrelere 
kadar gelen ve partiyi ortadan bölen bir ayrılık 
oldu. Ama bu ayrılıktan sonra kalkıp da hele 
bizim partimizden, bizim görüşümüzdeki bir 
parlâmento üyemiz hiç/bir gün bu kürsüye ge
lip, partisini bölen İsmet Paşa, partinin başın
dan çekilsin demedik ve bunu demeye hakkımız 
yok. 

Şimdi insafınıza sığmıyorum, yüce kürsü
den, komşunun evini dinliyerek, komşunun evi
nin içerisinde ne oluyor bir fırsat yakaladım 
gelip burada ben bunu söyliyeyim, kamu oyunu 
biraz daha karıştırayım, demek olmaz... Bu as
gari karşılıklı münasebetlere iyi münasebetlere 
mücamele kaidelerine aylandır. Eğer biz birbi
rimizin evinin içerisinde neler olduğunu bu yüce 
kürsüye getireceksek, o zaman ben size müsaa
denizle bir şey arz edeceğim. O zaman muhalefet 
gerçek vazifesi olan, bugün memleketin üzerine 
eğildiği pek çok meselelerde sesini duyurma-
mazlık etmiş olur. Sadece bizim paralelimizde 
ister müspet, ister menfi yolda olsun, ama; bi
zim ailemizin iç meseleleriyle burada uğraşmış 
olur. Arkadaşımızın bilhassa bahsettiği konu
lar tamamen Adalet Partisi iç bünyesini ilgilen
diren, partiden ayrılmaları ilgilendiren konula
ra inhisar ediyor. 

Muhterem arkadaşım, ben bu tenkidimi ya
parken arkadaşımın sözlerini cevaplarken 
bilhassa bu istikametteki konuşmalarını aldım. 
Dikkatle dinledim, zabıtlar buradadır verdiği
niz misaller, benim arkadaşlarımızın münsif ol
duğuna itimadım vardır. Muhterem arkadaş
larımızın insa'fma sığınarak söylüyorum, bu söz
ler uçar gider ama yazı baki kalır. Zabıtlar 
bakidir, lütfen alınız tetkik ediniz. İç bünye 
meselelerimizi bu kürsüye getirirsek olmaz, 
ibunu yapamayız, siz yapsanız dâhi biz yapma
yız. Ama, diyebiliriz ki, ya biz de sizinkini ge
tirirsek. Hayır biz sizinkini getirmeyiz. Bu 
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bizim bir nevi siyasi görüşümüze aykırı bir tu
tumdur. 

Arkadaşlar, tekrar ediyorum, itimat çenberi 
daraldı daraldı, daraldı ve bugün artık halk 
istemiyor ve bir de misal verdiler, çok kötü bir 
çağrışım olacak. Dediler ki, İngiltere'den mi
sâli aldılar. Halk orada daha fazla sabredemez 
dediler. Yüce kürsüden soracağım arkadaşı
ma, bu beyanınızla neyi kasdediyorsunuz? Hal
kın sabredememesinden mi?... Bu tavziha muh
taç bir beyan. (C.H.P sıralarından seçim ses
leri) Seçim, bizim bütün kurullarımız seçim 
kararını aldı. Şimdi burada ifade ediyorum 
büyük kongremiz seçim kararını aldı, Temsilci
ler Meclisimiz seçim kararını aldı, en yüksek or
ganlarımız, Genel îdare Kurulumuz aldı. Ama bir 
günde elbette ki - muhterem arkadaşlarıma hi
tap ediyorum - bu seçim kararını şartlı değil, 
açıkça «efendim siz çekilip Hükümeti biz ku
rarsak» veyahut «falan filânın başkanlığı altın
da seçime gitmezsek» gibi, bize göre hukukfla 
bağdaşmıyan fikirlerin dışında pür mücerret 
seçim teklifinizi - bırakınız bu kürsülerde yapı
lacak arkadaşlarımızın kişisel görüşlerini -
ifade edilecek görüşlerin dışında kurullarımızı 
böyle bir karar almağa davet etmek bizim hak
kımızdır. (A.P sıralarından alkışlar) 

RIZA ISITAN (Samsun) — 226 var eliniz
de.. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — «226 var elinizde» diyorsunuz. 226 
var diyorsunuz. Muhterem arkadaşlar, seçim 
kararını alabilmek için ve birçok yerlerde oldu
ğu gibi birçok konularda olduğu gibi 226 raka
mınız var getirin. Yani 226 siz getirin biz muha
lefet edeceğiz mânası çıkar bu sözden. (C. H. P. 
sıralarından «böyle bir şey yok» sesleri, «çık
maz» sesleri) Eğer şayet bu beyandan bu söz 
çıkmıyorsa, teşekkür ederim. Ama biz de siz
den yetkili kurullarınızdan, yetkili ağızlardan 
bunu şartlı değil, şartsız olarak bunun ilânını 
beklemek hakkımızdır. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Bekliyoruz siz getirin. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, karşılıklı ko
nuşmayı itiyat haline getirirsek, konuşma uzun 
saatler sürer. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Yüce Senatonuza engin saygı duyan 
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bir milletvekili ve bir bakanınız olarak arz 
ediyorum. Bu kürsülerde, bilhassa Yüce Sena
toya saygımın üstünlüğünden bu beyanı yapı
yorum, yaşça ve başça bizden üstün arkadaşlar
sınız. Senatodaki bütün gruplara hitabediyo-
rum, Hükümette vazife almış bir arkadaşınız 
sıfatiyle, şu noktayı bilhassa işaret etmek iste
rim. Bu kürsüde yapılacak beyanlarda bize yaş
ça, başça büyük olan arkadaşlarımız gerçekten 
iyi örnekler vermelidir. Bizi muayyen bir üslû
bun altına düşürecek ve çok affınıza sığınarak 
söylüyorum, arkadaşıma hitabederek söylüyo
rum, üzerinde çok münakaşa edilebilecek keli
meleri burada ifade ederseniz ve biz de buna 
aynı tonla, aynı üslûpla cevap verirsek, o tak
dirde asgari şu Yüce Senatonun mehabetini ih
lâl etmiş oluruz. Tekrar ediyorum, itimat mü
essesesi Anayasanın açıkça tâyin ettiği bir mü
essesedir. Bu müesseseyi iyi anlamak lâzım. 
Türk Milletinin itimadı bahis konusu. Türk 
Milleti temsilcilerinin itimadı bahis konusu. 
Türk Milletinin temsilcilerinin itimadını kay
bedecek rakama ulaştığımız takdirde, bizim 
için bir ekalliyet Hükümetinde kalmak gibi bir 
şey asla bahis konusu olamaz. Aklımızın köşe
sinden bile geçmez. Ama, 226 nm üstünde ra
kama sahibolacağız, en son yapılan 235 gibi, 
240 gibi rakamlara sahibolacağız. Bu rakamla
ra rağmen her gün her vesile ile bu kürsüye 
çıkılacak, çekilin denilecek. O takdirde zabıt
lara geçirmek için söylüyorum. Bir vakitler bu 
beyanı yapan bir şahsa karşı C. H. P. nin bu
gün rahmeti rahmana kavuşmuş olan bir muh
terem başvekilinin vermiş bulunduğu istihza 
kabilinden olan sözü, «çekildim 92 kiloyum» 
diyen, rahmetlinin sözünü bu kürsüden ifade 
etmek, bu kürsünün mehabetine sığmaz. Ama, 
bu kadar istihza ile karşılanması gereken, hu
kuk nazarında, Anayasa nazarında istihza ile 
karşılanması gereken bir konuşmayı ancak bu 
şekilde cevaplamak mümkündür. Tekrar edi
yorum, en ufak bir kinci beyanda bulunmak 
istemiyoruz. Buna Meclisin, Yüce Senatonun 
mehabeti mânidir. Sadece tek bir söz söylüyo
rum, burada her hangi bir şahsa söylemiyo
rum, eğer söylenmiş söz varsa, «kalp akça, kalp 
söz sahibinindir» diyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

6. — Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in; Balı
kesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'ya cevap olarak; 13 
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numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 
her istediği belgenin verildiğine, istenmediği anla
şılan müfettiş raporuna mesnedolan işlemlerin 
mahallinde geniş mikyasta incelemeye tabi tu
tulduğunun raporun tetkikinden anlaşılacağına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı buyuru
nuz efendim. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler, sözlerime evvelâ Sayın Nejat Sarlcalı'-
ya teşekkürle başlıyacağım. 

Dün rapor hakkında bâzı hususları açıkla
mama, bâzı grupa mensup arkadaşlarımız mâ
ni olmuşlardı. Ama bugün bana bu fırsatı ver
diği için Nejat Beye teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi meseleyi şu 
şekilde bir ortaya koyalım. Denen nedir, Millet 
Meclisinde Sayın Şinasi Çolakoğlu bu meseleyi 
ortaya çıkartırken konuşmasının başında şöyle 
bir cümle sarf ettiler. Dediler M, «evet 13 nu
maralı Tahkikat Komisyonu raporu Büyük Mil
let Meclisinde kabul edilmiştir. Bu siyasi so
rumluluğu tâyin eden bir karardır ama, işin 
bir de idari sorumluluk tarafı vardır ve elimiz
de mevcudolan bir müfettiş raporu da idari so
rumlulukları ortaya çıkarmaktadır. Binaena
leyh, Ticaret Bakanı bu raporlarda sorumlu 
görülen kişiler hakkında ne yapmıştır, ne yap
mak istemektedir» Mealen budur ve bunu Bü
yük Millet Meclisinde ortaya çıkardılar. 

Şimdi bugün burada Nejat Beyin ortaya 
koyuş tarzı ise tamamiyle değişik, güya sak
lanmış olan bir rapor. Tahkikat Komisyonuna 
gelseydi, hem Tahkikat Komisyonundaki üye
lerin, hem de Büyük Millet Meclisindeki üyele
rin fikirleri başka olurdu şeklinde. Şimdi So
ruşturma Hazırlık Komisyonu Büyük Millet 
Meclisine niyıbeten vazife gören bir komis
yon. Bu arkadaşları niye seçtik? Ortaya atıl
mış olan iddiaları tahkik etsinler ve Büyük Mil
let Meclisine neticeyi getirsinler diye. Bu arka
daşlarımız ne şekilde bir çalışma düzeni içeri
sinde bulunmuşlardır, komisyonun çalışma tar
zını bilmediğim için burada fazla izah edemiye-
ceğim. Ama, benim bildiğim kadarı ile Ticaret 
Bakanlığından re'sen istemiş oldukları dosya
lar en ufacık bir şeyi saklanmadan komisyona 

gönderilmiştir, ikinci defa kendileri komisyon 
üyeleri müştereken Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğüne bizzat gitmek suretiyle oradaki bu
lunan istedikleri evrakları getirmek suretiyle 
tahkikatlarını yapmışlardır. Bu da kâfi gelme
miştir, Yenişehir şubesinde de aynı şekilde bir 
komisyon olarak, toplu halde tahkik etmişler
dir ve kendilerinin istedikleri bütün evraklar 
da huzurlarına çıkartılmıştır. Tahminime göre, 
bu komisyonu Büyük Millet Meclisi seçerken 
her hangi bir müfettişten daha ileri tahkikat 
yapmasını, önlerine serilen evrakların üzerine 
tam mânasiyle eğilmelerini ve sonradan Ziraat 
Bankası müfettişinin şu beyanı varmış, binae
naleyh bunu biz görmemişiz şeklinde bir be
yanda bulunmak suretiyle burada tekrar me
seleyi ortaya getirmek vazifelerini ciddiyetle, 
lâyıkı veçhile yapmadıklarının bizzat kendileri 
tarafından ifadesidir. (0. H. P. sıralarından 
«raporu neden sakladınız» sesleri) Geleceğim, 
rapora da geleceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, rapor rapor 
diyorsunuz, rapor gizli bir rapor değil. Rapor 
Yenişehir Şubesinin 30 . 12 . 1967 ile 31.12.1969 
çalışma dönemini kapsıyan bir rapordur. Nor
mal senelik teftiş raporu. Bu rapor dört nüsha 
tanzim edilir. Bir tanesi ilgili şubeye, iki tanesi 
de Ziraat Bankasının Teftiş Heyeti Reisliğine 
verilir, bir tanesi de müfettişlerde kalır. Teftiş 
Heyeti Reisliği almış olduğu iki nüsha rapor
dan bir tanesini de hangi konuda tetkikat yap
mışsa, ki, konumuzda ticari krediler konusun
da tetkikat yapmıştır. Ziraat Bankasındaki Ti
cari Krediler Müdürlüğüne gönderir, müfettiş
lerin raporu hakkında onların da mütalâaları
nı sorar. Şimdi Ziraat Bankası Ticari Krediler 
Müdürlüğünde çalışan elemanlarımız, onlar da 
müfettiş kademesinden yetişmişlerdir; genç kıy
metli elemanlar. Şimdi bu arkadaşların bugün 
gizlendi diye cankurtaran simidi gibi tekrar 
sarılmak istediğiniz rapora karşı, söyledikleri, 
ileri sürdükleri mütalâaları dikkate almamak, 
tahmin ediyorum ki, doğru bir kanaate varma
da insanı yanlış yola, hatalı yola sevk eder. Bi
naenaleyh, bu meselede biz yalnızca siyasi fi
kirlerimize ve siyasi faydamıza göre falancanın 
dediğini alıp, falancanın dediğini ret şeklinde 
hareket eder isek tahmin ediyorum ki, bitaraf 
hareket etmemiş oluruz. Bu arada Nejat Bey 
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tarafından da ortaya getirildi ve bugün muh
terem bir gazetemizde de var, teminat mektu
bunun verilmesi hakkında. Nejat Bey kendileri 
de iktisat ve ticaretçidirler. Belki tatbikatı bil
mezler. Ama, hiç değilse, gazetenin her yazdı
ğının raporun her söylediğinin doğru olmadığı
nı birazcık düşünselerdi, burada büyük bir ha
ta yapmazlardı. (C. H. P. sıralarından «hata 
yok» sesleri) Durun bakalım, buyurun beye
fendi vesika var elimizde de onu söyliyeceğim. 
Müsaade etmiyorsunuz ama. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1965 yılına 
kadar bütün bankalar kendi müşterileri olmı-
yan kişilere de kendi müşterilerinden birinin 
riskinden tutulmak, onun garantisi altında ola
rak teminat mektupları verirlerdi. Fakat, arka
daşımın bahsettiği 1966 tarihli bir Maliye Ba
kanlığı genelgesi Bankalar Birliğine gönderil
mek suretiyle bunu ortadan kaldırdı. Ve arka
daşımız hâlâ bu genelgenin yürürlükte olduğu
nu zannediyorlar, öyle mi? 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Müfet
tiş söylüyor. 

TİCARET BAKANI aüRHAN TİTREK 
(Çankırı) — İşte müfettişin de ne olduğunu 
takdirinize bırakacağım, müsaade edin de söy-
liyeyim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Rapor niye yok 
onu söyle? 

TİOARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Rapor da var beyefendi. 

SAFFET URAL (Bursa) — Niye oraya 
vermedin? 

TİOARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Ve orada söyleniyorsun. Bu hu
sus bir dâva konusu olmuştur. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bu, komisyonda 
münakaşa edilecekti efendim. 

TİOARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Bunlar komisyonda münakaşa 
edilmiştir, söylenmiştir. 

BAŞKAN — Siz tasarlandığınızı lütfen konu
şunuz, karşılıklı olarak sorulara cevap verecek 
olursanız bu, ne usulümüze uyar ne de müspet 
bir netice alabiliriz. 

TİOARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Dâva konusu olmuştur mesele, 
adliyeye intikal etmiştir. Muhtelif safahattan 
sonra Yargıtay içtihadı birleştirme kararına 

kadar gitmiştir. Ve tarih numara veriyorum. 
13 Ekim 1969 günlü Resmî Gazetede yayınla
nan 11 . 6 . 1969 tarih ve 1969 - 4/6 esas ve ka
rar sayılı Yargıtay içtihadı birleştirme kararı... 
Sayın Sarlıcalı lütfen bu kararı okuyunuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bulur
sak okuruz. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Bu karardan sonra. - Vereyim 
size gelin, dün de söylediğim bu - (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ne bi
çim konuşma tarzı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, çok rica ederim 
efendim. Sözünüzü kesmek zorunda kalırım, 
bu şekilde konuşmayınız, karşılıklı konuşmayı
nız. 

TİOARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Peki efendim. Bu karardan son
ra Maliye Bakanlığı Türkiye Bankalar Birliği
ne gene bir tamim yapmıştır. Tamimin son kıs
mında 3 Ekim 1969 günlü Resmî Gazetede ya
yınlanan 11 . 6 . 1969 tarih ve 1969 - 4/6 sayılı 
Yargıtay içtihadı birleştirme kararında varılan 
sonuçlar karşısında yürürlükten kaldırılmıştır. 
Kaldırılan ne? 1966 tarih ve şu sayılı genelge. 
Şimdi, müfettişlerimiz sizi de yanlış yola sevk 
etmişlerdir. Müfettiş raporu diyorsunuz. Mali
ye Bakanlığının Yargıtay içtihadı birleştirme 
kararından sonra genelgesini bir tarafa itecek
siniz, Yargıtayın kararını bir tarafa atacaksı
nız ama, müfettiş dedi yüzde yüz doğrudur. Bu 
şekilde bir düşünceye de varmamanızı bilhassa 
istirham ederim. (C. H. P. sıralarından «o baş
ka mesele», «Sayın Başkan bir Bakan müfet
tişlerini burada eleştiremez» sesleri) O başka 
mesele değil raporun içerisinde... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tasarladığınız ka
darı söyleyiniz ve bittiyse sözünüzü bağlayıp 
ininiz, rica ederim. 

TİCARET BAKANİ GÜRHAN TİTREK (De
vamla) — Peki efendim. Şimdi arkadaşımız di
yor ki, müfettiş raporları soruşturma kurulun
dan istenmiş olduğu halde Ziraat Bankası, ra
porları yollarken bu raporu aradan çekmiştir. 
öyle mi efendim? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Siz verecek
siniz. 
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TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (De
vamla)— Öyle mi? 

BAŞKAN — Bayın Bakan, keserim sözü
nüzü efendim. Söyledim, bu bizim usulümüze uy
gun değil, rica ettim bir kaç defa. Israr ederse
niz mecbur olacağım keseceğim sözünüzü. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (De
vamla) — Peki «fendim. Muhterem arkadaşla
rım, ben her şeyden evvel Soruşturma Kurulu
nun zabıtlarını tetkik etmedim. Ama, arkadaşı
mız orada üyeydiler. Lütfen tetkik etsinler, 
eğer, dedikleri şekilde hakikaten müfettiş ra
porları - dikkat ediniz kontrolörlerin raporları 
değil - istenmişte o tarihte bu rapor, Soruşturma 
Kuruluna verilmemiş ise... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Kelime 
oyunu yapmayın Sayın Bakan, 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Siz 
vereceksiniz. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (De
vamla) — "Verilmemiş ise dediklerini aynen ben 
de kabul edeceğim. (Gürültüler) Muhterem ar
kadaşlar görüyoruz ki, bitaraf bir fikre varma
ya bâzı siyasi kanaatler veya peşin kararlar 
mâni olmaktadır; ne kadar söylesek Maliyenin 
tamimleri de, Yargıtayın kararları da bir tara
fa itilecek ve neticede muayyen, maksatlı bir 
netice istihsal edilmeye gidilecektir. Arkadaşla
rımızın bir an için insaflı olmalarını rica edece
ğim. (A. P. sıralarından «insaflı olmazlar» ses
leri) 

NURETTİN AKYÜRT (Malatya) — Sizden 
insaflıyız merak etmeyin. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (De
vamla) — Her şeyden evvel şunu gayet iyi bil
menizi rica ederim ki, eğer burada bahsedilen 
şekilde bir kanunsuzluk olmuş olsaydı buna 
kimse müsaade etmezdi arkadaşlar. Gereklilerin 
cezaları verilirdi. Şimdi, müfettişlerin raporun
dan ben dün bahsetmiştim. Bu raporda «tenbih 
edilmelidir, tavsiye edilmelidir» gibi şeyler var. 
«Müfettiş ne yapsın» diyor arkadaşım. Direkt 
tahkikat mı yapsın? Aranızda tahminime göre 
müfettişlikten gelme arkadaşlarımız da vardır. 
Müfettişlerin görev ve yetkilerinin ne olduğunu 
ben burada izah etmiyeyim. Ama, bir yere tah
kike gitmiş olan bir müfettiş kanunlara aykırı 
bir suça muttali olur, ıttıla kesbeder, görür ise 

der'hal onun üzerinle el kor, hattâ, hattâ memura 
işten el çektirmeye kadar Genel Müdürlüğüyle 
birlikte yetkisi olan kişidir. Binaenaleyh, şimdi 
müfettiş suçu görecek, kanunsuzluğu görecek, 
kendisi bizzat tahkike girmiyecek, umum mü
dürlüğe de teklif etmiyecek. Böyle müfettişlik 
olmaz arkadaşlarım. (Anlaşılnııyan gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir şey 
müzakere ettiğimizi sanıyoruz, ama, kim konu
şanı dinliyor, kim dinlemiyor rica ederim bu gü
rültünün içerisinde anlamaya imkân var mı? 
Sizi dinlediler efendim, karşılıklı konuştunuz, 
cevap veriyor Sayın Bakan. («Bir bakan müfet
tişlerini burada eleştiremez» sesleri) 

Bildiğini söylüyor efendim, sizi tatmin eder, 
etmez bu ayrı konu. Ama, bildiğini söyliyecek-
tir, cevap teşkil edecektir sözleri. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Naci Çerez
ci arkadaşımızın Meclisteki beyanlarına da de
ğindiler. Hafızam beni yanıltmıyorsa Naci Çe
rezci arkadaşımız o gün deplasmanlar mevzuun
da bâzı saklamalar olduğu, fcylerde silintiler, 
kazıntılar bulunduğu şeklinde konuşmuştur. Ve 
bunun üzerine evet, ben Meclis dağıldıktan son
ra gitinı, gerekli tahkikatı yaptırdım, burada 
da beyanda bulundum. Bütçe Komisyonunda 
mesele gene ortaya atıldı. Ve bir arkadaşım Zi-
raiat Bankası Yenişehir Şubesinin bu hesaplara 
ait fcylerin fotokopisini getirdi. Soruşturma Ku
rulundan bunu gören aynı yerde Naci Çerezci 
arkadaşım da vardı. Buna baktığı zaman «ben 
bunları görmemişim» dedi ve hattâ orada bulu
nan milletvekillerinden bir kaç arkadaşımız da 
«germeden günah değil mi nasıl böyle bir be
yanda bulunursun» şeklinde kendisine tarizde 
bulundular. 

Şimdi, arkadaşlarım, bu meselede birisi bir 
lâf söylediği zaman hemencecik işimize, fikri
mize alacağımız neticeye, siyasi faydamıza uy
gun ise hemencecik onu kapıyoruz, onun karşı
sında söylenilen sözleri bir tarafa itiyoruz. Bu 
bitaraflık değildir, bu vicdan işi değildir. Ve biz 
burada dedik ki, hiçbir suretle silinti kazıntı ol
mamıştır, saklanmamıştır. Muhterem arkadaşla
rım, dosyaya da böyle geçmiştir. Binaenaleyh 
bu raporun da bir gizlenmesi diye bir husu
fu bahis konusu olamaz. Açık ve senelik ra
porlardır. Eğer, bu raporu müşterinin dosya-
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smda bulmak istiyor idiyse genel teftiş raporu 
olduğu için teftiş heyetindedir rapor, istenmiş 
olsaydı bu da verilirdi, her şeyin verildiği gi
bi. 

DOĞAN BARÜTÇUOĞLU (Manisa) — Mü
neccim mi olalım? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İnsaf buyu
run Sayın Bakan insaf, Allah aşkına. Hâdiseye 
tallûk eden bütün kâğıtları istenmiş. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Müsaade buyurun da o zaman 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun zabıtları
nı burada neşredelim, onun üzerinde münaka
şa edelim, o zaman her halde istenip istenmedi
ği hususunda da kesin bir kanaata varır mısı
nız bilmiyorum ama, istenmediği çıkınca yine 
de işinize gelmediği için belki onu da ret yo
luna gireceksiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu belirtmek is
tiyorum; rapor baklanda gerek şubenin gerek 
Ticari Krediler Genel Müdürlüğümüzün müfet
tişlerinin beyanlarına, fikirlerine, tavsiyelerine 
karşı ileri ısürmüş oldukları fikirleri ve beyan
ları burada uzun, uzun okuyup da vaktinizi 
almak istemiyorum. Yalnız, sözlerime nihayet 
verirken şunun üzerinde hassasiyetle durmanı
zı rica edeceğim. Söylenen her söz, yasılan her 
yazı doğru dürüst tetkik edilmeden vicdanî 
bir süzgeçten geçirilmeden kanaatlara varılma-
malıdır. Bir gazete yazdı diye sayın arkada
şım da onu gazeteden her halde alarak burada 
konuştular, görüyorsunuz... (C. H. P. sıraların
dan «raporda da var» sesleri) raporda da var 
tabiî, görüyorsunuz ne kadar büyük hataya 
düştüler. İşte bunun için ben kendilerine tav
siye ediyorum, okuduklarınızı, duyduklarını
zı, söylenen sözleri âdil ölçüler içerisinde, vic
dan süzgecine tabi tutunuz. Hiçbir suretle si
yasi gayenize uygun olanlannkini kabul, siya
si gayenize yardım etmiyen fikirleri mutlaka 
hatalıdır diye ret yoluna girmeyiniz. Bu hal
de anlaşmamıza, doğru karar vermemize im
kân ve ihtimal kalmaz arkadaşlarım. Netice 
itibariyle şunu arz ediyorum... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Mü
fettişler hakkında bir muamele yaptınız mı 
Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Dün söylediğim gibi gizlenmiş 
olan bir rapor yok. 

DOĞAN BARÜTÇUOĞLU (Manisa) 
por istenmediğine göre nerede? 

Ra-

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Raporda bahsedilen hususlar 13 
numaralı Hazırlık Komisyonunda tek, tek gö
rüşülmüştür. Daha ilerisi görüşülmüştür. Tah
kike memur edilmiş olan kimselerin başka 
tahkik uzmanlarının yardımcılarına iltifat 
etmeden kendilerinin yapmış oldukları tahki
katı ve varmış oldukları karar neticesinde mü
nakaşa ettikleri konuları tekrar ortaya çıka
ran bir rapora da bu kadar c-iyasi fayda uma
rak iltifat etmemelerini bilhassa rica edeceğim. 

Muhterem senatörler, her iste olduğu gibi 
bu işte de bir saklımız, gizlimiz yoktur, Dev
let arşivlerinden hiç bir şey gizlenemez, iste
nen her şey tahkik heyetlerine verilir, veril
mektedir. Gizlediğimiz bir husus da yoktur; 
13 numaralı Hazırlık Komisyonu da aynı mese
lelere tek, tek dokunmuştur. Bu itibarla bu
gün uyandırılmak istenen yeni bir havanın ev
velce arzu edilen neticede siyasi gayeye vasıl 
oluıraıııadığı için yeni birtakım taktikler pe
şinde koşmaktır ama, şuna inanınız o yola da 
gitseniz yine yüzümüzün akıyla her zaman için 
çıkarız, saygılarımı sunarım. (C. H. P, sırala
rından şiddetli alkışlar, «Allah seni millete ba
ğışlasın» sesleri) 

7. — Antalya Üyesi Mehmet Pmltı'nm; 13 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu üyesi 
olarak, Komisyonun çalışma tarzına, yetkilerine, 
komisyonca bu kredilerle ilgili lüiiln belge ve ra
porların kül halinde istendiği cihetle bu raporun 
da gönderilmesi gerektiği halde verilmediğine da
ir demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Pırıltı da gün
dem dışı söz talebetmektedir. Taiebettiği sö
zün mahiyeti kısaca şu. «Sayın Ticaret Bakanı 
şu anda yaptığı, konuşmayla 13 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu üyelerini toptan 
suçlamıştır. Bu sebeple Komisyon üyelerinden 
biri olarak bana söz verilmesini rica ederim.» 
demektedir. 

Şimdi 13 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu T. B. M. M. nin Birîenk Oturumunda 
teşkil edilmiş olan bir Komisyondur. Onun ra
porunu burada müzakere etmiyoruz. Bu itibar
la ne üyesine, ne Başkanına, ne de sözcüsüne 
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söz vermem mümkün değildir. «Ancak Hazırlık 
Komisyonu üyelerini toptan suçlamıştır ben de 
üyesiyim.» demektedir. Sataşmadan söz iste
miş olarak telâkki ediyorum ve fakat şu konuş
malarda böyle bir sataşma olduğuna Riyaset 
kaani değildir. Direnirseniz oylayacağım efen
dim. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Başkanım direniyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Pırıltı'ya söz ve
rilmesini arsu eden arkadaşlarım. Kabul eden
ler... 

FERÎD MELEN (Van) — Niye korkuyor
sunuz? Açıkhyacak, konuşsun. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Niye kor
kacağız bunun korku ile ne alâkası var. 

FERİD MELEN (Van) — Konuşsun müsaa
de edin, 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — İşimiz yok 
da sisi nü dinliyeeeğiz? Korkuyorsunuz sözü 
yaşınıza yakışıyor mu? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — öyleyse söz 
verin konuksun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu işi 
vaktinde kapatsaydınız, (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Herbi-

rinizin alnında leke var. (Gürültüler.) 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Senin al

nında var. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Haysi-

y etsiz.... 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Haysiyet

siz sensin. (Gürültüler) (Çanakkale üyesi Nahit 
Altan Malatya Üyesi Nurettin Akyurt'un bulun
duğu sıralara doğru yürüdü.) 

(Karşılıklı anlaşılmıyan sözler, gürültüler.) 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sen kimi 

lekeliyorsun? 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Hepini
zin alnında leke var. Haysiyetsiz herif. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Haysiyetsiz 
sensin. Haysiyetsiz... 

BAŞKAN — Evet efendim kabul edilmiştir. 
Sa,yın Pırıltı buyurun. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bu kadar 
aşağı, bu kadar seviyesiz olamazsınız. 

25 . 2 . 1971 O : 1 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Haysi

yetli senatör böyle konuşmaz. 
BAŞKAN — Sayın Altan, Sayın Akyurt ri

ca ederim oturunuz. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Utanmaz 

adam... 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Hepi

niz lekeli demedim... 
BAŞKAN — Sayın Pırıltı siz lütfen sözünü

ze başlayınız. Buyurun Sayın Pırıltı. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sen o ka

dar aşağısın ki, seviyene düşmem. (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın Altan ve Sayın Akyurt 

karşılıklı şu davranışınızı Tüzük hükümleri içe
risinde hoş karşılamaya, müsait karşılamaya im
kân yok. Ben her ikinize de birer ihtar cezası 
veriyor ve infaz ediyorum. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkan savunma istiyorum. 

BAŞKAN — Dikkate alırım. Buyur un Sa
yın Pırıltı. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Başkan değerli arkadaşlarım, elektrikli bir ha
va içinde söz almış bulunuyorum. Esasen bir 
haftadan beri umumi efkân, Parlâmentomuzu 
meşgul eden bir konu ile karşı karşıyayız. Çok 
iyi hatırlıyorum ki, 13 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun raporu müzakere edil
diği günden beri âmme vicdanı rahat bir halde 
bulunmadığı için umumi efkâr tedirgin bir hal
dedir. 

Naçizane görüşüm muhalefet şerhinde de 
belirttiğim gibi mahdut yetkili Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu olarak gördüğümüz yahut ta 
yaptığımız tetkikat ne sizleri ve ne de umumi 
efkârı tatmin etmiş değil. İşte onun için ben
deniz raporumun sonunda T. B. M. M. sayın 
üyelerinden şunu istirham etmiştim. Dedim ki 
«bizim yetkilerimiz mahdut, sadece evrak üze
rinde tetkikat yapabiliyoruz, şahit, bilirkişi din-
liyemiyoruz, Ankara hudutları dışına çıkamıyo
ruz onun için daha yetkili tahkikat komisyonun 
kurulması ile Sayın Başbakanın biran önce 
şaibeden kurtulması mümkündür» diye ifade et
miştim. Eğer iltifat görmüş olsaydı tahmin edi
yorum yetkili bir tahkikat organı tarafından 
bu tahkikat yapılmış olsaydı bugün bu çekişme
lerin hiçbirine mahal kalmıyacaktı. 

Fakat söz alışımdaki saik Sayın Ticaret Ba
kanı arkadaşımız «Soruşturma Hazırlık Ko-
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misyonu üyeleri T. B, M, M, ne niyabetin gö
rev görmüşlerdir, nasıl çalıştıklarını bilmiyo
rum ama» diyerek bir san ulandırdı fakat di
linin altındakini de birkaç cümle sonra ifade 
etti, dedi ki «nazarlardan kaçmış ise, istememiş
ler ise veya tetkikat yapmamışlar ise bundan 
bia sorumlu değiliz» mealinde bir konulma ile 
de komisyonumuzu suçlamıştır. Şu halde : 

ORHAN KÜEÜMOĞLU (Bitlis) — Öyle 
demedi, 

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Mealin
de dedim arkadaşlar. Hafızam da o kadar kuv
vetli değil, zabıtları tetkik ediniz bu neticeyi 
çıkaracaksınız. 

Şu halde arkadaşlar komisyonunuz dikkatle 
çalışmıştır. Bendeniz 13 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun kıdemli yahut da ge
dikli diyeyim bir üyesiyim. Çünkü diğer üyeler 
muhtelif sebeplerle başkan ve üyeler çıktı veya 
nisbetierin değişmesi suretiyle girdiler. Şu hal
de basından sonuna kadar bütün oturumları iz
lemiş bir arkadaşınızım. Şu halde biz sayın 
bakanın ifade ettiği gibi bir müfettiş raporu 
ile karşılaşmadık. Bunu salâhiyetle söylüyo
rum. Böyle bir müfettiş raporunu görmedik, 
görmemezlikten gelmedik. Göremedik, İsterler
se ben de bütün raporların özetleri mevcuttur 
arkadaşlar, çünkü defaatle okuduğumuz için, 
çünkü yeni gelen arkadaşların da dosyaya ve 
hâdisata muttali olması lâzımgeldiği gerekçesi 
ile komisyonumuz Merkez Bankasına, şubeye 
veya Merkez Bankasına defaatle gittiği için ve
ya merkezdeki Ziraat Bankasına gittiği için 
ben fırsat buldum ve fırsat buldukça da özet
ler çıkardım arkadaşlar. 

Birkaç günden beri bu konu konuşuluyor di
ye tekrar tetkik ettim; ben bö̂ l̂e bir müfettiş 
raporuna rastlamadım. Kaldı ki «istenilmiş ol
saydı» diye buyurdular. Arkadaşlar gayet ra
hatlıkla söylüyorum, bütün evraklar istenilmiş
tir. Ben şunu temenni ediyorum, bu büyük bir 
dedikodu mevzuu oluyor. Teypler deşifre ol
muştur, zabıt haline gelmiş bulunuyor, basıl
sın bizim Meclis zabıtları meyanma girsin, hat
tâ tetkik edildiği zaman görülecek ki istenil
miştir. Murakıp raporları da istenilmiştir, mü
fettiş raporları da istenilmiştir. 

Sayın Bakan diyor ki «Bu komisyon gizli ça
lıştığı için nasıl çalıştıklarını bilmiyorum» Ben 

bir nebze bahsedeyim ve ne müşkül şartlar için
de çalıştığımızı da siz saym üyeler bilesiniz 
arkadaşlar. Bir evrak istenildiği zaman komis
yonda derhal muhalefet beliriyordu. «Siz Ban
kalar Kanununun 74 ncü maddesine 2we bunu 
istiyemezsiniz, burada gizlilik yatar, kimsenin 
mevduatını bilemezsiniz, bilmemezliğiniz iâzım-
gelir...» 

BAŞKAN — Saym Pırıltı sataşmadan dolayı 
söz aldınız nasıl sataşıldıysa o noktada sözleri
nizi ifade edin. 

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Saym 
Başkanım «komisyonun ne şekilde çalıştığını 
bilmiyorum, bir evrak istenilmiş olsaydı ki bu 
müfettiş raporu istenilmiş olsaydı gelirdi» de
niyor. Ben bir evrakın nasıl istenildiğinin bir 
örneğini vermek istiyorum. Şu halde her ev
rak istenirken zannedildiği gibi komisyon baş
kanı dikte ettiriyor. Bu zabıtlara uygun olarak 
evraklar celbedilmedi arkadaşlar. 

Komisyonumuzda her ne istenirse istenilsin 
bunun bir müzakeresi cereyan etmiştir ve bu 
müzakereler sonunda da karar verilerek iste
nilmiştir. Bu bir mücadele safhası geçirdik
ten sonra isteniliyor. Kaldı ki ikinci safha: Sa
yın Naci Çerezci Beyin Başkan oluşundan son
ra bendenizin teklifi üzerine; ben dedim ki 
«Biz bu mevcut dosyayı okuyalım, teypleri din-
liyelim karar verebiliriz, işte bütün evrak top
lanılmış denildi.» yine dedim ki «Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu olarak biz bir çok evra
ka baktık, bunlar buraya gelmiş değil, kalo-
mozolara baktık, kredi kartonlarını tetkik et
tik, murakıp raporlarını gördük, bir çok ev
rakları sizin de görmüş olmaklığmız lâzım, 
aksi takdirde indî karar verilmiş olur» eksik 
olmasınlar benim bu talebime iltifat ettiler. 
«Tetkikatı mahallen yapmak lâzımdır» dedim. 
Merkez Ziraat Bankasına ikinci defa gittik, 
baktık ki iş uzuyor, komisyon başkanımız ve 
sayın üyelerden herhalde birisi daha olumlu 
bir teklif yaptı, dedi ki «Bunun biz fotokopileri
ni çıkaralım, dosyaya koyalım, fotokopilerden 
bunları bütün üyeler okusun». Kabul edildi. 
Şu halde bu müfettiş raporu fotokopili evrak
lar mey anında yoktur arkadaşlar. Grörmüş ol
saydık; benim raporum tamamen evrakı müs-
bdteye müstenit olarak yazılmıştır, lütfen bir 
kere okuyunuz hiç indî bir mütalâam yoktur. 
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Yüksek Denetleme Kurulunun, murakıpların ne
tice ve görüşleri ne ise onları aksettirmişimdir. 
Kendi şahsi bir görüşüm ancak sonunda bir 
kaş cümle ile yer almıştır. Tahmin ediyorum 
bu şekildeki bir raporu görmüş olsaydım ev
rakı müsbite olarak alırdım. 

Arkadaşlar tekrar ediyorum çünkü bis ka
rar organı değiliz. Biz Soruşturma Hazırlık 
Komisyonumuz, bir hazırlık yapıyorduk. Ben 
Yüce Meclise, T. B. M. M. ne elbetteki böyle 
bir vesikayı getirmekte fayda mülâhaza eder
dim. Şu halde bunları görmüş değiliz. Ko
misyon vazifesini bihakkın yapmıştır. Saym 
Bakanımız yanılıyor. Çok ciddî olarak görev 
yaptık. Zan altında tutulan kişi Hükümetin 
başı idi, şerefi bahis konusu idi, milletin mu
kadderatına hükmeden kişinin bir zan altın
da tutulmasına elbette hiçbir kimsenin gön
lünün razı olmıyacağı için tahmin ediyorum 
günlerce mesai verdik, zihnen yorulduk, bu 
bakımdan herhalde vazifemizi dikkatle yaptı
ğımıza kaaniim arkadaşlar. 

Arkadaşlar «Kanunsuz bir hal olmuş olsay
dı alakalıların cezaları verilirdi» diye Sayın 
Bakan böyle bir raporun olmadığını kabul 
ediyor gibi bir beyanda bulunuyor. Diğer yan
dan da «Saym üyeler bunlara muttalidir» diyor. 
Mealine muttalidir. 

Arkadaşlar biz müneccim değiliz, elbetteki 
deplasman olduğunu belirttik. Kaldı ki onda bi
le hakikaten saklanılan bir vesika, deplasman 
mevzuunda Naci Çerezci Beyin açıkladığı bir 
husus gözümüzden kaçmış değil. Gelmemiş, Ko
misyonumuzun Başkanı gelmediğini de beyan 
etti. Silinti falan değil deplasman mevzuunda
ki bizim görüşlerimize uygun Komisyon Başka
nının beyanında diyor ki «benim gözümden kaç
mış» diyor. Biz kendi bulduğumuz deplasman 
mevzuunu ayda 1 000 000 lira ile 2 500 000 lira 
arasındaki deplasman farklarını belirtmiştik. 
Bunun dışında Sayın Naci Çerezli 3 000 000 li
ralık bir deplasman olduğunu da belirtmiş ol

du. Şu halde görüşmelerin başında Komisyonu
muzdan saklanılmış bir husus var olduğu daha 
müzakereler mevzuunda ortaya atılmış oldu 
arkadaşlar. Fakat bir karar verilmiş. Sözleri
min başında belirttiğim gibi bu karar, herhal
de umumi efkârı da T. B. M. M. nin sayın üye
lerini de tatmin etmemiş olmalı ki bu çekişme
ler devam edegelmektedir. 

İşte bir hatanın sürüncemede bırakılışı bu 
karan hattâ komisyon raporu demiyeyim de 
bir tahkik konusunun muallel oluşunu ortaya 
koymuş bulunuyor. Bu bakımdan bendeniz böy
le bir komisyonda hata olmadığını ancak ib
raz edilen vesikaları tetkik yetkisini haiz bu
lunuyoruz. Bize ne getirilirse istiyoruz, isti
yoruz ama «bu kredi konusu ile alâkalı ne ka
dar evrak var ise bunu getirin» dedik arka
daşlar. Biz mahkeme zaptı gibi şunu getir, bu
nu getir.. Getirmediğini kabul edelim, yetki
miz ne idi arkadaşlar? Hiç. Bilmemize de im
kân yoktu. Şu halde «bunları bize getirin, bu 
kredilerle ne kadar alakalı evrak var ise bun
ları getirin» denildi. Denildiğine göre bunlar 
da tetkik edilerek mevcut evrak üzerinde karar 
verildi. Tabiî ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kararı hepsinden üstün olduğu için, biz 
birşey ilâve edemiyoruz. Ama çekişme öyle gös
teriyor İd tatmin olunmamışa benziyor. Saygıla
rımla. (Orta ve sol taraflardan alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talep eden ar
kadaşlarımın hepsi de görüştüler, şimdi üzü
lerek uygulamak zorunda kaldığım 152 nci mad
de sebebiyle sayın Nurettin Akyurt söz iste
miştir. Saym Nurettin Akyurt'a 152 nci madde 
ancak bir şartla ve bir esas içerisinde söz hakkı 
tanımaktadır. Okuyarak hatırlatıyorum: «Bir 
üye ihtara uğradıktan sonra uysallık gösterip 
kendini savunmak isterse, oturumun sonunda 
ona söz verilir. Bu söz hakkı her iki arkadaşımız 
için de vardır, mevcuttur. Oturumun sonunda 
hatırlayacağım efendim. 

5. — SEÇİMLER 

A - KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 

1. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu ile Dilekçe Karma Komisyonuna üye 
seçimi. x 
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Komisyonuma üye seçimi muamelesine başlıyo
ruz. Sepetler kürsüye konsun. Ad okunmak su
retiyle oylanacaktır. Arkadaşların oylarını kul
lanmadan gitmemelerini bilhassa rica ederim. 
Tasnif heyetini teşkil ediyoruz. Âdil Ünlü bura
da. İhsan Topaloğiu yok. Sakıp Hatunoğîu yok. 
Hıza Isıtan yok. İbrahim Etem Erdinç yok. 
Fahri Korutürk burada. Fehmi Baysoy yok. 
İsmail Yeşilyurt burada. Tasnif Heyeti teşkil 
edildi. 

Sayın Kâmil Karavelioğlu'ndan başlayarak 
sayın arkadaşlarımı oy kullanmaya davet ede
ceğim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bir maruzatım var, sayın Başkan. 

BAŞKAM — Buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) -~ 

Dilekçe Karma Komisyonunda A. P. kontenja
nından aday gösterilen Abdurrahınan Bay?,r, 
partimizden ayrılmıştır. Yerine Hüseyin Avni 
Göktürk'ün ilâvesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Konu anlaşıldı zannederim^ Di
lekçe Karma Komisyonu için evvelce basılıp 
dağıtılıp duyurulan Abdurrahman Bayar, A. P. 
nden ayrılmış olması sebebiyle, onun yerine A. 
P. Grup Başkanı Hüseyin Avni Göktürk'ü tek
lif etmektedir. 

Okuyunuz efendim. 
(Kâmil Karavelioğlu'dan başlayarak oy kul

lanıldı) 

6. — GöRtft 

1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/442; Cumhuriyet Senatosu 1/1201) 
(S. Sayısı : 1524) (1). 

BAŞKAN — Bir teklif var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İlişik 1523, 1524 ve 1525 sıra sayılı kanun 

tasarıları tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulamaktadır. Müstaceliyeti sebebiyle bütün iş
lere taıkdimen, g-elen kâğıtlardan gündeme aîı-

(1) 1524 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

25 . 2 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın arka
daşımın var mı.. Oyunu kullanmayan sayın üye 
yok. Oylama işlemi bitmiştir. Sepetler alınsın 
ve Sayın Korutürk, Sayın Yeşilyurt ve Sayın 
Ünlıi'den müteşekkil tasnif heyetine verilsin. 

Sayın Baysoy siz de tasnif heyetine işti
rak ediyorsunuz. 

AHMüT NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Zamandan tasarruf etmek için müsaade ederse
niz aktarma kanunları var, onları bu arada gö
rüşelim efendim. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan müsaade ederseniz dışarıda idim, şimdi 
geldim oyumu kullanabilir mİ3âm? 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan oylamaya yetişemedim, oyumu kullan
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oylama işleminin bit
tiğini beyan ettim. Bazı arkadaşlarımız sonra
dan gelmiş olmakla oylarını kullanamazlar. 

Ancak, ioabederse tekrar yoklama yapanız. 
Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Selâhadddn Acar'dan Ragıp Üner'e kadar 

yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Kâfi efendim, kâfi. Malî ve İk
tisadi İşler Komisyonunda çalışmakta bulunan 
üye arkadaşlarımızın da adedi 12 dir; bura
da olduğunu kabul edersek, ekseriyetimiz var
dır. Görüşmeye devam ediyoruz. 

İÜLEN İŞLER 

j narak, öncelikle g"örüşülmesini arz ve teklif 
i ederim. 
' Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Rize Milletvekili 
Erol Akçal 

BAKAN — Her şeye takdimen görüşülme 
teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Evvelâ 
gündeme alalım! 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Her 
şeyi sen mi biliyorsun birader? 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine haklıdır efen
dim. Evvelâ gündeme almamız lâzım. 

Gündeme alınmasını teklif ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tak-
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dimen görüşme takririni tekrarlamıyorum. 
Şimdi : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Senato gündeminde bulunan ve bakanlığımı

zı ilgilendiren konuların görüşülmesi sırasın
da Maliye Bakanı adına konuşmaya Müsteşar 
Muavini Hakkı özkazanç yetkilidir. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

BAŞKAN — Kendileri buradalar. Komisyon 
da burada, görüşmeye başlıyoruz. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu üzerinde 
görüşüyoruz. Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okun
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiş tir. 

FERÎD MELEN (Van) — Tümü üzerinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyorsu
nuz, buyurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Çok muhterem 
arkadaşlar, bir süre önce, 1971 bütçesinin tü
münü müzakere ettik ve bu müzakere sırasın
da Sayın Maliye Bakanı 1970 bütçesinin açık-
sız kapanacağını söylemişti. 

Gerek Maliye Bakanının bu ifadesi ve ge
rekse Plânlamanın hazırladığı 1971 programın
daki 1971 bütçesinin açıksız kapanacağına dair 
izahat hakikaten bizi sevindirmişti. Fakat o 
günden bu yana bakıyorum ki, mütemadiyen ek 
ödenek teklifleri gelmektedir. 

Bizzat Sayın Maliye Bakanının son konuşma
sında verdiği rakam 1 milyar 300 milyondur. 
Birkaç gün evvel kabul ettiğiniz 4 veya 5 Ka
nunla 400 milyon liralık daha ek ödenek ver
dik. Sanıyorum ki, bu defa bir o kadar daha -
'kaç kanundur bilmiyorum, ben elde edemedim 
henüz, gelen evrak arasında birden bire gün
deme girdi - belIM 400 veya 500 milyonluk ek 
ödenek daha alınacaktır. 

Gene, Mühasebei Umumiye Kanununun ve 
Bütçe Kanununun vergileri, verdiği yetkiye da
yanarak, Maliye Bakanının kararı ile ödenek 
kaydetmek imkânı vardır, kaydederek sarfet-
mefk. Bunlarla birlikte sanıyorum ki, 2,5 milya
rın üstünde 1971 bütçesine inisiyal bütçeye 
nazaran yeniden bir ödenek vermiş oluyoruz. 

Bu durumda 1970 bütçesini daha 10 gün evvel 
Sayın Maliye Balkanının ifade ettiği şekilde 
denk olarak kapanmasını mümkün görmüyo
rum. Maliye Bakanı bunu sadece bize söyleme
miştir. Sanıyorum ki; bunu, üyesi bulunduğu
muz, milletlerarası kuruluşlara faraza konsor
siyuma, OECD ye, Dünya Bankasına da bildir
miştir. Bir Hükümetin bir hafta evvel bunları 
bildirdikten sonra; «bütçemi denk olarak ka
patacağım» dedikten sonra, bütçeye yeniden bü
yük rehneler açan bu şekilde bir teklif ile gel
mesi hakikaten Hükümet ciddiyeti ile kabili 
telif değildir. Ya bütçe denk olark kapanamaz 
diyeceklerdi; gerek Meclise ve gerekse üyesi bu
lunduğumuz bu teşekküllere bu türlü beyanda 
bulunacaklardı. Çünkü, nihayet bir hafta son
ra - ki ihtiyaç göz önündedir, biraz evvel Sayın 
Millî Müdafaa Bakanı; «haklı alarak borçlarım 
var, ödiyeceğim biran evvel bu kanunu kabul 
edin» diye arkadaşlara ricada bulunuyordu, 
doğrudur. Ben de biliyorum. Zannediyorum; 
yıllık programda da var. 200 - 300 milyonun 
üstünde sadece Millî Müdafanm borçları var. 
Kime? Muhtelif Devlet dairelerine borçları var. 
Diğer dairelerin de böyle; ve hepsi de Hükü
metçe malûmdur ve bunun için ek ödenek ala
cakları da malûmdur. Böyle olduğu halde ge-

• lip meclis huzurunda bütçe denk olarak kapa
nacaktır demek doğru değildir. Bunu söyli-
yen insanların hakikaten bütçeyi denk olarak 
kapama çarelerini de aramaları lâzım. Bu mü
dahaleyi bu sebeple yaptım ve Hükümeti bu 
mevzularda ciddiyete davet ediyorum. Teşek
kür ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, söz istiyorsu

nuz, buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun muhterem üyeleri, neyi görüşüyoruz? 
Sayın Millî Savunma Bakanının burada bulun
ması ile, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi ile 
ilgili, yahut masrafları ile ilgili bir husus ol
duğu anlaşılıyor. Sayın Melen'in ifadesinden de 
anlıyoruz ki; Millî Savunma ile ilgili. Ama, neyi 
görüşüyoruz? Dağıtıldığı ifade edilen ve gelen 
kâğıtlardan gündeme alındığı bildirilen huşus-
da, hiç olmazsa şu anda elimize bir örnek ve
rilse. Rica ettim, şimdi Başkanlığa da bir öner
ge verdim, lütfen verilsin. (Dağıtılıyor sesleri) 
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Nedir? bilmiyoruz. Ben şimdi gerçekten sami
mî hislerimi ifade edeyim. Şimdi geldi dağılı
yor gör üyoı musunuz? Hiç olmazsa bir saat önce 
dağitılsa idi, okusaydik da.. Şimdi sise soruyo
rum; neyi görüşüyoruz?. Cevabınızı verin bera
ber görüşelim. Neyi görüşüyoruz? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Kanunu biz bu
rada basık metin üzerinden takibediyoruz. Müs
veddesi üzerinden takibetmiyoruz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır; ama 
bizde yok Sayın Bafkanım. Soruyorum; han
gi üye okudu lütfen. 

BAŞKAN — Riyasetin önünde bulunduğuna 
göre dağıtılıp dağıtılmadığını tek tek sayın 
'üyelerden sormak da mümkün değil, dağıtıl
dı itibar öderiz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — iyi ama, 
Sayın Başkan, dağıtılmadı. Ben deminden beri 
Genel Sekreterden rica ettim, hademelerden 
rica ettim. Benim gündemde bulunan her hangi 
bir şeyi okumam kötü bir huyumdur ne yapa
yım, okuyacağım; ama bakın şimdi geliyor 
elime. Deminden beri rica ediyorum, yok. Ne 
olur? Okuyalım da ondan sonra... Meselâ gün
demde mevcut 1522 sayılı konu vardı, iktisadi 
Devlet Teşebbüsleri ile ilgilidir; onu görüşelim. 
Bu arada hiç olmazsa şu 1 523, 1 524, İ 525 e de 
bir göz gezdirelim de görüşelim. Çıkmasın de-
imiyocrum. Çıkmasında size yardımcı olalım. Bi
raz önce ekseriyet hususunda Sayın Başkana 
•ricada bulundum, devam edelim, görüşmeler ol
sun. Ama, hiç olmazsa bu görüşmeler yapılır
ken de işin bir ciddî tarafı olsun. Bir okuma 
imkânımız olsun. Bu olmayınca hakikaten güç 
olur. Bir imkânı bağışlayın. Şimdi dağıtılıyor, 
gözlerimizde yok evvelâ onu bilesiniz; bir. Da
ğıtılmamıştır; iki. Bu imkânı bağışlayın, göre
lim. Yahut Sayın Bakan çıksın izah etsin, de
sin ki, şu şu hususlarla ilgilidir. Cumhuriyet 
'Senatosunun üyeleri de bilgi sahibi olsun on
dan sonra görüşelim. Yani bunu ifade ederken 
zannetmeyin ki çıkmasın diye bir fikrimiz var. 
Çıkmada size yardımcı olalım. Ama, hiç olmaz
sa okuma fırsatını bulalım. Bilmiyorum mesele 
hangisidir? Millî Savunma Bakanı buradadır, 
onunla ilgili olduğunu tahmin ettik.. Şimdi da
ğıtılıyor. Ya Sayın Bakan çıksın izahatta bu
lunsun, bu arada biz de yerlerimizde bununla 
ilgili hususları okuyalım. Yahut izin verin, 
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Oounlar 15 dakika sonra gündemde bulunan İk
tisadi Devlet Teşebbüsleri ile ilgili olanı görü
şelim; yine önemli bir konudur, 1 Marttan ön
ce çıkmasının zorunluğu vardır. Onu görüşme
ye bağlıyalım, çünkü dağıtılmıştır. 1522 sıra 
sayılı iktisadi Devlet Teşebbüsleri ile ilgili 
olanı görüşebiliriz. Dağıtılmıştır. Okumamış-
sak kabahat o zaman bizim. Ama bu, dağıtılma
mıştır. iki husustan birisi temin edilsin görüş
lerimizi bildirelim. Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, usule dair bir 
konuşma oldu, bir teklif de getirmiş mi idiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Teklifi söyle
dim. 

BAŞKAN — Yani görüşülmesin mi diyor
sunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bakan izalıat 
versin. 

BAŞKAN — Bakanın izahat vermesini kâfi 
görmüyorsunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Komisyon izahat versin. 

BAŞKAN — Komisyon mu izahat veirsin? 
Buyurun efendim. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. Yerinizden 
de verebilirsiniz. Buyurunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekil) — Sayın Baş
kan çok muhterem arkadaşlarım. Huzurunuza 
gelen 1970 yılı Bütçesine ek Kanunun tutarı 
olan 938 milyonluk ödenek, yeni bir ödenek ge
tirme mahiyetinde olmayıp, bütçe muameleleri 
itibariyle iktisadi Devlet Teşekkülleri ile Ma
liye Bakanlığı ve büyük bir müstehlik bakan
lık olan Millî Savunma Bakanlığının iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile arasındaki muamele
lerden doğmaktadır. Millî Savunma Bakanlı
ğının 203 milyonluk talefoettiği ödenek, Et -
Balık Kurumu, Petrol Ofis, Sümerbank gibi 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden, Milî Sa
vunma Bakanlığının buralardan mubayaa etti
ği yiyecek, giyecek maddelerindeki fiyat artış
larının doğmasından ileri gelmektedir ve Millî 
Savunma Bakanlığı bu harcamaları yapma zo
runda kalmış ve bu teşekküllere borçlu kal-
mışitır. 

Diğer taraftan iktisadi Devlet Teşekkülleri 
de kur farkları itibariyle Maliye ile olan mü
nasebetlerinde 700 milyon lira civarında borçlu 
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durumdadır ve bunlar vergi olarak vergilerini 
'ödömsiniılerdir. Yeni bir para çıkmıyacaktır 
ve bu şekilde bu 709 milyonıaik miktarın büyük 
bir çoğunluğu vergi olarak tekrar Maliye Ve
kâleti bünyesinde kalacaktır. Bu kanuna bir 
bütçe muvazenesi ve bâzı kur farkları ve fiyat 
artışları itibariyle malî hizmetlerin yürütülmesi 
için Maliye Bakanlığının Millî Savunma Bakan
lığının yapmak mecburiyetinde kaldığı hizmet
leri karşılamak için alınmış ödeneklerdir, arz 
ederim. 

Şimdi, Sayın Bakan burada; «fiyat farkla
rından ileri geliyor» diyor. Değil. Et ve Balık 
Kurumu Millî Savunmadan alacağını alamadığı 
için borçlarını veremiyor. Onun için Millî Sa
vunma Bakanlığının getirdiği bu tasarı çok 
geç kalmış bir tasarıdır. Bu bir itiyat halin
dedir ve istihsale büyük zarar vermektedir. 
Köylü bu işten mustariptir. Sayın Bakanın bu 
tasarısına iştirak edeceğiz, oy vereceğiz. Ama, 
rica ediyorum, bu müstahsilin, hayvan yetişti
ricilerinin sıramda kalıyor. Et ve Balık Kuru
munun Millî Savunmaya gücü yetmiyor. Millî 
Savunma güçlü, gücü yetmiyor, parayı veremi
yor, o da köylünün sırtına yüklüyor. Mesele bu. 
Buna meydan verilmemesini istirham ediyo
rum. Besicilik geri kalıyor, hayvan üretimi geri 
kalıyor ve adam Et ve Balık Kurumundan pa
rasını alacak ki bir daha köylüden hayvan al
sın bir daha beslesin. Bir yıl içinde 3 defa devir 
yapacakken parasını alamadığı için bir kışta 
bir defa devir yapıyor. Biran evvel bu kanu

nun çıkmasında fayda vardır. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Topaloğlu, buyu
run efendim. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — 
Sayın Başkan değerli arkadaşlarım, bu aktarma 
kanununu geçirirken, burada, Petrol Ofisi'nin 
58 milyon bir alacağı görülüyor. Şimdi sayın 
arkadaşım Hazerdağlı'nın demin bahsettiği 
konu; Türkiye Petrolleri, Petrol Ofisi, İpraş 
Rafinerisi arasında da büyük miktarları bul
muştur. Bildiğim kadar bugün Türkiye Petrol
leri'nin Petrol Ofisken alacağı 198 milyon, 
İpraş'tan alacağı 130 milyon civarında; bunlar 
da Hazineye olan borçlarını ödememiş durum
dalar. Şimdi, vaktiyle bu gibi durumlarda bir 
konsolidasyona gidilmiş, borçlar karşılıklı don
durulmuş ve mesele hallolmuştu. Şunu üzüntü 
ile belirteyim ki; 1967 den beri, bu borçlar tek
rar toplanmış ve büyük rakamlara varmıştır. 
Bu, bizim bu millî müesseselerimizin çalışmala
rını zedelemektedir. Şunu da bilmekteyinı ki; 
meselâ izmir Rafinerisinin kurulmasında Tür
kiye Petrolleri büyük para sıkıntısı çekmekte
dir. Yani bu şekilde borçlar, daha doğrusu büt
çenin tam gerçeklere uygun hazırlanmaması 
'bu fasit daireyi meydana çıkarmakta ve aradan 
seneler geçtikten sonra bu aktarmaları bizim 

SIRRI ATALAY (Kars) — Üzerinde söz 
istiyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Üzerin
de söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Sayın Atalay size söz verece
ğim. Yalnız ikinci defa olduğu için, bir defa 
söz talebedenler de konuşmuş olsun efendim. 

Buyurun Sayın Hazerdağ'lı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan muhterem arkadaşlarım, bu tasarıda 
Millî Savunma Bakanlığının Et ve Balık Ku
rumuna olan borçlarının ödenmesi için aktarma 
yapılması istenmektedir. Sayın Bakan biraz 
önce burada verdikleri izahatta bunların fiyat 
farkından ileri geldiğini ifade etmiş olmasa
lardı ben bu söz almayı lüzumlu görmezdim. 
Ama biliyorum ki; muhterem arkadaşlarım, 
Millî Savunma Bakanlığı Et ve Balık Kurumu
na olan borçlarını bir türlü vermemek
tedir. Et ve Balık Kurumu da bunu va
tandaşın sırtından çıkarmaktadır. Müstahsil 
hayvanlarını götürüp Et ve Balık Kurumuna 
verir. Et ve Balık Kurumu müstahsilin hayvan 
fbedellerini ödiyemez, ödemez. Aylarca ödeme
diği vardır, Elâzığ'daki Et ve Balık Kurumu 
ıbunun misalidir, Adana'daki bunun misalidir. 
Et ve Balık Kurumu bu borçları ödemez; efen
dim Millî Savunmadan alacağımız var, ne va
kit alırsak o vakit vereceğiz derler. Ve bu yüz
den memlekette istihsal yapılamaz, besicilik 
yapılamaz, bütün bu işler vatandaşın sırtında 
kalır. Bilhassa hayvan yetiştiricilerin, hayvan 
(besicilerinin sırtında kalır. Millî Savunma pa
rayı vermediği için vatandaş, müstahsil alaca
ğını alamaz. Benim memleketimde de, Elâzığ'
da da bu besicilik vardır, Et ve Balık Kurumu 
müstahsilin hayvanlarını aldıktan sonra para
sını en az 3 ayda, 4 - 5 ayda verir. 
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'karşımıza getirmektedir. Benim Hükümetten is
tirhamım bunun süratle çaresini bulması lâzım. 
Kalkınmak iddiasında olduğumuza göre yapa
cağımız iş bu yatırımcı müesseselerin alacakla
rını zamanında tahsil etmelerini sağlamak ol
malıdır. Tabiî şimdi bunu oylarımızla hallede
ceğiz; yalnız bunun getirmiş olduğu zararları 
da memleket bakımından büyük olmaktadır. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan muhterem arkadaşlarımız, bâzı sayın se
natör arkadaşlarımız konunun derinliğine in
meden, bu kanun tasarısı konsorsiyumla ilgili 
imiş, Avrupa Yatırım Bankasiyle ilgiliymiş gibi 
konuşma yapmamış olsalardı söz almaya niye
tim yoktu. 

Müzakeresine giriştiğimiz kanun tasarısı, 
1524 sıra sayılı kanun tasarısıdır. Bunun Avru
pa Yatırım Bankası ile ilişiğini bakıyoruz ba
kıyoruz bir türlü anlıyamıyoruz, bir mâna vere
miyoruz. Hele bu söz eski bir Maliye Vekili ta
rafından sarf edilmiş ise hakikaten bunun, bu 
sözünü anlamamakta haklıyız. 

Yine sayın bir senatörümüz kanun tasarıla
rı için görmeden, okumadan, tetkik etmeden 
geldi geçti gibi yapıyoruz dediler. Doğrudur. 
Kendilerinin riyaset ettiği bir birleşimde Hâri
ciye Bakanlığının Bütçesi konuşulurken Ortak 
Pazar konusunda, Ankara Anlaşması elimizde 
hiçbir raporu ve protokolü olmadığı halde gece 
saat üçte bir önerge ile gündeme alındı ve mü
zakeresi yapıldı. Seçim kanunları da böyle oldu. 
Bu daima olan işlerdir ama, tetkike merak eden 
bir kimse olursa hakikaten tetkik etme imkâ
nını bulacaktır. 

Mevzuumuz, 36.000 nci bölümün, 35.310 ncu 
kısmının Kamu İktisadi Teşebbüslerine gecen 
yıllar borçları maddesinde 119 138 146 liranın 
ve diğeri de, 36.350 nci bölümün geçen ve eski 
yıllara ait karşılıksız borçlar maddesinde de 
84 671 732 liranın ki, ceman 203 809 878 lira ek 
ödenek verilmesine aittir. Bütçede eğer bir 
açıklık olsaydı o zaman hükümetimizin böyle bir 
ek ödenekle gelmemesi icabederdi. Demekki 
bütçede bir açıklık yokki hükümetimiz bütçe se
nesi içerisinde rahatlıkla bu gibi ek ödenekleri 
getirebiliyor. 

Nitekim geçmiş devirlerde Türk köylüsü 
pancarını Devlete verdiği halde pancar parası
nı senelerce alamamış idi. Neden? Çünkü onların 
bütçeleri daima açıktı, senesi içerisinde böyle ek 
ödenekler getirmek suretiyle ilgili borçlan ödi-
yebilecek güçte değildi. 

Bu hükümetin gücünün ispatıdır. Tasarı ye
rindedir, müspet oy verilmesini saygı ile Umumi 
Heyetten istirham ederim. Teşekkür ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — ikinci defa söz istiyen Sayın 
Atalay, buyurun. Sonra Sayın Melen'e söz vere
ceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — öyle anlaşılıyor 
ki bâzı hususları iktidar partisinin konuşmacı
larına sabırla öğretmeye mecbur kalacağız. Ta
lihimiz. 

Şimdi Ferit Melen ne dedi? Bütçenin denk
liği söylenir fakat bütçenin yürütülmesine 4 gün 
yahut üç gün kala, - ki biraz sonra 700 000 000 
liralık aktarmalar da gelecek, ek ödenekler 
aktarmalar da gelecek - bunun, Türkiye'nin ma
lî politikasiyle ekonomik yapısı ile bağdaşmıyan 
tarafına işaret etti. Gayet yapıcı ve normal. He
men buraya gelinip bunların ne ilgileri vardır 
denildi, ilgisi; bütçelerin yapılışı ile bütçelerin 
açıklığı veya samimiyetiyle ilgili bu konuya za
ten Melen işaret edip geçti. Ama illâ şu konuları 
tartışalım diye siz sebeboluyorsunuz. 

Tartışalım. Melen, Millî Savunma Bakanlığı 
ile ilgili konunun konsorsiyum ile yahut şunun 
ile, bunun ile ilgisini söylemedi ki, umumi ola
rak bir ifadede bulundu. Geliyorsunuz siz bura
ya ne irtibat vardır diye bu sefer de göz... 

BAŞKAN — Sayın Melen görüşecekler efen
dim. Sayın Melen de söz istediler. 

ISIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır, icbar 
ediliyor, demek istediğim icbar ediliyor. Şüphe
siz ki Sayın Melen'i ben savunmuyorum, kendi
lerini çok ehliyetle savunurlar. 

Şimdi yine dediler ki : «Kendi zamanında da 
bir. seçim kanunu çıktı, kendi zamanında da bir 
Ortak Pazar görüşmesi çıktı. 

Bir şeyler getirildiği zaman evvelâ çok dik
katli olmak lâzım. Sa^n öztürkçine'yi bu hu
susta bâzı da çıkmazlara götürdüğüm durumlar 
olmuştur. Kendilerinin bâzı görüşlerini de bu
raya getirdiğimi çok iyi hatırlarım. Bu sebeple 
dikkatli olması gerektiği hususunu her nedense 
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yine unuttu, yeniden bâzı ithamlarda bukmmı-
ya teşebbüs ettiler. 

' Seçim Kanununun görüşülmesi sırasında ben 
Başkan değildim, Adalet Bakanı idim. Görüş
meler gecenin saat 02,00 sinde 03.00 ünde değildi 
24,00 te bitmiş idi. O husustaki Adalet Komisyo
nu raporları 24,00 saat önce üyelere dağıtılmış 
idi. Eu bir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şunları mesel 8 etmeyin. 

SAFFET URAL (Bursa) — Pancar parasın
dan bahsetti. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama sebe
biyet veriyor. Ortak Pazarla ilgili konuda,.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİHE (İstanbul) — Baş
kan değilmiy diniz? 

SIRRÎ ATALAY (Devamla) — Başkan de
ğildim demedim ki, acele etme, acele etmeyin.. 
Ben söyliyeyim, keşke değildim diyeyim de siz 
o zaman bir açık tarafımı bulup «Hayır baş
kandın» dersiniz, ben değilimdi demedim ki. 

Bir şey daha, 
Raporlar üyelere dağıtılmış, verilmiş.. Sayın 

öztürkçine, siz o zaman tetkika kendiniz fırsat 
bulmadığınızdan dolayı şikâyetçi idiniz. Üye
lere dağıtılıp dağıtılmadığı yolunda bir şikâ
yetiniz yok idi. Sizin müdafaanızı yapıyorum 
görüyormusunuz. 

Binaenaleyh, meseleleri 1963 te ele olsa Sırrı 
Atalay'm 8 yıl sonra da aynen hatırlıyacağını 
bileceksiniz ewelâ= Evvelâ bunu bileceksiniz, 
ondan sonra meseleleri buraya getireceksiniz. 
Anlatabildim mi?.. Anlatabildim mi?.. Şimdi 
geçelim, ki, inşallah bundan sonra grup başkan
larınız da çok yakışıklı Sayın İnkaya da siz<3 
hatırlatır, bundan sonra da pek bu yollara baş
vurmazsınız. 

Şimdi bu konuya gelelim. Saşnn Millî.. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, bana sataştılar. 

BAŞKAN — Güzel bir sataşma ama. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi Sayın 
Millî Savunma Bakanı derler ki, tüketici bakan
lık olan Millî Savunmanın yatırımcı bakanlık
lara olan borçlarının, yahut müesseselere olan 
borçlarının ödemesi gerekmektedir ve bunların 
bir kısmı da Hazineye doğrudan doğruya inti
kal edecektir. Binaenaleyh, bir ek ödenek de
lildir. 

Sevimli bakan, hepsi öyle değil. Bu 
203 809 878 liranın bir kısmı nitelediğiniz du
rumdadır ama, bir kısmı da karşılığı ek ödenek 
ile karşılanacak durumdadır. Yani siz «Bura
dan geçsin ama, hepsi vergi olarak tekrar Dev
lete intikal edecektir» şeklinde bir beyanda bu
lundunuz. Gerçek odur ki, bir kısmı Et - Balık'a 
şuraya, buraya gidecektir, Millî Savunmanın 
borçları verilecektir. Bunlar da, alacaklı kurum
larda Maliyeye vergi borçlarını ödiyecekler... 

Şimdi bir defa vergi borcu ayrıdır, Devlet 
borçları ayrıdn, bütçenin gelirleri, giderleri ay
rıdır. Evvelâ onu bilmek lâzımdır, bir. 

Bir de, vergi intikalinin hepsi buraya dâhil 
değildir. Meselâ, 84 671 000 lira bir defa vergi 
ile ilgisi olmıyan hususlardır. Bunu da tesbit-
ten sonra, şimdi mesele bu ek ödeneğin verilip 
verilmemesinde değildir. Sayın Hazerdağlı'nm 
da Sayın Topaloğlu'nun da - biri Savunma Ba
kanı biri senatör arkadaşımız - ki Topaloğlu'
nun da görüşlerinde benzerlik olan hususlar 
- mevcut. Şimdi verilmesi gerekir ama ben bir 
hususu Millî Savunma Bakanından önemle rica 
edeceğim. Millî. Savunmanın kurumlara veya
hut Devlete oJan borçlan yanında özel şahısla
ra olan borçları da vardır. Bu borçlar büyük 
miktarlar teşkil etmektedir. Bir tipik örneğini 
vereceğim, Meselâ bir vilâyetimizde, Kara Kuv
vetlerinin özel kişilerle ihtilaflı olduğu konular
da özel kişiler mahkemeye başvurup talimgah ola
rak, talim yeri olarak kullanıldığı iddia edilen 
yerin kendilerine aidolduğunu mahkemede ispat 
edenler, men'i müdahale kararlan alırlar, kesin-
leşir. Gerçekte de o kişilere ait yerlerdir. Bu şa
hıslar Millî Savunma Bakanlığından iki talep
te bulunurlar: «Ya istimlâk edin, ya kira 
bedellerini ödeyin.» 

Millî Savunma Bakanlığı borç ödiyecek 
gelire, yahut borç ödiyecek imkânlarıma büt
çede sahibolmadığı için ödeme yapmamaktadır 
ve istimlâk yapamamaktadır. Bir taraftan 
Devletin alacağı hususunda dikkat gösterir
ken, diğer yönden de şahısların Devletten olan 
alacaklarının da aynı dikkat ölçüleri içerisin
de yerine getirilmesi lâzımdır, bunu yerine ge
tirmeye mecburuz. Özellikle Millî Savunma
da kişilerin alacaklı olarak uzun yıllar bekle
mesi Devlet Babaya karşı olan kişilerin itima
dını sarsar ve alacaklarının ödenmesi yönün
den büyük önem taşır. Bunun dikkatle yeri-
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ne getirilmesi gerekir. Bu hususta Sayın Ba
kan ne düşünüyor? Millî Savunmanın kişilere 
olan borçlarının ödenmesi yönünden Sayın Ba
kan ne düşünüyorlar? 

Biraz önce Sayın Hazerdağlı'nın da ifade 
ettiği gibi özelikle Et - Balıktan alacağı olan 
kişilere de Et - Balık Kurumu, Millî Savun
madan olan alacaklarını tahsil ettiği takdirde 
ödeneceğini ifade etmiştir. Bu bakımdan Et -
Balık Kurumuna olan bu borçlar yani kişile
rin Et - Balıktan alacaklı, Et - Balığın da 
Millî Savunmadan alacaklı olduğu yahut Millî 
.Savunmanın borçlu olduğu miktarların hepsi 
tasfiye edilebilecek midir? Ben diğer hususları 
bilmediğim için pek meselenin teferruatına gi
remiyorum, ancak bilebildiğimiz hususlarda 
meseleleri incelemek ve tetkik etmek faydalı 
olur. Eu bakımdan PTT ye ve diğer kurumla
ra olan ilişiğini pek bilmediğim için bu husus
lara temas edemiyeceğim ama, Et - Balık Ku
rumuna Millî Savunmanın borçları tamamen 
ödenebilecek midir? Ödenmiyecek ise ne gibi 
tedbir ve çareler alınacaktır? Millî Savunma 
Bakanlığından alacaklı durumunda olan kişi
lerin mahkeme kararı ile tesbit edilmiş hakları 
veya istihkak raporları ile hakları olan husus
ların kâffesi bu 203 C00 000 liralık ek öde
nekle karşılanacak mıdır, karşılanmıyacak mı
dır? Eğer karşılanmıyor ise - İd benim bildi
ğim ile sadece Doğu - Anadolu'daki illerde 
mevcut alacaklar büyük rakamları teşkil et
mektedir, bunlarla karşılanmıyacak durum
dadır - bunların önümüzdeki yıllar içerisinde 
karşılanması için neler düşünmektedir ve ne gi
bi tedbirler alınacaktır? 

Özellikle iki tercih arasında bırakıldığı 
hallerde, yani Sayın Bakan isterse tipik örnek
ler de vereceğim, mahkeme kararı ile hak 
tesbit edilmiş durumlarda istimlâk veyahut ki
radan birisini süratle tercih edip hak sahipleri
ni usun zaman mutazarrır bir halde bırakıp bu 
tercihlerin hangisini yaptığını bildirmeden hak 
sahiplerini eli böğründe bıraktırmamak için ne 
gibi tedbirler alınacaktır. Eğer Sayın Bakan 
istiyorlarsa kendilerine bir de tipik örnek ve
rebilirim. Bu hususta belki ilgileri olur da bu 
ihtilaflı durum da halledilebilir. 

Kars'da tank birliklerinin işgal ettiği bir 
çiftçiye aidolan -bu kişinin partisi söz ko-
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nusu değildir. Hiçbir ilişiği yoktur. - Bize mü
racaatları mevcuttur. Dert yanmaktadır. Mil
lî Savunma Bakanına da dert yanmışlar, tel
graf çekmişler. Derler ki, «Mahkemeye müra
caat ettik, hak kazandık, ama ne arazi bırakılı
yor, ne istimlâk ediliyor, ne de kirası ödeni
yor.» E.. Bu pek haklı bir hareket değildir. 
Vatandaşları mutazarrır etmeye hakkımız yok
tur. Hele bir hukuk devletinde, hele çok se
vimli Bakanın başında bulunduğu Millî Savun
ma Bakanlığında bu hususun dikkatle bir hal 
çaresine bağlanması yerinde olur. 

Özellikle şahısların Et - Balık Kurumundan 
olan alacaklarının kâffesi ne zaman ve yine 
şahısların ister orduya et, isterse diğer ver
dikleri maddelerin karşılığı olan alacakları ne 
zaman hal çaresi bulabilecektir. Sayın Bakan 
bu hususta aydınlatıcı bilgi verirlerse kendile
rine müteşekkir kalırız. 

BAŞKAN — Sayın Melen buyurun efen
dim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; Sayın Öztürkçine'nin 
hatalarım tashih etmek veyahut ona bu şeyle
ri Öğretmenin ne kendisi ne de memleket için 
faydası clmıyacağı için onun mütalâaları üze
rinde durmıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, esas mevzua geliyo
rum. Benim biraz evvelki konuşmamda, ödenek
ler hakkında verdiğim rakamı tashih etmek 
mecburiyetindeyim. Çünkü, elimize tasarılar 
geçmeden evvel konuşmak mecburiyetinde kal
dım. O vakit gelen ek ödeneklerin 300 veya 400 
milyon lira olacağını tahmin ediyordum. Şim
di baktım 900 milyonmuş. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bir mil
yarı buluyor. 

FERİD MELEN (Devamla) — Evet 903 
milyonmuş, Şu halde tashih edeyim Sayın Ma
liye Bakanının Bütçe konuşmasında ifade etti
ği rakam 1 milyar 300 milyon idi, birkaç gün ev
vel kabul ettiğiniz beş kanunla 400 milyon daha 
ilâve ettiniz 1 milyar 700. 900 daha 2 milyar 
600 milyon. 400 milyonun üstünde de Maliye 
Bakanının haiz olduğu yetkiye binaen ödenek 
kaydetmesi imkânı var. Şu halde, bu yıl, yani 
1970 Bütçesine bugüne kadar yapılan ilâve, öde
nek ilâvesi 3 milyar lira civarında olmaktadır. 
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Geçen sene 1970 Bütçesini müzakere eder
ken Hükümet bir şeyle övünmüştü, «Cari gider
lerden kısıntı yaparak geldim, 300 milyon kısın
tı yaparak geldim.» demişti. Ben o vakit de
miştim ki, bunun haldki bir kısıntı olabilmesi 
için, hakikaten cari giderlerin karşılığının tam 
olarak konmuş olması lâzım. Tam olarak koy
muyorsunuz. Sene içinde ek ödenek alacaksınız. 
E... Bu kısıntı sayılmaz. Ve bunda samimij'-et 
aranmaz. Bu yol daha zararlıdır. Ben şimdilik 
bunu görüyorum. 

Bütçeyi rahat geçirmek için, bâzı arkadaş
ların hoşuna gidecek veyahut milletvekillerinin, 
senatörlerin hattâ vatandaşın hoşuna gidecek 
bâzı jestler . yapmak, fakat onun arkasından 
onun kat, kat üstüne çıkacak teklifler getirmek 
bütçe samimiyeti kaidesine uymaz ve hakikaten 
hiçbir türlü samimiyete sığmaz, hattâ dürüstlü
ğe sığmaz. Bunu yapmamak lâzım. Hiç olmaz
sa Meclislere karşı yapmamak lâzım. Zaman, 
zaman buna müracaat edilir memleketlerde. 
Ama her memlekette kitaplara girmiştir, kaide 
haline gelmiştir. Bunu yapan hükümetler hoş 
görülmezler, bunu yapan hükümetlere itimat 
edilmez. Bu türlü hareketlere tevessül edenlere 
itimat edilmez ve büyük itimatsızlık kaynağı 
olur bunu yapmak. 

«Efendim, bunlar malûm değildi.» Bir kısmı 
malûm olmıyabilir. Ama bir kısmı malûmdu. 
Faraza, şu Millî Savunmanın bu ihtiyaçları ma
lûmdur. Millî Savunmanın ne kadar et muba
yaa edeceğini eğer Millî Savunma Bakanlığı he-
sabedemiyorsa, hakikaten üzülmek lâzım. Ma
lûmdur. Millî Savunma Bakanlığı tahsisatını bi
tirdiği halde, ihtiyaç kendisini zorlamıştır. As
keri aç bırakacak değildir, doğrudur. Et - Ba
lıktan gitmiş, etini almış getirmiş, parasını ödi-
yememiştir. Bu malûm bir şeydir. Bunu he-
sabetmek mümkündür. Bunu Hükümet eğer 
hesabedemedi ise, ciddî iş yapmamış demektir. 
Yeni bir şey de yapılmış değildir. Silâh altına 
yeni bir şeyler de alınmış değildir ki. «Efendim 
bidayette hesapta yoktu.» densin. Malûmdur. 
Ordunun mevcudu nedir, ne kadar et istihlâk 
edilir, tahsisatım nedir, bunu karşılar mı, kar
şılamaz mı? 

Bunun gibi malûm olabilen başka şeyler de 
var. Bu nevi yeni getirilen tahsisatlar arasında, 

başında bilinen şeyler var, bilindiği halde bu
nun karşılığını bütçeye koymayıp, arkasından, 
bilhassa senenin son gününde, hattâ ikinci büt
çeyi geçirdikten sonra, vasiyeti biraz parlak 
gösterdikten sonra bunları burnumuza daya
mak hakikaten samimiyetle kabili telif değildir. 
Ve dediğim gibi bunu yapan hükümetlere iti
mat edilemez. Bu nevi hareketler hükümetlere 
itimat kazandırmazlar. 

Şimdi bütçe aç?ğı olacak mı? Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Mülî Savunma Bakanı işi basi
te irca etti. «Bunların karşılığında vergi geliri 
gelecek, binaenaleyh bütçeye yeni bir külfet ge-
tirmiyeceğiz.» dediler. Bu yanlış bir hesaptır. 
Ne kadar vergi tahsil edilecektir? Onun da tali
mini yapılmıştır. Plânlama bir tahmin yapmış 
burada elimde. Bu sene vergi gelirinin âzami ne 
miktara baliğ olacağı belli. Ve bu tahmin ya
pılırken bunlar dâhil. Binaenaleyh bir ilâve ol-
mıyacak. Çünkü tahakkuk etmiştir bunlar, 
ödenmemiştir. Doğru. Bâzı İktisadi Devlet 
Teşekküllerimiz nakit yokluğu dolayısiyle borç
larını ödiyemiyorlar. Ama, tahakkuk etmiştir. 
Miktar dâhildir. Ne miktarda alacağı, vereceği 
vardır Devletin bellidir. Binaenaleyh bu hesa
bı değiştirmez. Doğr- dur. Bunun sonunda bir 
mahsup muamelesi olacaktır. Belki nakit çık
mayacaktır ama bir bütçe sarfiyatı olacak, bir 
bütçe geliri olacak, bir mahsup muamelesi belki 
olacaktır ama, bu ne miktardadır? Sayın Millî 
Savunma Bakanının elinde buna dair rakam 
olacağını sanmıyorum. Varsa, bizi tenvir eder
lerse memnun olurum. Ama, tamamen böyle de
ğildir. 

Arz etmiştim, Plânlama 30 milyar 600 mil
yon olarak bütçe giderlerini tahmin etmiştir. 
Vergi gelirlerini de 30 milyar 400 milyon tah
min etmiş. Bu tahmin içerisinde bunlar dâhil 
değil. 3 milyarlık yeni bir unsur giriyor. Şim
di, 3 milyarlık bu unsuru nasıl karşılıyacağız? 
Belki Hükümet, «Ben bütçe ödeneklerimden bir 
tasarruf yaptım.» diyebilir. Bunu bilmiyoruz. 
imha edilebilecek tahsisat nedir? Geçmiş sene
lere bakıyorum. 1,5 ilâ 2 milyar arasında imha 
edilen tahsisat var son üç senede. Kabul ede
lim ki, bu sene de bu miktarda olacağım sanmı
yorum. Çünkü, bu sene bütçe ödenekleri daha 
dar ve daha kıt idi. İşte, Hükümet «tasarruf 
yapıyorum» jesti ile birçok şeyleri kısmıştı. Bu 
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miktarda bir ödenek imhası olabileceğini san
mıyorum. Farz edelim ki, 2 milyar oldu. Yine 1 
milyarlık açık ile kargı karşıyayız. 

Muhterem arkadaşlar, Meclise böyle beyan 
edildi. Hadi biz bizeyiz, samimiyete dayanarak 
Hükümet Meclise yanlış beyanda bulunmuş ol
sun. Ama, yabancı memleketlere de bu malûma
tı veriyoruz. Şu sebejsle veriyoruz: Biz birçok 
teşekküllerin üyesiyiz. Karşılıklı olarak birbir-
lerimise bütçelerimiz hakkında bilgi vermeye 
mecburuz. Dünya Bankasına vermeye mecbu
ruz, Para Fonuna vermeye mecburuz, Avrupa 
Yatırımlar Bankasına vermeye mecburuz. Ve 
Konsorsiyum teşekkül etmiştir Türkiye'ye kre
di temini için. Ona vermeye mecburuz. Çünkü, 
o bi^im açığımızı kapatmak için kurulmuş bir 
teşekküldür. Benim ne açığım var onu bilme 
mevkiindedir. 

Dünyanın her yerinde bugün bu teşekkülle
rin aradığı bir şey vardır: Bir memlekete kredi 
verebilmek için, soruyorlar; «Bütçen açık mı, 
değil mi? Açıksa git bütçeni kapat sonra kredi 
iste.». Açık bütçeli memleketlere kredi vermi
yorlar. 

Hazinede bir arkadaşımız vardı. Çok değerli 
bir Umum Müdürdü, sonra küstürdüler. Para 
Fonunda mütehassıs. Para Fonu onu Endonez
ya'ya Kurul Başkanı seçmiş ve 3 sene Endonez
ya'da kalmış. Geçenlerde rasladım. Bütçeleri 
açıktı. Bu yüzden Dünya Bankası ve teşekkül
ler Endonezya'ya kredi vermiyorlardı. Üç sene 
uğraştık. Bütçelerinin açığını kapattık. Şimdi 
keseler Endonezya'ya açılmıştır. İstedikleri kre
diyi Endonezya alıyor. 

Biz bu imtihanı bir müddet evvel verdik. 
Ben size bir malûmat verme durumundayım. 
Daha doğrusu şu anda mecburiyetindeyim. G-e-
çen sene Hükümet tereddüdediyordu, «Develü-
asyon yapın» diye Para Fonu tavsiye ediyordu, 
başka müesseseler tavsiye ediyordu. «Bevelüas-
yon yapmazsanız bu işin içinden çıkamazsınız. 
Bütçenizin açığını da kapatmak için devalüas
yon şarttır.» demişlerdir. Hükümet tereddüde-
diyordu, orkuyordu, çekiniyordu. Sonunda 
bir dış kredimizin vâdesi geldi 40 milyon. Tecil 
istedik vermediler. «Deveiüasyon yapın, bütçe
nizi kapayın gelin,» dediler. Hükümet vergi ka
nunlarını getirmeye mecbur oldu. Bu ikaz üze
rine, daha doğrusu bu zorlama üzerine bütçe 

açığını kapatmak için deveiüasyon yapmaya 
mecbur kaldı. Yoktur, moktur diye bunu bir 
millî haysiyet meselesi yapmamak lâzımdır. İşin 
gerçeği budur. 

Şimdi bu teşekküllere «Bütçemi denkleştire
ceğim» dedikten sonra bütçe açığı yaratmak, 
hakikaten bu teşekküller nezdinde bizim Hükü
metimizi - Bizim Hükümetimiz olduğu için söy
lüyorum, yoksa Süleyman Demirel, veya şu, bu 
olduğu için değil, bizim Hükümetimiz olduğu 
için söylüyorum. - bizim Hükümetimizi çok güç 
durumda bırakabilir ve memleketimiz itibar 
kaybeder. Bu sebeple üzerinde ısrarla duruyo
rum. 

Sayın öztürkçine üzerinde durmamın sebebi 
bu. Bilmem iştirak ettiniz mi? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Bımım 
tasarı ile bir ilgisi yok. 

FERİD MELEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Et ve Balık Kurumuna olan borca ge
lince; hakikaten Millî Savunmanın borcu var. 
Bunu süratle ödemesi lâzım. Hattâ geç kalmış
tır. Bakın, Millî Savunma bu borcuna ait kanu
nu, bundan üç ay evvel Meclise getirebilirdi. 
Meclis açılır açılmaz getirmeli idi. Çünkü bi
lir misiniz ne olmuştur? Et ve Balık Kurumu bü
tün Doğu - Anadolu'da mubayaa ettiği hayvan
ların parasını ödememiştir. Üç keçili çiftçi, üç 
tane hayvan satan çiftçi eli böğründe aylarca 
beklemiştir. Et ve Balık Kurumu aldığı öküzü
nün, aldığı koyununun parasını vermemiştir. Se
bep? Millî Savunma bu borcunu vermediği için. 

Devlet bunu verecek, vermeye mecbur. Bu
nu üç ay evvel neden getirmezsiniz? Bunun tem
bellikten başka bir izahı var mı? Yani tembel
likten başka bir izahı var mı Sayın Bakan, var
sa lütfen söyleyin. 

Muhterem arkadaşlar, bu nakit durumunu 
ıslah etmek lâzım. Müşkülümüz sadece bir tah
sisat azlığından değil. Yıllardan beri biriken 
bütçe açıkları dolayısı ile bugün Hazinenin 4 
milyarın üstünde açığı, nakit açığı vardır. Bu 
yüzden borçları ödiyemiyoruz. iş yapan müta-
ahhitler stüasyonlarını vermişlerdir, parayı ala
mamaktadırlar. Hattâ birçok teşekküllerde bu 
yüzden işçiler ücretlerini alamamaktadırlar. 

Bunu halletmek lazım. Defaat ile rica ettik. 
Hükümete, «Bu bir cesaret işidir, getirin böyle 
bir kanun konsültasyon yapalım, bitirelim bu 
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işi olan olmuştur. Hiç olmazsa Devlet, ödemele
ri günlük hale getirsin, bu yüzden ekonomimiz 
zarar ediyor, bu yüzden Devlet itibarı berbat 
hale geliyor, bu yüzden işler pahalıya mal olu
yor.» dedik. 

Geçenllerde bir vesile ile Maliyeye mensup 
bir müfettiş raporu görmüştüm. îstihkaklann 
peşin ödenmemesi yüzünden 1 milyar lira daha 
fazla para veriyoruz. Yatırımlar pahalıya mal 
oluyor. Düşünün bir milyar lira... Bunu tasar
ruf edecek olursak, bütçe açığının yansım ka
pamış oluruz, istihkakları zamanında ödersek. 
Bu bir tedbirdir. Devalüasyona karar veren Hü
kümetin bunu yapabilmesi lâzım ama, nedense 
yapmıyor. Demek ki, adamakıllı zorlamak lâ
zım. Yani, bir işi yaptırmak için bu Hükümeti 
zorlamak lâzım. Zorlamadan bir şey yaptıramı-
yorsunuz. Ya içten bir zorlama olacak veya dış
tan. 

Allah memlekete acısın. 
Teşekkür ederim. (Ortadan ve soldan alkış

lar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
Ancak, bir noktayı tavzih etmek isterim. 
1524 sayılı belge üzerindeki komisyon rapo

ru üzerinde görüşmeye başladığımı beyan etmiş 
olmama rağmen, Sayın Atalay'm matbuaların 
zamanında dağıtılmadığı, hiç değilse Hükümet
çe bir açıklama yapılması lâzımgeldiği yolunda
ki konuşması üzerine, Sayın Ahmet Topaloğüu 
görüşmüş ve fakat, 1524 sayılı belge üzerinde 
yani, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/3 işa
retli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, ile ilgili 
izahat vermişlerdir. Böylece müzakereler bu ka
nun üzerine kaymıştır. Bu itibarla, tavzih edi
yorum. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Yüce Senatonuzda sanırım ki, yıllık yapılan 
Devlet bütçesinde aktarma yapılacağını ve ya
pılmasının bir gelenek halinde olduğunu ve bu 
bütçeye icabında ek kanunlarla ödenekler veril
diğini en iyi bilmesi lâzımgelen arkadaşımız Sa
yın Perid Melerdir. Ama yine de, buraya bir 
aktarma veya bir ek ödenek geldiği zaman da, 

25 . 2 . 1971 O : 1 

ilk sözü alıp, bunun hatalarını, bütçe strüktürü 
bakımından yanlışlarını ortaya çıkıp, kendi za
manında hiç olmamış gibi, kendi Sayın Maliye 
Vekilliği zamanında bütçede hiç aktarma yapıl
mamış gibi veya ek ödenek yapılmamış gibi, bu 
Senatoda bana ait aktarma veya ödenekler gel
diği zamanda ilk sözü alan ve daima konuşan 
da yine Sayın Ferid Melen olmuştur. 

FERÎD MELEN (Van) — Ölçüsü var, öl
çüsü. 

ÎBRAHÎM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
O zaman hata yapılmışsa, siz de hata mı yapa
caksınız? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Ama sizin zamanınız
da da Sayın Ferid Melen, Millî Savunma Bakan
lığına 500 milyon gibi ödenekler verilmiştir. Ni
çin bunları söz ediyoruz? 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — O za
man bütçeye lüzum yok. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Demek ki, bütçelerde 
ek ödenek alınması veya bütçede aktarmalar 
yapılması olağan bir haldir. Zatıâlinizin Maliye 
Bakanlığı zamanında da bunlar olmuştur. O 
halde Sayın Ferid Melen'in bütçelerine de mi 
lüzum yok? 

Sayın arkadaşlarım, 
Yine bu bütçeye olağan bir tatbikat olarak 

Hükümetin getirdiği bir ek bütçe teklifi üzeri
ne Hükümetin samimiyetsizliğinden, bütçenin 
samimiyetsizliğinden, Hükümete güvenilemiye-
ceğinden bahsedilmesinin de hele Sayın Ferid 
Melen gibi Maliye Bakanlığı yapmış bir arka
daşımız tarafından ileri derecede söylenmiş bir 
söz olarak telâkki ederim. 

Bir defa bu getirilen ek ödenekler veya ak
tarmalar bütçenin tasarruf edilen % 10 lan ve 
eski Maliye Bakanı arkadaşımın kendileri çok 
iyi bilirler ki, bütçe sonunda kalacak zaruri 
sarf edilmemiş miktarlarla karşılanmak imkân
ları vardır. 

Yine Sayın Ferid Melen, hattâ bir de tâbir 
kullandılar. Bu Senatomuzda birbirimize, Hü
kümete veya Hükümet üyesine söylenmemesi 
gereken bir söz de ifade ettiler; «Bu bir tembel
liktir» dediler. Yani, Millî Savunma Bakanlığı
nı veya Maliye Bakanlığını bir tembellikle tav
sif ettiler; «Niçin bunu bugüne kadar getirme-
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diniz» dediler. Bir taraftan Sayın Ferid Melen, 
hesapların iyi yapılmasını, bütçenin açık verme
mesini tavsiye ederler, bir taraftan da bütçe 
harcamalarının aldığı istikamete göre sonunda 
% 10 larla elde kallacak para miktarını veya 
sarf edilmeden kalacak para miktarını hesabe-
derek, dikkatle önlerine getirilen ve bütçede 
açık vermemek için, bütçede bekleme zarureti
ni hisseden Hükümetin dikkatini de tembellikle 
izah ederler. Kendilerinin iki beyanlarına da 
sanıyorum ki, bu tip mukayeseleri doğru düş
memektedir. 

Bu sene içerisinde 1970 yılı Bütçesine Hü
kümetçe istenen ek ödenek miktarı 2 milyar 800 
milyonu bulmuştur. Yine, Sayın Melen, «Bun
lar, Plânlamanın tahminleri içerisinde 1970 yılı 
Bütçesi 30 milyar tahmin edilmiş idi, bu tah
minler içerisinde değildir.» dediler. Bu rakam
lar da, bu tahminler içerisinde mütalâa edilmiş 
ve Millî Savunma Bakanlığı ve diğer teşekkül
ler, Maliye Bakanlığından bu ödenekleri çok 
evvel istemiş iken, Maliye Bakanlığı elindeki 
bütçe dengesini hesabederek ve ancak bütçenin 
sonuna geldiğimiz bir sırada böyle bir ödeme 
yapmanın imkânı olduğunu tesbit ederek bu ta
sarıları huzurunuza sevk etmiştir. Demek ki, 
burada dikkatli bir inceleme ve çalışmanın so
nucunda huzurunuza gedmiş fbir tasarı mevcut
tur. Yoksa, Maliye Bakanlığı eğer hemen Millî 
Savunma Bakanlığının bundan beş ay evvel is
tediği zaman bütçenin neticesi hakkında bir bil
gi edinmeden Maliye Bakanlığı böyle bir teklifi 
huzurunuza getirse idi, o zaman bir hesapsızlık 
içerisinde olduğumuzu görüp Sayın Melen daha 
Meri tenkid edebilirlerdi. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Açığa ne buyuru-
lur Sayın Bakan? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın Betil, bu konu
nun bütçe açığı ile hiçbir alâkası yoktur. Büt
çenin açığının hesaplan ancak bütçe hesapları 
yapıldıktan sonra, belki Ağustos ayında ancak 
belli olur. Şu anda 1970 yılı Bütçesinin şu kadar 
açığı vardır, demek mümkün değildir. Bu gefle-
nek ödeneğin de bütçe açığı ile veya şu kadar 
açık vereceği veya vermiyeceği konusu ile de 
alâkası yoktur. Maliyeciler, maliye ve iktisat 
bilenler bunu pekâlâ bilirler Saym Betil. 

Bunun dışında, devalüasyon, ve sair... konu

ların bugünkü konuştuğumuz, müzakere ettiği
miz konularla ilgili görmediğim için cevaplama
ya lüzum görmüyorum. 

Sayın Sırrı Atalay, bu ödeneklerle Millî Sa
vunma Bakanlığı, Et - Balık Kurumuna olan bü
tün borçlarını ödiyecekler mi, ve vatandaşların 
Et - Balık Kurumuna olan borçları ödenmiş mi
dir veyahut ne zaman ödenecektir? Bunun dı
şında Millî Savunma Bakanlığının şahıslara 
olan borçlan vardır. Ve kendi seçim bölgesin
den de misaller vererek bunların ne zaman öde
neceğini ifade ettiler. 

Bu tasarıda gördüğünüz borçlar 1968 - 1969 
yılı borçlarıdır. Bu tasarı ile 1968 - 1969 yılı 
Millî Savunma Bakanlığı borçlan tamamen öde
necektir. 

1970 yılı hesapları henüz bitmemiştir. Bu da 
bittiği takdirde Et - Balık Kurumunun şahısla
ra ait bütün borçlarını ödiyecek tedbirler alına
cak, Bakanlığım ve Maliye Bakanlığınca bu 
borçlann hepsi karşılanacaktır. 

Sayın Sırrı Atalay, şahıslara olan borçları
mızdan bahsettiler. Şu anda katî rakam hatı
rımda, değil ama, bir 10 - 12 milyon lira kadar 
mütaahhitlere olan borçlarımız veya istimlâk 
borçları vardır. Bundan bir ay kadar evvel, hu
zurunuzda 208 milyonluk bir aktarma bütçemiz 
geçmiş idi. Bu aktarma bütçesinde belediyele
re olan 17 milyon Bira borcumuz ile, şahıslara 
ait borcun ihtilaflı oîmıyan birçok kısmının 
ödenmesi için ilgili teşkilâta emir verilmiştir. 
Ama şu anda bu borçların ne kadarının ödendi
ğini ne kadarının ödenmediğini bilmiyorum. An
cak, bundan bir ay kadar evvel huzurunuzdan 
geçirilen 203 milyonduk bir aktarma ile beledi
yelere ve özel idarelere, şahıslara ait borçları
mızın ödenmesi için ilgili kurumlara, Bakanlı
ğım teşekküllerine talebettikleri ödenekler gön
derilmiştir. Fakat, şu anda hesapların yapılıp, 
kime ve nereye ne kadar borç kaldığı hakkında 
bir bilgiye sahip değilim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de 
arz ettiğim gibi biraz geç kalınmış fakat, geç 
kalınma sebebini de Maliye Vekâletinin Dev
letin ödeme gücünü iyi hesabederek yapmış ol
masından ileri geldiğini ve burada gösterilen 
miktarların tasarruf edilen % 10 1ar ve sarf 
edilmiyen bakiyelerle karşılanacağını ve bu 
miktann bütçe açığı üzerine etkili olacağı ka-
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naatini taşımadığımızı ifade eder ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerine olan bu borçların ve yine 
kur farkı sebebiyle ödenecek bu meblâğın öden
mesi için bu tekliflerin tasvibini Yüce Senato
dan istirham eder, saygılar sunarım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bir so
rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu pa

radan ne kadarı Et - Balık Kurumuna verile
cek, bu ayrıllmamış? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Var burada, okuya
yım Sayın Hazerdağlı. Et - Balık Kurumuna 
1968 - 1969 yılları için 74 milyon 998 bin lirası 
verilecektir. 

(İstanbul Senatörü Rifat Öztürkçine Salim 
Hazerdağlı'ya hitaben : 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Var 
orada istersen göstereyim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Melen buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muihterem arkadaşlar; 
Sayın Bakan bütçe içinde aktarmaların ve 

ek ödenek taleplerinin eskiden beri mevcudol-
dunu, Ferid Melen'in bunu Maliye Bakam sıfa-
tiyle bilmesi lâzımgeldiğini ve kendi zamanım
da da vâki olduğunu beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlar... 
(Bu sırada Elâzığ Senatörü Salim Hazerdağ

lı, yerinden İstanbul Senatörü Rifat Öztürkçi-
ne'ye hitaben : ) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Millet 
işitsin diye ben soruyorum. Bakanın ağzından 
işitilsin. Burada 74 milyon yazılmış ama. Ben 
Bakanı müdafaa için soruyorum, Bakana yar
dım ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuşma tarzı de
ğil. Konuşmanın bir tek şekli var. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben gös
tereyim dediği zaman niçin müdahale etmedi
niz? 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı bir şey rica 
edeyim. Bu şekilde konuşmanız da mümkün... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ama o 
ukalâ adam... 

BAŞKAN — Yalnız Saym Hazerdağlı, bu 
nevi konuşmaları dışarda yapsanız daha iyi 
olur. Burada yapılması müsait değil. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, ben Bakana yardım ediyorum. Vatan
daş bu parayı bekliyor. Burada 74 milyon ya
zılmış ama, kürsüden Bakanın ifade etmesi fay
dalı olur, millet de işitir, diye sordum. 

BAŞKAN — Efendim, buradaki görüşmeniz 
için zatıâlinize teşekkür ederiz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ukalâ 
oradan «Ben göstereyim.» diye müdahale edi
yor. 

BAŞKAN — Konuşmanızı yaptınız, Sayın 
Bakan da cevap verdi, tahmin ederim. Ama, özel 
konuşmayı dışarda yapınız. Yahut lütfediniz.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Evvelâ 
ona ihtar edecektiniz. 

BAŞKAN — Sade size değil, karşılıklı ola
rak söylüyorum... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ona ih
tar edin, ondan sonra.. 

BAŞKAN — Sözümden aynı derecede siz de 
aynı Pavı alınız Sayın Öztürkçine. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O bana 
söz söyliyecek kıratta mı? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben 
bir şey söylemedim ki, sayfanın başında yazılı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Evvelâ 
ona ihtar edecektiniz. 

BAŞKAN — Haklısınız efendim, ikaz ettim. 
Buyurunuz Sayın Melen, özür dilerim, buyuru
nuz efendim. (Karşılıklı gürültüler) 

Kâfi arkadaşlar. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, ek ödenekle aktarma bir defa ayrı ayrı 
şeylerdir. Bir bütçe içerisinde hareket olabilir, 
bâzı masrafların icrası mümkün olmaz. Buna 
mukabil başka ihtiyaçlar doğabilir. Ve bütçe 
içerisinde aktarma daima mûtattır, yapılabilir 
ve yapılmalıdır. Bunda hiçbir mahzur yoktur. 
Aşırılığa kaçmamak şartiyle, tabiî. Aşırılığa ka-
çılırsa o vakit bütçe tanziminde hata ettiğimiz 
meydana çıkar. Bütçeyi yaparken demekki dik
katsiz yapmışız, ihtiyaçları iyi hesabedememi-
siz. Birisine fazla koymuşuz, birisine noksan 
koymuşuz mânası çıkar. Ama mutedil bir ölçü
de aktarma yapılır. Ama ek ödenek böyle değil-
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dir. Ek ödenek çoğu zaman karşılıksız olarak 
Hükümete verilen yeni bir yetkidir. Bunun için 
bunun ölçülü olması lâzımdır. Faraza bütçenin 
% 2 si, % 3 ü oranında bir ek ödenek mümkün
dür ve benim zamanımda sanıyorum ki, bu had
di de geçmemiştir. Ama % 10 oranında, % 15 
oranında ek ödenek verirseniz, o vakit yaptığı
mız bütçe, bütçe olmaktan çıkar. Ve 26 milyar
lık bütçe yapmışız. 3 milyarlık ek ödenek isti
yoruz. Yani % 10 un üstünde bir ek ödenek ta
lebi ile karşı karşıyayız. Bu ölçüde bir ek öde
nek talebi hakikaten bir bütçeyi alt üst etmeye 
kâfidir ve bütçe açıMarı bundan doğabilir. Bu
nu önlemek lâzımdır. Benim tenkid ettiğim hu
sus daima bu olmuştur ve bunu tenkid etmeyi 
de her zaman vazife sayacağım. 

Şimdi, Sayın Bakan diyor ki, «bir taraftan 
hesapların yapılmasını tavsiye ediyor bize, bir 
taraftan da niye senenin son gününü bekledi
niz» diyor. Bunun arasında, sonuna doğru bir 
şey söyledi dediki, «bu istediğimiz para 1968 
ve 1969 undur. Daha 1970 i istemiyoruz.» Şim
di, sarf etmiş, teşekküle borçlanmış. Teşekkül 
bu yüzden birçok vatandaşların istihkakını ver
miyor ve ondan sonra e., bekledik, bunun kar
şılığını bulalım, sonra istiyelim. Bu tatmin edi
ci bir izah olmaz. Ve bir Hükümet böyle bir şe
ye dayanmamalıdır. Madem ki, sarf etmiştir, 
mademki bu ödeneği kullanmıştır, bunun karşı
lığını süratle isteyip ödemelidir, neye mal olur
sa olsun. Yoksa bekîiyeceğim... Bu aynen şuna 
benzer. Bâzı mütemerrit borçlular var, alacaklı 
gelir kapıya dayanır, «canım bekle falan yer
den para alacağım, veyahut bakalım bu ay bir 
dengeye getirebilirmiyim, bir şey artarını, fa
lan, ondan sonra paranı vereyim» demek mev
kiine bir Hükümet düşer ve Devlet itibarını ko
rumak istiyen Hükümet bu yollara gitmez ve 
gitmemelidir. Binaenaleyh, Sayın Bakanın bu 
izahını da mâkul olarak karşılıyamadım ve kar-
şılıyamadığımı arz ederim. 

«1970 hesaplan henüz çıkmadı» diyor. 1970 
te ne kadar et mubayaa ettiği malûmdur. Pa
rasını vermemişse, kendilerinde bu hesap yok
sa, Et - Balık Kurumunda vardır. Et - Balık 
Kurumu bilir, «Çıkmadı» diye bir izaha bağla
mak nasıl mümkün olur? Millî Savunmanın be
nim bildiğime göre hesabı var. Gayet kuvvetli 
hesaplar var. Sayın Bakan elbette bunlar üzeri

ne eğilmiştir. Ama orada yoksa da, Et - Balık 
Kurumunda var. Hâlâ 1970 in parasını verme
mektedir, inadetmektedir. Mânası o. Ne bahane 
ile? Hesaplar çıkmadı bahanesi ile. G-elecek se
ne verecektir. Ve bu yüzden dediğim gibi bir
çok vatandaş eli böğründe, alacağını tahsil et
meme mevkiinde kalmıştır. Bunun sorumluluğu 
da her halde kendilerine aidolmak lâzımdır. 
Veyahut devleti ne şekilde, nasıl zihniyetle ida
re ettiğini gösteren bir misal olmaktadır. 

«Bütçe açığının hesaplan Ağustos ayında 
belli olur» dediler. Bunu burada Maliye Bakanı 
konuşsaydı her halde söylemezdi. Millî Savun
ma Bakanını mazur görürüm, bu meseleleri ta
biî derinliğine bilmesine imkân yoktur. Ağus
tos ayı sonunda belli olan şey başkadır. Ağus
tos ayı sonunda mahsup devresi biter. Mart ba
şında belli olur ya, Ağustos sonunda ya 50 mil
yon lira veya 100 milyon lira fark eder. Ağus
tos ayı sonunda belli olan rakam budur. 50 -100 
milyon lira arasında bir mahsup muamelesinden 
doğan fark olabilir. Bu belli olur. Yoksa bütçe 
açığı şimdiden bellidir. Eğer biliniyorlarsa bu 
memlekete acımak lâzım ve bir hükümetle kar
şı karşıyasmız, alacağını, vereceğini, sarfiyatı
nın hesabını bilemiyor, bilemediğini ve bilinemi-
yeceğini de iddia ediyor. O vakit hakikaten, bi
raz evvel söylediğim gibi memlekete acımak lâ
zım. Teşekkür ederim. («Allah razı olsun» ses
leri) 

BAŞKAN — Söz istiyen başka üye var mı 
efendim?... Yok. Komisyon ve Hükümet söz isti
yor mu?.. Yok. O halde, böylece 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millî Sa
vunma Baka,nlığı kısmında bir değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporunun tümü üzerindeki görüş
meler bitti. Maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Maddelere geçilmesi hususu
nu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ediflmiş-
tir. 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 

cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümü
nün 36.310 ncu (Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
geçen yıllar borçları) maddesine 119 139 146 
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lira ve 36.350 nci (G-eçen ve eski yılar karşılık
sız borçlan) maddesine de 84 671 732 lira olmak 
üzere, toplam olarak 203 809 878 liralık ek öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı 
efendim?... 

ıSALtH TÜRKMEN (Ağn) — Var, var. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SALÎH TÜRKMEN (Ağn) — Efendim, ben 

tasannın tümü üzerinde konuşurken daha zi
yade tasarıya müspet oy kullanacağım, ama -
niçin müspet oy kullanacağımı söylemek iste
rim. Aslında tasannın böyle senenin en son gü
nünde, sıkışık zamanında getirilmesi ve bütçe 
zamanında getirilmiyerek, Meclis murakabesin
den kaçınlma hususundan kurtarılmasına mu
halefet etmek için kırmızı»rey kullanmak ister
dim. Ama, gayesi bakımından zaruri görüyo
rum. Çünkü bu çıkmazsa bakanlık Et - Balık 
Kurumuna borcunu veremiyecektir, Et - Balık 
Kurumu da müstahsilin borcunu veremiyecek
tir. Bu itibarla vatandaş bunun cezasını çeke
cektir. Bunun için kırmızı rey kullanmayıp, be
yaz rey kullanmam münhasıran buna matuftur. 
Yoksa, bu şekilde, sıkışık zamanda getirilen bu 
kanun aslında redde lâyik idi. Bunu arz ediyo
rum, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Türkmen oyunun gerek
çesini izah için söz almış, görüşmüş oldular. Ta
sarının tümü üzerinde söz istiyen var ise 2 sa
yın üyeye söz vereceğim. Var mı efendim?. Yok. 
O halde tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oylannıza sunulacaktır. 

2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakında kanun taas-
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/441; C. Senatosu 1/1200) (S. Sayısı : 
1523) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okun
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Sayın Atmaca, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlanm, 1523 sayılı tasa
rı Başbakanlık bütçesinin bir kısım fasıl ve 
maddelerine ek ödenek verilmesi ve aktarma
sına aittir. Bütçe tasarısı her yıl komisyonlar
da konuşulurken bütçenin denkliğinden, açık 
vermiyeceğinden bahsedilir. Ama, yıllar yılı
dır bütçe yılının sonlarına doğru ve genellik
le Şubat ayının sonunda ek ödenek istekleriyle 
meclislere gelinir. 

Devlet sarfiyatı, ihtiyacı, bellidir. Bunlar 
niçin zamanında hesaplanmaz, niçin bütçe ta
sarıları içinde gerçek rakamlar konmaz, buna 
akıl erdirmek mümkün değil. 2 hafta evvel Ta
rım Bakanlığına ait ek ödenek tasarısı görüşü
lürken de söyledik. Sayın Bütçe Komisyonu Baş
kanı bunların cüzi olduğunu ve mahdut miktar
da ödenek isteneceğini söylediği halde bunun 
arkası bir türlü gelmiyor. Bütçe yılı sonların
da Bakanlıklann ve dairelerin mutat, alışıl
mış bir âdetleri vardır. Bütçe fasıl maddele
ri gözden geçirilir. Bu fasıl maddelerde eğer 
borçlanılmışla ek ödenek, eğer artacak ödenek 
varsa hemen ihtiyaca bakılmaksızın bunun sarf 
yolları düşünülür. Büroların halıları değişti
rilir, büroların koltukları değiştirilir, masala
rı değiştirilir, yeniden çeki düzen verilir ve bü
yük bir israfa gidilir. Diğer taraftan da Sayın 
Maliye Bakanı bütçe tasarrufu olsun diye, bil
hassa öğretim kurumlanndan büyük miktar
da, üniversitelerden, okul yapım işlerinden sarf 
ettirmemiştir. Meselâ; ortaokul yapımlarında 
bu sene 50 milyon lirayı sarf ettirmemiştir. Ek 
ödenek istekleri içinde fasıl maddelerini tetkik 
ettim. Meselâ; büro giderleri var. Bu büro gi-

(1) 1523 S. Sayılı basma yazı tutanağın sokum
dadır. 
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derleri ek ödenekle temin edileceğine şurada 
3 - 4 gün daha bekleiyp yeni bütçeden temin 
etmek acaba mümkün değimliydi? 

Yine ek ödenek istekleri içinde «Yapı tesis 
ve büyük onarım giderleri» var. Bütçe yılının 
bitmesine şurada 5 gün kalmıştır. 5 gün içinde 
bu ödenekler nasıl sarf edilir? Hattâ 3 gün kal
mıştır. Nasıl sarf edilir? Nasıl sarf edilecek
tir, niye istenmektedir? Buna akıl erdirmek 
mümkün değil. 

Bir yandan Millî Savunma, Maliye ve Baş
bakanlık ek ödenek ister. Diğer yandan daire
lerde artan ödeneklerin sarfı için formüller 
aranır ve bilhassa Millet Meclisi Başkanı, Se
nato Başkanı, hattâ Cumhurbaşkanımız artan 
ödenekleri 28 Şubat aksamına kadar sarf ede
bilmek için haftanın 3 - 4 gününde ziyafetler 
çeker. Bu geçen yıl da böyle oldu, bu yıl da. 
Eğer ziyafet çekilmesi, kokteyller verilmesi 
lüzumlu ise, niçin birbirini takibeden Şubat 
ayının son günlerine bırakılıyor. Bunun an
lamı,, ödenek fazla geldi, arttı bunu sarf ede
lim, devretmiyelim demektir. 

Bir taraftan ek ders ücreti okutan öğret
menlere ücretleri ödenmediği için yer yer - ba
sında görüyoruz - öğretmenler derse girmiyor, 
dersler açık geçiyor. Tasarruf olsun diye ka
palı köy okuullarına öğretmen vermiyoruz, di
ğer taraftan köy çocukları eğitim ve öğretim 
için köylerinde tebeşir bulamazken okulların
da, ek ödeneklerle, israflarla Devlet bütçesi 
yağma ediliyor. Bu bakımdan bu tasarıya olum
lu oy vermek mümkün değildir. Evvel emirde 
tasarrufa gitmek sarf yerlerini göstermek lâ
zımdır. Bilhassa büro gideri gibi, bütçenin bi
timine üç gün kala büyük tesis ve onarım gi
derleri gibi ödeneklerin maksatlı istendiği ka
naatindeyim, oyumu kırmızı vereceğimi arz 
ederken, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon görüşmek imkânına 
sahip, ancak isterseniz hepsine bir cevap ver
mek imkânını bulursunuz. Arkadaşlar görüş
sünler. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Efendim bir hususu aydınlatmakta fayda var
dır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Burada bahis konusu olan ödenek iki kısımdır; 
birisi 140 bin liralık aktarmadır, ikincisi de 
yapılan ek ilâve ödenekler yeni kurulmuş 
olan Atom Enerjisi Komisyonuna aittir. Bu ko-
yon yeni kurulmuş olduğu için henüz tam 
oturamamıştır, bir sürü masrafları daha ön
ceden tahmin etmek güç olmaktadır. Bu ba
kımdan bu Komisyonun ihtiyacını karşılamak 
üzere bu ilâve ödenek getirilmiştir. Arz ede
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. O 
halde maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin, Baş
bakanlık kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (140 000) liralık ak
tarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum : 

(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm Lira 

(A/l) 
BAŞBAKANLIK 

15.000 Kurum giderleri 140 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
22.000 Yapı, tesis ve büyük ona

rım giderleri 140 000 

BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi okunan cetvelleri ile birlikte oyları-
niLa sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin, Başbakanlık kıs
mının ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertip
lerine toplam olarak (526 750) liralık ek öde
nek verilmiştir. 
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BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum. 
(2) SAYILI CETVEL 

Bölüm Lira 

(A/l) 

BAŞBAKANLIK 

13.000 Yönetim giderleri 526 750 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. Maddeyi okunan cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 4, — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir,, açık oylarınıza sunulacaktır. 

3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa hağlı (A/3) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı hışmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/444; C. Senatosu 1/1202) (S. Sayısı : 1525) 
(1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler,,. Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyenler, Sa
yın Artukmaç, Sayın Atalay yazılı olarak ön
ceden istemişlerdi. Sayın Artukmaç, buyuru
nuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte-

(1) 1525 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

rem arkadaşlar, tasarının, bilhassa 2 nci mad
desini ilgilendiren hükümler üzerinde durmak 
istiyorum. 

Burada Personel Kanununun getirdiği 
ilâve, yükselebilen işçi ve memur ücretlerini 
ödeyemiyecek duruma düşen istanbul ve An
kara belediyelerine İller Bankası kanalı ile 
yapılmış bulunan ikrazın adı geçen bankaya 
ödenmesini sağlamak amaciyle, Maliye Ba
kanlığı 1970 yılı Bütçesinin 34 bininci Malî 
Transferler Bölümüne diğer hizmet kesimine 
girenler adı ile yeniden açılan bölüme 35 mil
yon liralık olağanüstü bir ödeneğin konul
masının zaruri olduğunu belirtmektedir. Bu 
maddeden de, bu hükümden de anlaşıldığı 
üzere Ankara ve İstanbul belediyelerine mün
hasıran Devletçe yardımda bulunulmak üzere 
getirilmiş bir hükümdür. 

Şimdi, burada üzerinde düşüneceğimiz nok
ta şudur, diğer belediyeler ne olacaktır? Devlet, 
bu şekilde Ankara ve istanbul Belediyelerini 
hususi surette malî şekilde takviye ettiğine gö
re, memurlarının maaşlarını şu anda ödiyeme-
mekte bulunan diğer belediyeler, küçük beledi
yeleri demiyorum ve meselâ Adana, İzmir ve 
Gaziantep Belediyelerini farzedelim, ifade ede
yim, bunların durumu ne olacaktır? Devlet, ta-
lebettikleri takdirde bunlara da yardımda 
bulunacak mıdır? Bu İller Bankası vası
tası ile ikraz edilen para, İller Bankasına 
mı mal ediliyor, yani bu para İller Banka
sına verildiğine göre, Hükümet emir vermiştir, 
sen bunlara bu parayı öde, ben sana bu parayı 
vereceğim demiş, bu yolla tediyede bulunul
muş olduğuna göre, doğrudan doğruya bu iki 
belediye'ye yardım yapıyor demektir. 

Kısaca, ayrıca şunu da ifade etmek istiyo
rum. Bu yardımın ölçüsü de nedir? Hangi esasa 
göre 35 milyon liralık para bu iki belediyeye 
verilmektedir? Sonra bu yardım bu iki belediye
nin ihtiyacını tamamen karşılıyacak mıdır? Bu 
da bilinmemektedir. Diğer belediyeler yardım 
istedikleri takdirde, onlara nasıl bir cevap ve
rilecektir, yardım yapılabilecek midir, yapıl-
mıyacak mıdır? Yine yeni problemlerin çık
masına Hükümet sebebolacak mıdır? Olmaya
cak mıdır? Bunu da burada halletmemiz ge
rekmektedir. 
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«Belediye gelirleri kanunu müzakere edil
mekte» denilecektir belki, ama belediye gelirleri 
kanununun ne zaman kanunlaşacağı belli ol
madığı gibi, getirilen yeni hükümler belediye
leri tamamiyle malî bakımdan kuvvetlendire
cek durumda olacak mıdır, olmıyacak mıdır? Bu 
husular da belli değildir. Bu cihetlerin Hükü
metçe aydınlatılmasını rica için huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay buyurun. Ancak, 
sayın İlyas Karaöz ve sayın Ahmet Karayiğit 
görüşmelerin bitimine kadar mesainin uzatıl
masını teklif etmektedirler. 5 dakika müddeti
miz var tabiî konuşan üyeler olabilecektir. Bu 
itibarla ben önceden kararınızı almak duru
mundayım. Bu, mesainin uzatılması takririni ka
bul edenler.... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Bu
yurun Sayın Atalay, 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi görüşül
mekte olan tasarı ile 730 milyon liralık ek öde
nek istenmektedir. İki kalemde toplanmaktadır. 
700 milyon lirası Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
finansman kaynaklarını karşılamak üzere deni
yor ve yine bu 700 milyon lira ile toplu sözleş
me ve diğer özlük hakları ile ilgili olduğu ifa
de ediliyor. Bu arada da, Türk Parasının kıy
metinin düşmesinin zorunluğu ile getirildiği 
ifade edilmektedir. 

Şimdi, Türk parasının kıymetinin ayarlan
ması değil de, düşürülmesi ile ilgili olarak şüp
hesiz ki ekonomik hayatımızda büyük güçlük
lerle karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Bu hal 
vaktiyle ifade edildi. Hatırlarsınız, Ağustosun ilk 
haftasından itibaren Hükümet, yan tedbirlerin 
alınacağını, ekonomik hayatımızda güçlük ve 
sıkıntıların bu ayarlama ile meydana geimiye-
ceğini, ezcümle fiyat artışlarının önleneceği ve 
süratle, kesin şekilde karşı konacağı ifade edildi. 
Oysa ki Devlet, daha doğrusu Hükümet, gerek 
elindeki temel maddelere, gerek kamuda çalı
şan kişilerin ücretlerinde - ki burada zorunlu
luk vardır, yerinde idi, bir çok artırmalarda 
öncülük etmiş, böylelikle 10 Ağustosu takibeden 
en yetkili ağızlardaki resmî beyanların tama
men aksine bir tutumla karşı karşıya gelmiş 
bulunuyor memleketin ekonomik hayatı, 

Şimdi, 700 milyon lira kamu iktisadi teşeb
büslerinin finansman kaynaklarına mı, burada 

ifade edilen finansman ihtiyaçlarının karşılan
ması için midir, yoksa ve gerçekten doğan Per
sonel Kanunu ile, toplu sözleşmelerin, dolayı-
siyle İktisadi Devlet Teşebbüslerinin âcil finans
man kaynakları mı, yani anlaşılmıyor burada. 
Personel ihtiyaçlarını karşılamak için midir bu 
700 milyon lira, yoksa finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması için midir? Cümle o tarzdadır ki, 
ikisini birden, ifade ediyor yani personel mas
rafları, sözleşme.. Bana kalırsa, Şubatın 25 inde 
istenen ve en süratli bir zamanda çıkacak, 26 
smda çıkacak bir finansman kaynağı bu imkâ
nı yatırıma yöneltilmiş bir finansman kaynağı 
olmayacaktır, tamamen tüketime gitmesi gere
ken, yani personel hakları ile ilgili ve ödenmiş 
olması gereken hususlardır. O halde şimdi öğre
nelim, şimdiye kadar yapılması iktiza eden, ya
pılmış bulunan mı bu; yoksa üç gün içerisinde 
700 milyon liralık bir finansman imkânı söz ko
nusu değildir. Tüketime, yahut özlük haklara 
ilişkin olan bu 700 milyon liralık ek ödeneğin 
karşısında ne miktarda ve nerelere ve hangi 
şekilde nersonel hakları olarak ödenecektir. Bu 
hususun açık "ve seçik olarak tesbitinden sonra 
söz hakkımız mahfuz kalmak üzere şimdi bu 
soruyu yöneltmekle yetineceğim. 

ikinci konu da, Sayın Artukmaç'm çok be
liğ bir şekilde iliştiği İstanbul ve İzmir beledi
yelerine 35 milyon lira yeni bir bölüm içerisin
de 34.000 nci bölüm içerisinde 35 milyon lira
nın verilmesidir. Hiç şüphesiz ki, hepimiz is
tanbul ve Ankara belediyelerinin personel ay
lıklarının yani işçi ve memurlarının aylık ve 
ücretlerinin ödenmesini arzu ederiz. Fakat bu 
güçlük içinde olan yalnız Ankara ve istanbul 
Hediyeleri midir? Yoksa daha çok güçlük için
de olan diğer küçük belediyeler midir? Size 
açıkça ifade edeyim ki, Türkiye'de belediyele
rin büyük bir kısmı personel aylıklarım ödiye-
miyecek durumdadır. Böyle olunca münhası
ran iki büyük belediyenin bu imkânlara sahip, 
diğerlerinin sahibolması ne sosyal adalet ilkesi 
ile, ne insan baklan ile, ne adalet duygusu ile 
çözümü gereken veyahut irtibatı kurulan bir 
hususu söz konusu olamaz. Bu sebeple ben bir 
önerge takdim ediyorum. 

Bizim Cumhuriyet Senatosunda 35 milyonu 
ki, bur da biran Ferid'in de günahı vardır. Ana
yasa- Kornişonunda Anayasanın 94 ncü mad-

206 — 
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desini (kendisi de ileride Maliye Vekilliği ya
pacağını bilir gibi) öyle hükümler getirdi ki 
masraf artıramıyoruz. Yani biz burada 35 mil
yon lirayı - onun önergesidir, hatırlıyorum. Ku
rucu Mecliste çok uğraştı bu hükümleri getir
di. - 35 milyon bir lira edemeyiz. Bir kuruş 
dahi artıranlayız. Fransa'da böyle imiş, yahut 
başka ülkelerde böyle imiş.. Türkiye'nin kendi 
gerçekleri ayrı. 35 milyonu 35 milyon 1 lira et-
miye hakkımız yok. Bu imkânsızlık ve gerçek 
karşısında bir önerge vereceğim. 

34.000 nci bölümdeki bu meblâğın yani bu 
olağan üstü ödeneğin nüfusu 100 binden aşa
ğı olan belediyelere verilmesi, oradaki memur 
ve işçilerin ücretleri ve aylıkları karşılansın. 
Asıl adalet bunu gerektirir, asıl sosyal haklar 
bunu gerektirir 

Malî takatleri çok güç şartlar içinde bulunan 
küçük illere, ilçelere de gitmiyorum. Yani 100 
binden aşağı nüfuslu olan illerin belediyesine 
diye bu şekilde bir önerge takdim ediyorum. Bi
rinci kısımdaki konuşma hakkım mahfuz. Soru
larım cevaplandırıldıktan sonra konuşabilirim, 
ikincisi ise, önergeyi takdim ediyorum, önergem 
şu; 

Nüfusu 100 000 den aşağı illerin belediye 
personeline işçi ve memur ücretleri olarak 
34.554 ncü yeni maddedeki olağanüstü ödenek
ler kullanılacaktır. Böylelikle imkânları mevcut 
Ve seslerini çok rahatlıkla çıkartabilen ve çok 
yakın olan illerden ziyade gerçekten güçlük 
içinde bulunan nüfusu 100 000 den aşağı bele
diyeler için bu imkân kullanılsın. Öyle zanne
diyorum ki, insan insandır. Adana'daki, Kars'-
daki, Van'daki, Maraş'daki, Ağrı'daki belediye 
memurunun kanından diğerininki kırmızı değil
dir. O daha güç şartlarla, daha çok ıstırap içe
risindedir. Eğer bir devlet baba eli uzatmak isti
yorsak, o el evvelâ Erzurum'un, Ağrı'nın, Adana'-
nm veyahut Kars'ın belediyesidir, ondan sonra 
daha yakının, daha çok imkâna sahibolanmdır. 
Bu sebeple sosyal adalet ilkesine çok aykırı bulu
nan bu ikinci maddenin değiştirilmesi için bir 
önerge veriyorum. Madde geldiği zaman bunu 
uzun boylu konuşuruz. Yalnız birinci husus 
hakkında... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Sayın Atalay'm vermiş olduğu 

önergeyi tahmin edersem mâruzâtta izah edece
ğim hususu dinlerlerse geri alır... 

BAŞKAN — Efendim ikinci madde ile ilgili 
yeri geldiğinde önergeyi okutacağım o zaman... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — Ha
yır, efendim, izahat vereceğim gelen önerge 
hakkında. 

Diğer belediyeler için Yüce Senatomuzdan 
geçmiş olan 1971 yılı Bütçe Kanunu ile beledi
yelerin iller Bankasına ve Hazineye olan borç
ları ertelenmiştir. Binaenaleyh, diğer belediyele
rin ihtiyaçları bu suretle 1970 yılı için karşılan
mış bulunmaktadır, iki belediye için talebedil-
mekte olan 35 milyon lira, kendilerine; toplu 
iş sözleşmesinden ve Personel Kanununun getir
miş olduğu külfetleri karşılıyamadıkları için 
ödenmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan diğer be
lediyelerin yükleri de biraz önce arz ettiğim 
Bütçe Kanunu ile karşılanmış bulunmaktadır. 
Bu bakımdan Sayın Atalay'm vermiş olduğu 
önergenin maksadı, Bütçe Kanunu ile karşılan
mış bulunmaktadır. Onu arz etmek istiyorum. 

Soru sormuşlardı, İktisadi Devlet Teşekkül
leri için verilen miktarın içerisinde - 700 mil
yonun içerisinde - hem finansman kaynağı ihti
yacına hem de Personel Kanunu ve toplu söz
leşmeler ile iktisadi Devlet Teşekküllerine gel
miş olan malî külfetin karşılanması için Maliye 
Bakanlığınca yapılan finansmandır. Her sene 
bu Bütçe Kanunu ile İktisadi Devlet Teşekkül
lerine verilmektedir, Sayın Başkan bunu arz et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

Komisyondan bir sorum olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın Komisyon 

sözcüsü derler ki, Bütçe Kanunu ile İller Ban
kası kanalı ile belediyelerin borçları ertelenmiş
tir. Ankara ve İstanbul belediyelerinin borçları 
ertelenmemiş midir? 

KARMA ̂  KOMİSYON SÖZSÜCÜ KEMAL 
YILMAZ (Ankara Milletvekili) — Ertelenmiş
tir. 

Ankara ve istanbul belediyelerinin memur 
kadrosu ve işçi adedi fazla olduğu için borçla
rını karşılıyamamıştır. O bakımdan bu tahsisat 
da verilmiştir, efendim. 

— 207 — 
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BAŞKAN — Söz istiyen başka sayın üye var 
mı efendim? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun 
(Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine toplam 
olarak 700 000 000 liralık ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum : 

Eklenen 
Bölüm Lira 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 414 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye... Yok. 

Maddeyi cetvelleri ile birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

önceden müzakeresini yaptığımız iki tasan 
üzerinde oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir, kutular kaldırıl
sın 

Efendim madde ikiyi okutuyorum. 
Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın 34.000 nci (Malî transferler) bölümünde 
(Diğer hizmet kesimine girenler) adiyle 34.554 
ncü yeni bir madde açılmış ve bu maddeye 
35 000 000 liralık olağanüstü ödenek konul
muştur. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye... Yok. Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
ikinci maddeye aşağıdaki yazılı olduğu gibi 

bir fıkranın eklenmesini saygı ile rica ederim. 
Sırrı Atalay 

Kars 
Nüfusu 100 000 den aşağı illerin belediye 

gelirlerine işçi ve memur ücretleri olarak 
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34.554 ncü yeni maddedeki olağanüstü ödenek 
kullanılacaktır. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yın üye... Yok. 

Komisyon, iştirak ediyor musunuz? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — İşti
rak etmiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet... 
MİIXî SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — iştirak et
miyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye... Yok. Tasarıyı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Şimdi, tasnif devam ederken, bir noktayı 
sunmak zorundayım. Sayın Akyurt ve Sayın Al-
tan'la ilgili olarak 152 nci madde gereğince 
söz talebettikleri için, söz vereceğimi beyan et
miştim, 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bir be
yanım var, yerimden. 

BAŞKAN — Saym Akyurt... 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Karara 

varmadan evvel istedim. 
BAŞKAN — Bu zaten kararlı bir muamele 

değil. Oylanacak bir muamele yok burada. Oy
lamak bir iş yok. Zatıâlinizin söz istemiş olma
sını, Saym Altan'm da söz istemiş olmasını bu 
152 sayılı madde ile yapılmış olan muamelenin 
kaldırılmasına kifayetli telâkki edebilirim. Bu 
itibarla:.. 
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NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bir 
hususu işaret etmeme müsaadenizi istiyorum 
Sayın Başkan. Elime geçen zabıtta, söylenen 
sözlerde yanlışlık var, söylenenlerde yanlışlık 
var. Onun için teyple karşılaştırılmasını ve 
zapta yanlış geçen sözlerin düzeltilmesini istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, zabıtların ne suretle tu
tulup ve tanzim edildiği keyfiyeti ayrı bir usul 
konusudur. Ancak ben şu kadarını beyan ede
yim ki, 152 numaralı madde ile ilgili birleşim 
yoktur, kaldırılmıştır. 

Ancak neticeleri teslim etmeden oturumu ka
patmam mümkün olmıyacak. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın oylanmasına 115 sayın üye iştirak etmiş, 
103 kabul, 12 ret ile tasarı Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilmiştir. 

ı ı <mm\ 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısına 104 sayın üye katılmış, 97 kabul, 7 ret 
oyu ile tasarı Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilmiştir. 

Son görüştüğümüz tasarı için de oylama iş
lemi bitmiştir. Tasnife başlıyoruz. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı üze
rinde 114 sayın üye oy kullanmış, 101 kabul, 13 
ret oyuyla tasarı Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilmiştir. 

Birleşimi 2 Mart 1971 Salı günü saat 15,00 
te tekrar toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,17 
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İ970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 
Üye sayısı : 183 

115 
103 
12 

0 

Oy verenler 
Kabul edetiler 

Reddedenler 
Çeki&s erler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Mehmet Ünakb 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AÖRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Grülez 
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 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakilı Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SL\TOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuııtaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

2 ı0 
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UEFA 

1. Etem Karakapıeı 

Hasan Oral 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

| UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

' YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

1 ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

[Beddedenler] 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
' Ekrem özden 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TOKAT 

Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen 

[Oya katıl ımy anlar] 
Turgut Cebe 1 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

' EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

| (Başkan) 

[Açık üy 
Eskişehir 
Sivas 

Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı At alay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MANİSA 
j Doğan Barutçoioğlu 
1 -% ir \ T~>T\T"TVT 

1 MARDİN 
| Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
: İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
! Hüsejjn Avni Göktürk 

ORDU 
j Şevket Koksal 

elikler] 
1 
1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Ragıp Üner 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN. 

CA SEÇİLEN ÜYE 
Zerin Tüzün 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TUNCELİ 
A l T~» 

Arslan Bora 
ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Âdil Ünlü 

| Sııad Hayri Ürgüplü 

Yek un 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAK 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Âkdtf Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemal ettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güleız 
Alâettin Yılmaztürk 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 
Üye sayısı : 183 

104 
97 
7 
0 

77 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 
[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özşetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİB 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Dzlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Sâiersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refet Rendcci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Erttürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
Hasan Oral 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

IÇEL 
Lûtfi Bilgen 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak ' 
Kadri Kaplan ' 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. D 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (I.) 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Reddedenler] 
ISTANBNL 

Ekrem Özden 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen 

[Oya katılmıyanlar] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcah 
BURSA 

î. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arı burun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Müımin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrını (İ. Â.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Saini Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Altay 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

Hüseyin öztürk 
TEKÎBDAÖ 

Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKAKA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIr* 
Ali Celâlettin Co§kun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 
183 
114 
101 

13 
0 

67 
2 

[Kabul 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altaıı 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğîu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza"! 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügiî 

İÇEL 
Talip Özdolay 

edenler] 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Ferzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haindi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 



O. Senatosu B : 45 25 . 2 . 1971 O : 1 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Ora] 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salfllh Tanyeri 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveMoğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTCan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin ûzgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M- Yılmaz Mete 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

YOZGAT 
İsmail Yeş] ılyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıııer 

Ragıp Üner 

[Reddedenler] 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TOKAT 
Zihni Beti! 

YAN 
Ferid Melen 

[Oya katılmıyanlar] 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BURSA 
1. Sabri Çağlayaıngil 
(B.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fliferet Gürudoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 

[Açık 1 

Eskişehir 
Sivag 

Necip Mirkelâmoğlu 
(t Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MANİSA 
Doğan Barutçjuıoğlu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şeyki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

Üyelikler] 

1 

r-t 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zerin Tüzün (' 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hayri Dener 
Fahri Konıtürk 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet lızmen 
Feridun Cemal Erkin 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

45 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kanın iktisadi Teşebbüsleri Karma Ko

misyonu ile Dilekçe Karma Komisyonuna üye 
seçimli. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
secim. 

3. — Anayasa MahJkemesine bir yedek üye 
seçim,! 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1.6.1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato araş
tırması istîyeıı önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Kâ
mil Karavelıioğlu vo Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulnıazlıklarının kaMınlmjası hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2.6.1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'iıı, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec-

Elkrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Taıb'iî Üyesi 
Ekrem Acumerln, yasama dokunulmazlığının 
kalMırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cum'huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23.7.1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket KoksaFm, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen
ler mmtakalarında vukubulan Kolera hastalığı
ma daiir Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler m m t akalarında vukubulan kolera has-
lisli Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp ıbağdaşamıyacağına dair, İstanbul Üyesi 
talığma dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/36) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfii 
Bilgenin, İçel iline bağlı Gülnar ilçe beledi
yesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dailr Senato araştırması istiyen önergesi (10/37) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'hı, üniversite ve yüksek okullarda 
vukubulan baykot, işgal ve diğer hâdiselere dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/38) 

,10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilek ve arkadaşlarının TRT nin statü
sü ve kuruluşuna dair Senato araştırması isti
yen önergesi (10/39) 

11. —• Cumıhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit KÖker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

12. —• Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/28) (Dağıtma tarihi : 14.12.1970) 
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13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nın, Amerikalı yazar John 
Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 
ilgili bir demecine dair Senato araştırması isti-
yen önergesi (10/41) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkmnıa-
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırması 
istiyen önergesi (10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/43) 

16. — İller Bankası ve banka tarafından 
tesis edilen Simel Şirketinin sorumlu kişileri 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş

tırma Komisyonu raporu (10/31) (Dağıtma ta
rihi : 23.1.1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artıırılması hakkında/ki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/275, Cumhuriyet Sena
tosu 1/1173) (S. Sayısı : 1522) (Dağıtma tari
hi : 22.2.1971) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1523 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi : 1/441; Cumhuriyet Senatosu : 1/1200) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -.1165/1782 

17 . 2 . 1971 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maflitye Batahlığınica hazırlanan ve TiirMye B'iyüik Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 2 . 1071 tariMnıdfc kararlaştırılan, «1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değırşjMik ya-
TMtausı hafrfkmtda kanun- tasarısı» ile g«ene&çesi ve eki cetveller ü ş i k olarak sunulmuştur. 

Ctogmırn; yapılmasını rica ederimi. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Birinci madde : 
Blöftüm MadlcLe Düşülen 

15.000 A&M1 
1(5.432 
15.433 

22.000 22.411 140 000 

GEREKÇE 

1 z a h la jt 

(AA) 
BAŞBAKANLIK 

85 v000 ) Başjbakanlık Büt-çesinfrn (bu ıtertiplerindeki ödenekler 
14 000 ) yıl «sonuna kadar 'olan ihtiyaçları ıkarşılıyaımadığından, ter-
41 000 ) tipleri hizalarımda gösterilen ımikftarlarıoı aktarılmasına ih

tiyaç duyulmuştur. 

(A/2) 
BAŞBAKANLIK 

Yıl sonuna Tkaîdar fbu tertipten 140 000 liralık ödeneğin 
fbasamıfu ımümlkün göıiüknüştfür. 

S&râEcriamÎKkle 
Bölüm Madide 

1$MG ^3.^30 
13.230 
13.410 
13.420 
13.511 
13.Ö13 
13JÖ20 
13.530 

Eklenen 

25 000 ) 
25 000 ) 
20 000 ) 

128 000 ) 
43 770 ) 
m 930 ) 

123 425 ) 
71 625 ) 

İ z a h a t 

- ^Başbakanlık 1970 yılı " ' İ lçesinin hu tertipledındseiki- /ödenekler yıl 
somuna kadar .olan ihtiyaçları karşılıyatmamakitadır. Bu itibarla; ter
tipleri hizalarında >$ö'sterilen miktarların •eklenımeisi zaruridir. 

İkinci madde Sle teklif olunan 526 760 liralıik ek îödenek yıl içinde 
yapılacak tasarrufla karşüanacaktır. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/441 
Karar No. : 120 

24 . 2 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki 'hususu Komisyonumuza havale buyuruları (1970 yılı (Bütçe Kanununa 'bağlı cetvel
lerde (değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı). 

Başbakanlık ve Maliye (Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturum da (görüşüldü; 
Tasarının 1 noi ınjaddesi ,Başbakanilık 1970 Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin ıbö-

lüm 22.000 «'Enerji iSektörıü» !22.411 ı(Yapı, tesis ve bf ü k onarım giderleri) maddesine konulan 
(9 159 400) liradan yıl içerisinde tasarrufu kabil g^ülen (140 000) liranın, 

Yıl sonuna kadar tertiplerindeki -ödenek, (ihtiyacı fcarşılıyamıyacağı gerekçesiyle (A/ l ) işa
retli cetvelin 'bölüm 15.000, 15.431, 15.432 ve 15.433 ncü maddelerine, sırasiyle (85 000). 
(14 000) ve i(41 000) er liranın aktarılması, 

Taısıarınm 2 aidi maddesiyle ide, tertiplerindeki ödenökler yıl ısionuna kadar (ihtiyacı karşılıyamıya-
cağı gerekcesıiyle Başbakanlık 1970 (Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 'işaretli cetvelin bölüm 13.000, 
13.130, 13.230, 13.410, 13,420, 13.511, 13.513, 13.520 ve 13.530 ncu ımaıddelere toplam (526 750) liralık 
ek lödenek verilmesi öngörülmektedir. 

Tasarı, üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp, gösterilen muhik sebepler muvacehesinde bağlı 
cetvelleriyle beraber aynen kabul edilmiştir. 

Grenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Eize 

E. Akçal 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
H. Okçu 

Taıbiî Üye 
8. özgür 

Başkanvekili 
Aydın 

t. C. Ege 

Ankara 
1. Yetiş 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

tymrıir 
A. N. Erdem 

Manisa 
M. Erten 

Tokat 
1 H. Balcı 

1 

K. 

Bu rapor sözcüsü 
Bolu 

S. 1. Cop 

Zonguldak 
Nedimoğlu 

C. S. Üyesi 
R. Üner 

Hatay 
H. Özkan 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
K. Baykan 

Trabzon 
A. B. Vzuner 

Ankara 
H. Balan 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

Malaıtya 
Çekimser 

E. Gökçe 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Uşak 
M. F. Atayurt 

C. Senatosu (-S. Sayısı : 1523) 



HÜKÜMET TASARISI 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yayılması hakkında kanun tasarım 

MADDE 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin, Baş
bakanlık kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertipleri arasında (140 000) liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin, Başbakanlık kıs
mının ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertipleri
ne toplam olarak (526 750) liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümleriaıi Ma
liye Bakanı yürütür. 

1 5 . 2 . 1971 

Başbakan 
8. Demirci 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 
Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçileni ©akamı 
II. Menteşeoğlu 
Maliye Bakam 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

î. Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
İV. Menteşe 

İmar ve îskân Bakanı 
H. Nakıboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Devlet Bakanı 
B. Dinçer 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
Hasan Dinçer 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

O. Tuğrul 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

O. Senatosu 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

(S. ISayısı : 1523) 



Bölüm Madde 

Tasarıya bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 
Düşülen Eklenen 

Lira Lira 

15.000 

22.000 

(A / l ) 

BAŞBAKANLIK 

KURUM (GİDERLERİ Bölüm toplamı 

Atom Enerjisi Komisyonu giderleri 
15.431 Büro giderleri 
15.432 Ulaştırma giderleri 
15.433 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

(A/ l ) Toplamı 

(A/2) 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 140 000 

ENERJİ SEKTÖRÜ 
Atom enerjisi 

22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 140 000 

140 000 

85 000 
14 000 
41 000 

140 000 

Genel toplam 140 000 140 000 

C. SenaAosu (S. ISayısı : 1528) 



Bölüm Madde 

13.000 

13.130 

13.230 

13.410 
13.420 

13.511 
13.513 
13.520 
13.530 
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(2) SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

(A/ l ) 

BAŞBAKANLIK 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 526 750 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
Aydınlatma giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ 
Başbakan taşıtı işletme ve onarma giderleri 
Devlet bakanları taşıtları işletme ve onarma giderleri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 
Yabancı misafirler taşıtları işletme ve onarma giderleri 

25 000 

25 000 

20 000 
128 000 

43 770 
89 930 
123 425 
71 625 

Toplam 526 750 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller i 
nen kabul edilmiştir. 

*«*» 

C. Senatosu (S. İSayısı : 1523) 





Toplantı : 10 I P» İ\ i 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | D İ 4 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelin Millî Sa
vunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/442; 

Cumhuriyet Senatosu : 1/1201) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 2 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1168/2131 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlaman ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Kuru
lanca 22 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğimin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Millî Savunma Bakanlığının, Denizcilik Bankasına 1968 - 1969 yılları için 4 150 000, Petrol 
Ofisine 1967 - 1969 yılları İçin 58 650 146, E t ve Balık Kurumu Gendi Müdürlüğüne 1968 - 1969 yıl
ları için 74 998 000, T. C. Devlet Demiryolilıanna 1968 - 1969 yılları için 49 309 732, PTT Genel 
Müdürlüğüne 1969 yılından 5 700 00G' ve Sümerban'k Genel Müdürlüğüne de 1968 - 1969 yıllarından 
11 002 000 lira olmak üzere, cem'an 203 809 878 liralık borcu bıüunmıaktadır. 

Mezkûr teşekküller, bu alacakları tahsil edemediklerinden, Hazineye olan vergi borçlarını ödi-
yememişlerdir. 

Bu ödenekler vergi borçlarının mahsubu için kullanılacaktır. 



— 2 — 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. 31. 31. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/442 
Karar No : 121 

24 .2 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuruları (1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında, kanun tasarısı), 

Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda görüşüldü; 
Tasarı, gerekçesinde de belirtildiği gibi Millî Savunma Bakanlığının, Denizcilik Bankasına, 

Petrol Ofisine, Et ve Balık Kurumuna, PTT Genel Müdürlüğüne, Sümerbank Genel Müdürlüğüne 
toplam olarak (203 809 878) lira borcunun ödenmesi için, 36.000. bölüm, 36.310 neu Kamu İkti
sadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları maddesine (119 138 146) lira ve 36.350 nei geçen ve es
ki yıllar karşılıksız borçları maddesine de (84 671 732) lira olmak üzere (203 809 878) lira ek öde
nek verilmesi öngörülmektedir. 

Komisyonda yapılan görüşmelerde tasarı, yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
H. Balan 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İstanbul 
O. C. Fer soy 

Manisa 
/ / . Okçu 

Samsun 
/. Kılıç 

Başkanvekili Bu Rapor Sözcüsü 
Aydın Bolu 

/. C. Ege 11. İ. Cop 

Ankara Ankara 
Y. Köker C. Yorulmaz 

Elâzığ Eskişehir 
Ö. F. Sanaç 31. 1. Angı 

İzmir İzmir 
31. Akan A. N. Erdem 

Manisa Niğde 
31. Erten 31. N. Çerezci 

Tokat Trabzon 
1. H. Balcı A. 8. Ağanoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adıyaman 
T. Z. Yılmaz 

C. S. Üyesi 
B. Ün er 

Hatay 
H. Özkan 

Kars 
K. Okyay 

'Sakarya 
N. Bay ar 

Uşak 
31. F. Atayurt 

C. Senatosu (S. İSayısı : 1524) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında 

değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1 — 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma 
Bakanlığı kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) 
bölümünün 36.310 ncu (Kamu İktisadi Teşeb
büslerine geçen yıllar borçları) maddesine 
(119 138 146) lira ve 36.350 nci (Geçen ve eski 
yıllar barşılıksız borçları) maddesine de 
(84 671 732) lira olmak üzere, toplam olarak 
(203 809 878) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. •— Bu kamın yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

22 . 2 . 1971 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakam 
/ / . Atabeyli 

Adalet Bakanı 
T. Z. Önder 
İçişleri Bakanı 

/ / . Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

1. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

N. Menteşe 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Dinçer 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakam 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. İ. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

O. Tuğrul 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakam 

T. Kapanlı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/ . Sezgin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında 

değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

ı^e^ı 

C. Senatosu (S. İSayısı : 1524) 





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1525 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelin Maliye 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/444; 

Cumhuriyet Senatosu : 1/1202) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1167/2130 

23 . 2 . 1971 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cet
vel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

Birinci madde : 

Bölüm Madde 

51.000 

33.000 

34.000 

31.114 
31.115 
31.170 
33.111 
33.113 
33.213 
34.552 

Eklenen 

199 000 000] 
180 000 000| 
35 000 000| 
170 000 000\ 
33 000 000| 
40 000 000| 
43 000 000j 

GEREKÇE 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

İ z a h a t 

1970 yılı içinde Hükümetçe alman ekonomik kararlar, Türk 
parası dış değişim değerinin yeniden ayarlanması, Personel Ka
nunu ve Toplu İş Sözleşmeleri dolayısiyle bir kısım İktisadi Dev
let Teşekküllerinin âcil finansman ihtiyaçlarının doğmasına yol 
açmıştır. ^ 
Bütçede bu ihtiyaçları karşılıyacak miktarda ödenek mevcudol-
madığından, tertipleri hizalarında gösterilen ödeneklerin eklen
mesi zaruri görülmektedir. 



GEREKÇE 
(A/3) 

Maliye Bakanlığı 
İkinci Madde : 
Personel Kanununun getirdiği ilâve yük sebebiyle işçi ve memur ücretlerini ödiyemiyecek 

duruma düşen İstanbul ve Ankara Belediyelerine İller OBanikası kanaliyle yapılmış bulunan ikrazın 
^dı geçen Bankaya ödenmesini sağlamak amaciyle, Maliye Bakanlığı 1970 yılı 'Bütçesinin 34.000 nci 
(Malî transferler) bölümünde (Diğer (hizmet kesimine ıgirenler) adı ile yeniden 34.554 hcü mad
denin açılmasına ve ıbu ımaddeye 35 .milyon liralık olağanüstü ödeneğin ikoııulmasma zaruret lıâsıl 
olmuştur. 

700 milyon liralık ek ödenek ile 35 nıilyon liralık olağanüstü ödenek yıl içinde yapılacak 
tasarrufla karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyona 

Esas No, : 1/444 24 . 2 . 1974 
Karar No. : 122 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale buyuruları. (1970 yıllı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında derişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), 

Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda görüşüldü; 
Tasarı, gerekçesindıe belirtildiği gihii 1 nci maddeci 1970 yılı içinde Hükümetçe alınan ekonomik 

kaırai'lar, Türk parası dış değişim de germisi yeniden ayarlanması, Personel Kanunu ve toplu iş söz
leşmeleri dolayıs/iyle İktisadi Devlet, Teşekkülleri dn âcil finansman ihtiyaçlarının karşılanmam 
için (700 000 000) lira, ek ödenek, 

2 neji maddesi ile, İstanbul ve Ankara belediyeleri. Personel Kanunin nedeniyle işçi ve memur 
ücretlerinin karşılanması için yenliden açılacak 34.554 neü maddeye (35 000 000) lira olağanüstü 
ödenek verilmesi öngörülmektedir. 

Komisyonumuzca tasarı, yerinde görülerek ev ; veli ile birlikti aynen kabul edilmiştir. 
G-enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Bize 

E. Akçal 
Ankara 

H. Balan 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
H. Özkan 

Kars 
K. Okyay 

Sakarya 
N. Bay ar 

Başkan V. 
Aydın 

î. C. Ege 
Ankara,, 

Y. Kökcr 

Denizli 
H. O rai 
İstanbul 

O. C. Fersoy 
Manisa 
H. Okçu 
Samsun 
İ. Kılıç 
Uşak 

M. F. Atayurt 

C. Senatosu 

Bolu 
Bu lîapor Sözcüsü 

H. 1. Cop 
Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur 
C. Yorulmaz 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
M. Erten 

Tokat 
1. H. Balcı 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

(S. ^Sayısı : 1525) 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

C. S. Üyesi 
B. Üner 

Eskişehir 
M. İ. Angı 

İzmir 
A. N. Erdem 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Trabzon 
A. o. Ağanoğlu 



HÜKÜMET TASARISI 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işareti 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1970 yılı (Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işareltli cdtveliıı [Maliliye Bakanlığı 
kısmının, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine top
lam olarak (700 000 000) liralık ıek üdenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa 
'bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 34.000 nci (Malî transferler) (bölümün
de (Diğer (hizmet kesimine girenler) adiyle 
34:554- ncü yeni 'bir madde açılmış ye bu mad
deye 35 000 000 liralık 'olağanüstü 'ödenek (ko
nulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayıımı tarihinde 
yürürlüğe 'girer. 

MADDE 4. — Bu 'kanunu Maliye Bakam 
yürütür. •' 

22 . 2 . 1971 

Başbakan 
S. Demire! 

Devlet Bakanı 
İT. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
II. Menteşeoyl'u 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

/ . Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürh 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
N. Menteşe 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

II. Özalp 

Devlet Bakam 
II. Dinçer 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Balkanı Y. 
İT. Dinçer 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

O. Tuğrul 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
t. Sezgin 

C. (Senatosu 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında, değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul ödiLmişıtir. 

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

MADDE 4. — Tasarımın 4 ncü. maddesi ay
nen kalbuk'edilmiştir. 

CS. İSayısı : 1525) 



— 4 

Tasarıya bağlı cetveller 
Eklenen 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

Btt.OOO K U R U M L A R A [KATILMA P A Y L A R I V E S E R M A Y E T E Ş K İ L L E R İ 
OBölüm toplamı 4/14 000 000 

Sermayesine mallı'süben İk t i sadi Devlet Teşekkülleri ive ibenlzeri mü
esseselere yapı lacak ödemeler 

31.114 Ticaret ve sanayi kesimine girenlere 199 000 000 
31.115 Ulaştırma kesimine girenlere 180 000 000 
'31.170 Sermayesine mahsuben TRT Kurumuna 35 '000 000 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER Bölüm toplamı 243 000 000 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benızeri müesseselere yapılacak yar
dımlar 

33.111 Ulaştırma 'kesimine girenlere 170 000 000 
33.113 Diğer'hizmet kesimine girenlere 133 000 000 

KAMU TEŞEKKÜLLERİ İKTİSADİ TRANSFERLER 
33.213 Hükümetçe ittihazıedilen tedbirler dolayi'siyle İktisadi Devlet Te

şekküllerine ödenecek görev zararları 40 000 0O0 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 4-3 000 000 

İKRAZLAR VE AVANSLAR 
34.552 Ticari ve sanayi kesimine girenlere 413 000 000 

Toplam 700 000 000 

Bütçe Kanına Komisyonunun kabul ettiği metne 
bağlı cetvel 

CETVEL 

Tasarıya 'bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. İSaiyısı : 1525) 


