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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda: 

1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerin
deki görüşmelere devam olunarak; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, 
Orman Bakanlığı, 
İşletmeler Bakanlığı, 
Yerel Yönetim Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul olundu. 

1979 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısının tümü açık oya 
sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul olunduğu 
bildirildi. 

1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nunu Tasarısının bölüm ve maddeleri kabul olun
du, tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucun
da kabul olunduğu bildirildi. 

CHP Grup Başkankvekili Fikret Gündoğan'ın, 
Bakanların, grupların konuşma sürelerinin 10'ar da
kika ile sınırlandırılmasına ve yemek aralarının ya
rım saate indirilmesine dair önergesi; 

1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının gider 
ve gelir bütçelerini ihtiva eden 1 ve 2 nci maddele
ri; 

Kabul olundu. 
1 1 . 2 . 1979 Pazar günü saat 10.00'dâ toplanıl

mak üzere Birleşime saat 20.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 
Divan Üyesi 

Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 
Divan Üyesi 
Tabii Üye 

E man ul I ah Çelebi 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 
Divan Üyesi 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Bilecik 
Mehmet Erdem 

•>•••« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Osman Nuri Canpolat (Konya) Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 41 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : l!208; 
C. Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam edi
yoruz. 

(1) 844 S. Sayılı basmayan 2 . 2 . 1979 tarihli 
32 nci Birle fim tutanağına eklidir. 

3 ncü maddeye kadar olan müzakereler bitmiş

ti. 3 ncü maddeden devam ediyoruz efendim. 

Denge : 

Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen 

gelir arasındaki (25 000 000 000) liralık fark iç borç

lanma ile karşılanacaktır. Bu miktarı iki katına ka

dar çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

— 410 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçe Uygulama Esasları 

Ödenek Dağılımı : 
Madde 4. — Genel ve Katma bütçeli kuruluşlar 

birinci madde ile verilen ödenekleri, Maliye Bakan
lığınca yayınlanacak Bütçe Uygulama Yönergele-
rindeki il'ke ve serbest bırakma oranlarına göre kul
lanırlar. Kuruluşlar bu oranlar üzerinde harcama 
yapamazlar. 

Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel ekono
mik koşullar gözönüode tutularak. Maliye Bakanlı
ğının önerisi üzerine bu ödeneklerden % 10'a (Ta
şıt alımlarında % 30'a, iç ve dış geçici görev yol
lukları ile büro malzemeleri ve makinleri alımların
da c/c 20rye) kadar bloke etmeye Bakanlar Kurulu 
yetkiHidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Aktarma : 
Madde 5. — A) Genel Bütçeye dahil dairelerle, 

katma bütçeli idarelerin program, altprogram, faali
yet ve projelerinde yer alan aylık, ücret, sosyal yar
dımlar, ek çalışma karşılıkları, tazminatlar, ödül
ler, ödenekler ve tedavi yardımı ve cenaze giderle
rine ilişkin harcama kalemlerinden, aynı kuruluş 
bütçesi içinde olmak koşuluyla diğer program, alt
program, faaliyet ve projelerdeki aynı harcama ka
lemlerine ödenek aktarmaya, 

B) Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçe
li idarelerin programları arasında yer alan proje ve 
faaliyetlere ilişkin ödenekleri, hizmeti yaptıracak olan 
kuruluşun isteği üzerine, mali yıl içinde hizmeti yü
rütecek olan daire veya idarenin bütçesine aktarma
ya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya. 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Mali yıl içinde diğer bir daireye veya idareye 

aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle 
bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görev
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm Düzeni ve Deyimleri : 
Madde 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, prog

ram bütçe uygulamasında programlar şeklinde dü
zenlenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar 
da hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun 

ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrı
lır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıdaki harcama 
kaleminden oluşur. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile di
ğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe sınıflandır-
masındaki «Program» deyimini. 

b) «Kesim» deyimi «Altprogram» deyimini. 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de 

kapsayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje» deyim
lerini, 

d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın 
yapılacağı program, altprogram, ödenek türü, faali
yet - proje ve harcama kalemi birleşimini. 

e) «İlgili hizmet tertibi» deyimi, hizmet veya 
harcamanın ait olduğu program ve altprogramın il
gili «faaliyet veya projesini» ifade eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yeni Tertip ve Harcama Kalemleri Açılması : 
Madde 7. — Hizmetin gerektirdiği hallerde ödenek 

türü (3) ile ilgili ve 1979 yılı Programının Uygulan
ması, İzlenmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar
name hükümlerine göre, 1979 yılı programına alınan 
projeler için ödenek türü (2) ile ilgili yeni tertipler ya 
da bütçe kanununda yer alan program, altprogram, 
faaliyet ve projelerde yeni harcama kalemleri açmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Mali Kontrol : 

Madde 8. — A) Maliye Bakanı; 
Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idare

lerde harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, denge
li ve etkili bir bütçe politikası yürütmek amacı ile ge
lir ve giderlere ilişkin yasa, yönetmelik ve kararname
lerin uygulamalarını düzenlemek üzere, gerekli ön
lemleri almaya, standartlar saptamaya ve sınırlama
lar koymaya, 

B) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardım
ları ile karşılanan ve katma bütçeli idare duaımunda 
bulunmayan özel yasalarla kurulmuş kamu kuruluş
larının hizmet programlarını yıl içinde düzenlemeye ve 
bunlar için harcamalar ve istihdam esasları yönünden, 
gerekli standartları saptamaya ve sınırlamaları koy
maya, 
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YetfcüidÜr. 
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, dö

ner sermayeli kuruluşlar ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlar : 
Madde 9. — 6400 sayılı Yasanın 3 ncü maddesin

de yazılı idare ve müesseseler Devlet Malzeme Ofisinin 
sağlayacağı malzeme ve hizmetleri başka yerden ala
maz ve yaptıramazlar. Anılan maddede yer alan «An
cak Ofisçe zamanında temin edilemeyeceği anlaşılan 
ve gecikmesi idarelerin işlerini aksatacak mahiyette 
bulunan ihtiyaçlar hariçten temin edilebilir» biçimin
deki hüküm kırtasiye ve temizlik malzemesi gereksin
meleri dışındaki alımlar için 1979 mali yılında uygu
lanmaz. Ancak ivedi ve çok zorunlu durumlarda söz 
konusu hükmün uygulanmasını sağlamaya Maliye Ba
kanı yeetekilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Resmi Taşıtlara İlişkin Hükümler : 
Madde 10. — Resmi taşıtların savurganlığa yol 

açılmadan bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde 
kullanılmalarını sağlamak için; 

A) 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 nci maddesin
de sayılan kurumların, anılan kanunun 4, 5, 7 ve 17 
nci maddeleri gereğince bugüne değin edindikleri 
taşıtların; 

a) Amaçları dışında kullanımlarını saptamak ve 
bu tür kullanımları önlemede görev alacak olanları 
belirlemek, 

b) Ekonomik ömrünü tamamladığı halde, ku
rumlarca bakım ve yakıt savurganlığına yol açar bi
çimde kullanılan taşıtların tasfiyesine ilişkin önlem
leri almak, 

c) Kamu kesiminde kullanılan ve savurganlı
ğa yol açan lüks taşıtların, DMO'de mevcut veya 
yeniden alınacak yeni ya da kullanılmış daha ekono
mik olan taşıtlarla değiştirilmesini sağlamak, (Bu 
değiştirmede adı geçen Kanunun 10 ncu madde hük
mü uygulanmaz) 

d) Taşıt değiştirilmesinde kullanılmak amacıyla 
Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan «Resmi Taşıt
ların DM Ofisince değiştirilmesinden doğan değer 
farkları fonu» nun işleyişine ilişkin ilkeleri belirle
mek, 

Üzere Maliye Bakanlığının önerisi ile yeni esas
lar saptamaya ve gerekli diğer önlemleri almaya Ba
kanlar Kurulu, 
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B) Anılan Yasanın 17 nci maddesi uyarınca 
yardım ve bağış yoluyla kurumların edinecekleri ta
şıtlar hakkında marka, model ve motor hacimleri 
itibariyle sınırlamalar koymaya, Maliye Bakanı, 

Yetkilidir. 
C) Genel ve katma bütçelerde yer alan taşıt alı

mı ödenekleri kurumlarca ancak üretimi artırmak ve 
hizmeti sürdürmek bakımından kaçınılmaz olduğu 
ve gereksinmenin başka bir biçimde karşılanmasına 
olanak bulunmadığı yolunda Devlet Planlama Teş
kilâtından olumlu görüş alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığından izin aldıktan sonra kullanılabilir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçen ve Eski Yıllar Borçlan : 
Madde 11. — A) Bir önceki mali yılın sonuna 

kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alına
mayan genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli 
idarelerin geçen ve eski yıllara ait borçları, yılları 
bütçelerinin ilgili hizmet tertiplerinde karşılığı bulun
mak koşuluyla «geçen ve eski yıllar karşılıklı borç
ları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneklerin yetmemesi halinde, 
personel giderleri dışındaki borçlar için personel gi
derlerine ilişkin harcama kalemlerinden aktarma ya
pılmamak kaydıyla, aynı veya diğer programlardaki 
ödeneklerden bu faaliyete Maliye Bakanının izniyle 
aktarma yapılabilir. 

B) Personel yasalarına göre ödenmesi gereken 
mali ve sosyal haklarla ilgili karşılıksız borçların 
ödenmesi için ilgili daire veya idarenin bütçesinde 
«geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları» faaliyetini 
açmaya ve bu faaliyete, yeterince ödenek kaydetme
ye veya aynı veya diğer program tertipler indeki öde
neklerden aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN —• 11 nci maddeyi okunan şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

İlama Bağlı Borçlarla Emekli Sandığına Ödeme
ler : 

Madde 12. — Maliye Bakanlığı Bütçesi ile kat
ma bütçelerde yer alan «Emekli Sandığına ödeme
ler» ve «İlama bağlı borçlar» faaliyetlerindeki öde
neklerin yetmemesi halinde, bu ödenekleri artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı : 
Madde 13. — Katma bütçeli idarelerin bütçele

rini denkleştirmek amacıyla, Maliye Bakanlığı Büt
çesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve kar
şılığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazı
lan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu sapta
nan kısımları, mali yıl sonunda ilgili idarelere öde
meyerek iptal etmeye; Maliye Bakanı yetkilidir. 

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir nedenle 
yılı içinde nakden ödenmeyen kısımlar, gelecek yıl
larda ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü dışında) mali yıl sonuna göre Maliye 
Bakanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel bütçe
ye gelir yazılır. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul eetmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yatırım Harcamaları : 
Madde 14. — Yıllık programlara ek yatırım 

cetvellerinde yer alan proje dışında herhangi bir 
projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silah
lı Kuvvetler Bütçesinin programlarında iki ödenek 
türü içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, 
iskân ve tesisleriyle, NATO Enfrastrüktür'ün gerek
tirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştır
malar ile REMO programı içerisinde yer alan alım 
ve hizmetler. Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağ
lı olmayıp, yıllık programlara ek yatırım çizelgelerin
de yer almaz. 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje 
numarası altında toplu olarak verildiği hallerde bu 
toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına 
ilişkin olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili Ba
kan tarafından onaylanmış programlarda gösterilen 
işler esas alınır. 

1979 yılı programına ekli yatırım projeleri için 
programla ayrılan ödeneklerden başka projeler ve 
amaçlar için aktarma yapılmaması esastır. 

Yatırım projelerinin uygulanmasında projelerin 
üretime dönük bölümlerinin gerçekleştirilmesine 
öncelik verilir. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl için
de yapılması zorunlu değişiklikler için «1979 yılı 
programının uygulanması, koordinasyonu ve izlen
mesine dair karar» da yer alan usullere uyulur. 

Yatırım programı ve buna bağlı ek yatırım cet
vellerinin Resmi Gazetede yayınlanmasına kadar, 
ödeneği bütçede yer alan ve Bakanlar Kurulunca ka
bul edilmiş bulunan projeye ilişkin tüm hazırlıkla

rı tamamlanmış olan yatırım projelerini ihale etme
ye ve taahhütlere girişmeye hizmeti yapacak Bakan 
yetkilidir.. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yurt dışından sağlanacak malzemelerle Devlet 
Malzeme Ofisinden alınacak taşıtlara ait kredilerin 
ma'hsup süresi : 

Madde 15. — Dış ülkelerden getirilecek malzeme 
karşılığı olarak 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 83 ncü maddesi gereğince açılmış bulunan 
kredilerin akreditife ayrılan miktarlarından, mali yılın 
son günü itibariyle bedeli transfer edilmek üzere ban
kaya yatırılmış bulunan kısma ilişkin mal tutarları 
mahsup süresi sonuna kadar yılı bütçesinden mahsup 
edilir. Zorunlu durumlarda, anılan süre içinde mah
subu. sağlanamayan dış alımlar için 3010 sayılı Yasa 
hükümlerini uygulamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Dış ülkelerden getirilecek malzeme karşılığı olarak, 
1977 ve daha önceki yıllarda 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi uyarınca açıl
mış bulunan kredilerden akreditife ayrılmış, ancak 
3010 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmaması nede
niyle, mahsup işlemi yapılamamış miktarlarla ilgili 
mal bedelleri, genel ve katma bütçeli kuruluşlar büt
çelerinde açılacak 630 harcama kaleminden mahsup 
edilir. Bu harcama kalemi için yeni tertip açmaya ve 
gerekli ödeneği kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Geçen mali yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine ya
tırılmış bulunan taşıt bedelleri, taşıtların mali yılın 
bitiminden itibaren dört ay içinde teslim edilmesi ve 
tahakkuk evrakının verilmesi kaydı ile aynı yıl büt
çesinden mahsup edilir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli fonlara ilişkin hükümler : 
Madde 16. — Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer 

alan çeşitli fonlara ilişkin hükümler aşağıdaki fıkra
larda gösterilmiştir. 

A) Aylık ve Diğer Personel Giderleri ile ilgili 
Fon : 

Devlet Memurları, Kanunu Üniversite Personel 
Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 
Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair 
Kanun ve diğer kanunlar ile bunların öngördüğü tü
zük, yönetmelik ve kararnamelerin gerektirdiği har
camalar için, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - mali 
transferler) programının, (09 - diğer mali transferler) 
altprogramınm, (301 - Devlet Memurları Kanunu ile 
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diğer kanunlar ve yönetmelilerinin gerektirdiği gider
ler karşılığı) fa aliye/tindeki ödenekten, genel bütçeye 
dahil daire ve katma bütçeli idarelerin hizmet prog
ramlarında yer alan (110 - aylıklar) - (120 - sözleş
meli personel ücretleri), (140 - sosyal yardımlar), 
(150 - ek çalışma karşılıkları - üniversitelerin gece öğ
retimine ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti 
hariç), (160 - tazminatlar ve ödüller), (170 - ödenek
ler), (180 - tedavi yardım ve cenaze giderleri) harca
ma kalemlerine ve c/c 1 ek karşılıkları ile ilgili tertip
lere yeterince ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. Gerektiğinde bu ödenek (fazla çalışma ücreti 
olarak ayrılan kısım hariç) Maliye Bakanlığınca yete
rince artırılabilir. 

Giderlerini, kendi gelirleri ile karşılayan ve esas 
itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşılamakla 
beraber, yalnız belli amaçlarla genel bütçeden Ha
zine yardımı alan katma bütçeli idareler için yukarı
daki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer ter
tiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların 
yukarıdaki fıkrada sayılan harcama kalemlerine iliş
kin ödenek gereksinmeleri için, yalnız bu harcama 
kalemleri ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere, 
Maliye Bakanınca bağlı oldukları bütçenin ilgili trans
fer tertibine bu fondan aktarma yapılabilir. 

B) Ücretlerle Ülgili Fon: 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - mali transfer

ler) programının, (09 - diğer mali transferler) altprog
ramının, (305 - iş ve toplu iş sözleşmelerinin gerektir
diği ek giderler karşılığı) faaliyetinde yer alan ödenek
ten iş ve toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği mali 
yükleri karşılamak üzere, genel bütçeye dahil daire
lerle, katma bütçeli idarelerin (2) ödenek türü dışın
da ya da (2) ödenek türü içinde olupta DPT, vizesi 
dışında kalan ilgili harcama kalemlerine aktarma yap
maya ve bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Ancak giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan ve
ya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşıla
makla beraber, yalnız belli amaçlarla genel bütçe
den Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için 
bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

C) Yatırımları Hızlandırma Fonu: 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - mali transfer

ler) programının, (09 - diğer mali transferlerle ilgili 
ödemeler) altprogramının, (303 - Yatırımları hızlan
dırma fonu) faaliyetinin 940 - kod numaralı (mali 

transferler) harcama kalemindeki ödenekten, 1979 
yılı programının uygulanması, izlenmesi ve koordi
nasyonuna ilişkin kararname hükümlerine göre 1979 
programındaki ödeneği artırılan veya 1979 progra
mına ek olarak kabul olunan öncelikli sektör ve alt-
sektörler ile işçi ücretlerine harcanmak üzere, genel 
bütçeli dairelerle, katma bütçeli idarelerin hizmet 
programlarında mevcut veya yeniden açılacak pro
jelerin ilgili harcama kalemlerine ve Maliye Bakan
lığı bütçesinin (920 - iktisadi transferler ve yardım
lar) programı ile (930 - mali transferler) programı
nın (08 - iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi 
teşebbüslerine ikraz ve avanslarla ilgili ödemeler) alt
programının ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya 
ve bu ödeneği altı katına kadar artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

D) Öngörülmeyen Giderler Karşılığı Fonu : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin öngörülmeyen gider

ler karşılığı tertibinde yer alan ödenekten, bütçenin 
hazırlanması sırasında öngörülmeyen ve bütçede ter
tipleri bulunmayan, ancak yerine getirilmesi zorun
luluğu Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan olağan
üstü hizmet ve giderleri karşılamak amacıyla ilgili 
kuruluş hizmet programlarında gerekli tertipleri açarak, 
aktarma yapmaya ve bu tertiplerden yapılacak öde
melerin esaslarını gerektiğinde saptamaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. Bu ödenek gerektiğinde Maliye 
Bakanınca beş katına kadar artırılabilir. 

E) Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Gider
lerini Karşılama Fonu: 

Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, kamu iktisadi te
şebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları pojelerinin çeşit
li nedenlerle yetersiz kalan Türk Lirası giderlerini 
karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 -
mali transferler) programının (09 - diğer mali trans
ferler) altprogramının, (308 - uluslararası kuruluş
larca dış finansmanı sağlanan projelerin Türk Lirası 
giderlerini karşılama fonu) faaliyetindeki ödenekten. 
genel ve katma bütçeli kuruluşların hizmet program
larındaki harcama kalemleri ile, kamu iktisadi te
şebbüslerine ve diğer kamu kuruluşlarına yapılacak 
transferlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı bütçesin
de mevcut veya yeniden açılacak olan harcama ka
lemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğinde gereksi
nim oranında artırabilir. Bu ödeneğin kullanış şekli ve 
harcama esasları Maliye Bakanlığınca saptanır. 
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F) Yabarîcı Ülkelere Verilecek Proje Kredileri 
Karşılığı Fonu : 

1979 mali yılı içinde : 
a) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - mali trans

fer) programının, (09 - diğer mali transferler) altprog-
ramının, (307 - yabancı ülkelere verilecek proje kre
dileri karşılığı) faaliyetindeki ödeneği, Bakanlar Ku
rulu karan ile saptanacak yabancı ülkelere açılacak 
yatırım kredilerine ayırmaya; 

b) Kredinin verilmesine, uygulanacak faiz oranı 
ile geri ödeme zamanına ilişkin biçim ve koşulları 
saptamaya; 

c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş katına kadar ar
tırmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

G) Yükseköğretimde Kapasite Artırma Fonu : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (q30 - mali transfer

ler) programının (09 - diğer mali transferler) altprog-
ramının, (304 - yükseköğretimde kapasite artırma fo
nu) faaliyetindeki ödenekten, Milli Eğitim Bakanlı
ğının önerisi üzerine aynı Bakanlık veya üniversite ve 
akademiler bütçelerindeki hizmet programlarında yer 
alan kapasite artışı ile doğrudan doğruya ilgili har
cama kalemlerine, yalnız yılı içinde ortaya çıkan 
öğrenci kapasite artışlarının gerektirdiği harcamaları 
karşılamak amacıyla aktarma yapmaya ve bu tertipte 
yer alan ödeneği beş katına kadar artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

H) Genel Sağlık Fonu : 
Genel Sağlık Sigortası Yasasının çıkması halin

de, bu yasanın uygulanması ile ilgili olarak hazineyi 
ilgilendiren her türlü giderlerin karşılanması ama
cıyla Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal 
Transferler) programının, (04 - Sosyal Transferlerle 
ilgili fonlar) altprogramında (431 - Genel Sağlık Si
gortası Giderleri) faaliyetini açmaya ve bu faaliyete 
yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Bu ödeneğin harcama biçim ve koşulları Maliye 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca ortak
laşa hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır. 

İ) Tarım Sigortası Fonu : 
Tarım Sigortası Yasasının çıkması halinde, bu 

yasanın uygulanması ile ilgili olarak hazineyi ilgilen
diren her türlü giderlerin karşılanması amacıyla, 
Maliye 'Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal Transfer
ler) programının, (04 - Sosyal Transferlerle ilgili fon
lar) altprogramında (433 - Tarım Sigortası Giderleri) 

faaliyetini açmaya ve bu faaliyete yeterince ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneğin harcama biçim ve koşulları Maliye 
Bakanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle sapta
nır. 

J) Güvenlik Sigortası Fonu : 
Maliye' Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal Trans

ferler) programının, (04 - Sosyal Transferlerle ilgili 
fonlar) altprogramında, «Güvenlik Sigortası Fonu» 
faaliyetini açmaya ve bu fona yeterince ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

«Güvenlik Sigortası Yasasının» çıkması halinde, 
bu yasanın uygulanması ile ilgili olarak hazineyi il
gilendiren her türlü giderler bu fondan karşılanır. 

K) Belediyelerin Borç Ödemelerine Yardım 
Fonu : 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin (c)30 - Mali Trans
ferler) programının, (04 - Belediyelere Yardım) alt-
programının (255 - Belediyelerin Borç Ödemelerine 
Yardım Fonu) faaliyetindeki ödenekten, son nüfus 
sayım ındaki nüfusu 10 000'den fazla belediyelerin 
Hazineye, katma bütçeli idarelere veya kamu iktisadi 
teşebbüsleri ile kamu kuruluşlarına borç biriktirme
melerini sağlamak ve finansman gereksinmelerine kat
kıda bulunmak amacıyla, c/f 70'i son nüfus sayımın-
daki nüfus oranına, (:/c 30'u ise kentleşmenin ve sa
nayileşmenin yoğunluğuna göre belediyelere dağıtıl
mak üzere her ay eşit miktarlarda İller Bankasına 
ödeme yapmaya, borçlarını ödemeyen belediyelerin 
bu borçlarını fondan alacaklarına mahsup ederek ilgili 
kuruluşlara ödemeye, borç biriktiren ve mahsuben 
ödemeye neden olan belediyelere yardımı durdurma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

L) Belediyelerin Otobüs Alımına Yardım Fonu: 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Mali Trans

ferler) programının (04 - Belediyelere Yardım) alt-
programının (256 - Belediyelerin Otobüs Alımına 
Yardım Fonu) faaliyetindeki ödenekten nüfusu 
500 000"i aşan belediyelerin kent içi ulaşımı gerçek
leştirmeye yönelik otobüs alımının finansmanında 
kullanılmak üzere belediyelere ödeme yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

M) Sıkıyönetim giderlerini karşılamak amacıy
la Maliye Bakanlığı Bütçesine (930 - Mali Transfer
ler) programının (09 - Diğer Mali Transferlerle ilgili 
ödemeler) altprogramının (319 - Sıkıyönetim Gider
leri karşılığı) faaliyetinin (940 - Mali Transferler) 
harcama kalemindeki ödeneği yeterince artırmaya 



C. Senatosu B : 41 1 1 . 2 . 1979 O : 1 

ve 1728 sayılı Kanunla eklenen son fıkra gereğince 
Başbakanlık bütçesinde konuya ilişkin yeniden tertip 
açmaya ve buraya anılan tertipten ödenek aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Nükleer Enerji Alanı : 
Madde 17. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı 

Yasayla onaylanan «Nükleer Fnerji Sahasında Hu
kuki Mesuliyete dair Sözleşme» nin 7 nci maddesi 
kapsamı içinde ortaya çıkacak hasar bedellerini 
'karşılamak üzere gerekli ödeneği Başbakanlık Büt
çesinde açılacak bir tertibe kaydetmeye ve ödeme 
ilke ve koşullarını saptamaya Maliye Bakanlığı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Ak
tarmalar : 

Madde 18. — Genel Bütçe dışındaki kamu ku
ruluşlarının kendi hesaplarına genel bütçeli dairelerce 
yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında okutturacakları öğrencileri için, bütçelerine 
konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, 
bu yasaya bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğrencile
rin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetve
linde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden 
açılacak program, altprogram, faaliyet veya projeler
deki harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık ve Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlıkları Bütçelerine Yapılacak Aktarmalar : 

Madde 19. — Devlet 'kurum ve müesseseleri 
ile kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurum
lar tarafından veya dış yardımlardan; 

a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava mey
danı, akaryakıt ve benzeri tesisleri ile bunlara ilişkin 
tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıy
la Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak 
paralar, 

b) Sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi tesis
lerin yaptırılması ile bunların bakımı, etüt. araştırma 
ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazineye 
yatırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde açı
lacak özel tertibe gelir, diğer yandan (a) fıkrasındaki-

ler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasındakiler Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (A) 
cetvellerinin sonunda açılacak özel program, altprog
ram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine 
ödenek kaydolunur 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin 
yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uy
gulamaya yetkilidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin ge
rektirdiği durumlarda, gelir ve ödenek kaydı işle
mini beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, alt
program, faaliyet veya projelerinden zorunlu harca
mayı yapabilir. İşin bitiminde, yapılan harcamalara 
göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, alt
program, faaliyet veya projelerindeki ödenekten 
harcama yapılan kalemlere aktarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı hizmetlerle ilgili 
olarak, Genel ve Katma Bütçeli kuruluşların 1978 ve 
daha önceki yıllar bütçelerindeki ö/el tertiplerin de 
mevcut ödeneklerden Genel Bütçedekileri doğru
dan doğruya aktarmaya, Katma Bütçelerdekileri ise 
önce ilgili bütçeye gider kaydını yaptırarak Hazine
ye ödetmeye ve ödenen miktarı bir yandan Genel 
Bütçeye gelir ve diğer yandan Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığı Bütçesinin sonunda açılacak özel 
program, altprogram, faaliyet veya projelere ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel 
Komutanlığı Bütçeleri Arasındaki Aktarma İşlem
leri : 

Madde 20. — Milli Savunma Bakanlığı tara
fından jandarma Genel Komutanlığına veya jandar
ma Genel Komutanlığınca da Milli Savunma Ba
kanlığına cari mali yıl içinde yapılan hizmetlerin 
bedellerini karşılamak amacı ile, varılacak uzlaşma 
üzerine, ilgili iki bütçenin program, altprogram, 
faaliyet ve projeleri arasında karşılıklı olarak aktar
ma yapmaya, 

Milli Savunma Bakanlığı ve jandarma Genel 
Komutanlığı bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvet
lerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve 

| tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin 
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diğer bir program tarafından yürütülmesi halinde 
ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya 
projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bağış ve Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler : 
Madde 21. — A) Genel Bütçeye dahil daireler 

ile katma bütçeli idiarelere dış kaynaklardan veya 
uluslararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu 
ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dışalım
la ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile, 
bunların karşılığım ilgili bütçelerinde mevcut veya 
yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydet
meye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

B) 1979 Bütçe yılı içerisinde Milli Savunma ihti
yaçları için yabancı devletlerden askeri yardım yolu 
ile ya da diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve 
eşya bedellerini bağlı (B) cetvelinde bu adla açılacak 
bir tertibe gelir ve karşılığını Milli Savunma Bakanlığı 
Bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider 
kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz diyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahsis Amacı Kalmayan Bağışlar : 
Madde 22. — Tahsis amacının gerçekleştirilmiş 

olduğu ya da tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakı
mından yetersiz duruma düştüğü saptanan, bağışla
ra ilişkin özel ödenek artıklarını, iptal etmeye ve bu 
konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Milli Savunma Bakanlığınca Yabancı Ülkelere 
Yapılacak Hizmet Karşılıkları : 

Madde 23. — A) Milli Savunma Bakanlığınca 
yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya 
verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kul
lanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınacak ki
ra veya ücret tutarları; 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim 
müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uy
ruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraf
lar karşılığında ilgili devletlerce ödenen miktarları; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek hava alanlarının bakım ve onarımları 
için yapılacak giderlerin NATO makamlarınca kar
şılanması öngörüldüğünden bu işler için verilecek pa
raları; 
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| Aynı amaçlarla kullanılmak üzere, bıir yandan 
bütçeye gelir, diğer yandan adı geçen bakanlık büt-

I çesinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kay
detmeye ve bu suretle ödenek kaydolunan miktarlardan 

I yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devret
meye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
DPT Etüt ve Proje Ödenekleri: 
Madde 24. — A) Devlet Planlama Teşkilatı Büt

çesinin «Planlama hizmetleri» programı «Araştırma -
inceleme ve proje hizmetleri» aitprograrnının «Araş
tırma - inceleme ve proje hizmetleri» projesinde yer 
alan ödenekten bir kısmını, Devlet Planlama Teşki
latınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine 
uygun çalışmaların yaptırılması amacı ile, genel ve 
katma bütçeli dairelerin ilgili tertibine aktarmaya ve 
bununla ilgili diğeır işleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel 
I idarelerine, İktisadi Devlet Teşekküllerine ve dliğer 

kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini 
peşin ödeyebilir. 

B) Devlet Planlama Teşkilatı B ü t ç e s i n i n 
(111-04-3-141-930) kod numaralı tertibinde yer alan 

ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelerdeki tarımsal 
geliştirme ve çiftliklere ilişkin program ve projeleri 

I desteklemek amacı ile, genel ve katma bütçeli ida
relerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkiMdir. Aynı amaçlarla diğer kamu ku
ruluşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten kar
şılanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Dördüncü Bölüm 
I Bağlı cetvellere ilişkin hükümler 

(A) Cetveli : 
I Madde 25. — Birinci madde ile verilen ödeneğin 
I dağılımı ekli (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
I BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetveli : 
I Madde 26. — Devlet gelirlerinin özel hükümleri

ne göre tarh ve tahsiline 1979 mali yılında da de-
I vam olunun 

Ayrıca; 
A) Musul petrollerinden biriken (100) milyon lıi-

I ralık paydan mali yıl içinde tahsil edilecek kısım, 
{ (B) cetvelindeki «Çeşitli Gelirler», 
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B) Okul Pansiyonları hakkındaki 2005 sayılı 1 
Yasada değişiklik yapılıncaya kadar, okul pansiyon
ları gelirlerinin cfc 25'i, bütçenin (B) cetvelindeki 
«Pansiyonlu okul ücretleri karşılığı», I 

C) 1702 sayılı Yasaya göre petrolden alınacak 
Devlet hakkı, bütçenin (B) cetvelindeki «Petrolden 
Devlet Hakkı» 

Tertibine gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Döner sermaye gelirlerine ilişkin hükümler : 
Madde 27. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, 

katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işlet
melerin (Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı işlet
meler ile, üniversitelere bağlı döner sermaye işlet
meleri ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Ge
nel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmeler 
hariç) bir ay içindeki gayri safi gelirinden % 15'e 
kadar olan kısmını ve dönem sonu kârlarını Genel 
Bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanma
sına, kaydına, raporlanmasına, yıl sonu kârlarına 
mahsubuna ve bildirim • ve ödeme sürelerinin sap
tanmasına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca be
lirlenir. I 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden 
doğan Hazine kaybı, ilgili döner sermaye işletme
lerinin ita amiri ve saymanından 6183 sayılı Yasaya 
göre yarı yarıya tahsil edilir. 

Geçmiş bütçe yasalarında yer alan peşin gelir 
hükümlerinin uygulanmasında süre aşımı nedeni ile 
ortaya çıkan gecikme zamları aranmaz. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Madde 28. — Özel fonlardan: 
a) 1567 sayılı Yasanın 6258 sayılı Yasa ile de

ğişik 1 nci ve 16.9.1960 gün ve 79 sayılı Yasanın 
9 ncu maddelerine dayanarak, Bakanlar Kurulunun 
2.6.1961 gün ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince ku
rulan «İstikrar Fonu» na yatırılacak paraların net I 
artıklarını, 

b) TC Merkez Bankasında NATO hesabında 
toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca belirtile
cek tutarı, I 

c) 16.9J060 tarihli ve 79 sayılı Yasanın 5 nci I 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince açılan «Akarya- I 
'kıt İstikrar Fonu» nun net gelir fazlasını, 

Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. j 
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BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.^ Kabul edilmiştir, 

Diğer cetveller : 
Madde 29. — A) 1050 sayılı Muhasebei Umu

miye Kanununun 29 ncu maddesi uyarınca. 
a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü

kümler (C) cetvelinde; 
b) Yasalarla bağlanmış vatani hizmet aylıkları 

(Ç) cetvelinde; 
c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş

meye yetki veren yasalar (G) cetvelinde; 
B) 2005 sayılı Yasanın 2 ncd maddesine göre, 

Milli Eğitim Bakanlığınca yönetilen okul pansiyon
larında kalan öğrencilerden alınacak ücretler, (M) 
cetvelinde; 

C) 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı MilM Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun; 

a) 36 nci maddesine göre Milli Müdafaa Mü
kellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değer
leri (O) cetvelinde; 

b) 38 nci maddesine göre alınacak motorlu ta
şıtların alım değerleri (P) cetvelinde; 

D) 5.L1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu
nun 9 ncu maddesi uyarınca kurumların satın alacak
ları taşıtların en çok satın alma bedelleri, (T) cetve
linde; 

E) Harcamalara ilişkili formül (R) cetvelinde; 
F) 2171 sayılı Kamu Yönetiminde ve Harcama-

larnıda Etkinlik ve Verimliliği Sağlamak ve Savur
ganlığı Önlemek Amacıyla Alınacak Ekonomik ve 
Mali Önlemler Hakkındaki Yetki Kanunu uyarınca 
çıkarılan 17 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
ye göre her yıl Bütçe Kanununda gösterilmesi gere
ken 1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 
ve 6760 sayılı yasalarla ilgili parasal sınırlar (İ) işa
retli cetvelde, gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu madde üzerinde önergeler var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1979 yılı Bütçe Kanun Tasarısının 29 ncu madde

sinin «F» fıkrası uyarınca tasarıya eklenen «İ» cet-
celinin (a) bendinde yer alan 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunun 62 nci maddesiyle ilgili parasal 
sınırın 500 000 Türk Lirası, 64 ncü maddesiyle ilgili 
parasal sınırın 1 500 000 Türk Lirası olarak ve 
83 ncü madde ile ilgili fıkra başlığı altında yer alan 
«(b) bendinin son fıkrası» şeklindeki ibarenin «(a) 
bendinin son fıkrası» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. Ordu 

Orhan Vural 
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Gerekçe : Tasarıya bu maddelerle ilgili limitlerin 
eklenmesi sırasında meydana gelen maddi hatanın 
düzeltilmesi amacıyla teklif olunmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasa

rısına bağlı (R) işaretli cetvelin (150 - Ek çalışma 
karşılıkları) harcama kalemine ait açıklamanın hu
zur ücretleriyle ilgili (a) fıkrasının aşağıda gösteril
diği şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«150 -• Ek çalışma karşılıkları : 
a) Huzur ücreti : Kanun ve Kanuna dayanan 

tüzük, yönetmelik ve kararnameler gereğince kuru
lan komisyon ve kurulların memur olmayan üyele
rinin huzur ücretleri ile Kanuna göre üyelere öde
necek huzur hakları.» 

Ordu 
Orhan Vural 

Gerekçe : Yapılan incelemede, formülde adı ya 
da numarası sayılmamış kanunlara göre huzur ücre
ti ödemekde zorlukla karşılaşıldığı sonucuna varıldı
ğından sadeleştirme amacı ile değişiklik önerilmiş
tir. Gider artırıcı değildir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1979 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı (R) cetve

linin «350 - kiralar» bölümünün «a) Gayrimenkul 
kiralan» bendinin 3 ncü fıkrasından sonra aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«5 . 5 . 1969 tarihil ve 1173 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 4 ncü bendi uyarınca atanan dai
mi temsilci yardımcılarına hizmetlerinin gereği tah
sis edilen ikametgâh kiraları.» 

Ordu 
Orhan Vural 

Gerekçe : Yıllardan beri devam eden. ancak 1979 
Yılı Bütçe Tasarısında yer almayan hükmün eklen
mesi amacıyla önerilmiştir. 

BAŞKAN — Önergeler üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Sayın Başkan; önergelerde açıklanan 
nedenlerle Hükümet olarak katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE 

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Yüce Senato
nun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi tek tek okutup oylatacağım 
efendim. 

— 419 

1 1 . 2 . 1979 O : 1 

(Ordu Üyesi Orhan Vural'ın birinci önergesi tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor, Komisyon tak
dire bırakıyor. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Oıdu Üyesi Orhan Vural'ın ikinci önergesi tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor, Komisyon tak
dire bırakıyor. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Ordu Üyesi Orhan Vural'ın üçüncü önergesi tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. Komisyon tak
dire bırakıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Okunan maddeyi önergelerde okunan değişiklik 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yolluklara İlişkin Hükümler : 
Madde 3C. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 sayılı 

Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) 
bentlerinde yazılı oran ve gündelik tutarlarına ilişkin 
sınırlayıcı hükümler uygulanmamak üzere, bu mad
de ile aynı yasanın 34. 45 ve 50 nci maddeleri uya
rınca her yıl Bütçe Kanunu ile saptanması gereken 
katsayı, oran ve tutarlar, (H) cetvelinde gösterilmiş
tir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 
1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci maddesi 
hükmü, personelin yeni kadrolarının dereceleri esas 
alınmak suretiyle 1979 mali yılında da uygulanır. 

Yukarıdaki hükümlere ek olarak (H) cetvelinin 
uygulanmasında, aşağıdaki ilkelere göre işlem yapı
lır. 

A) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki 
en az 4 lira gündelik (80) lira olarak uygulanır. 

B) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeleri 
ile aynı yasaya ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerdeki 
950 lira aylık tutar yerine 6 nci derece kadrosu, (2) 
sayılı cetveldeki 2 000 liralık tutar yerine 1 nci de
rece kadrosu esas tutulur. 

C) Gerekli yasal değişiklik yapılıncaya kadar, 
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) bendi 
hükümlerine göre saptanan gündelikler; Bakanlık 
veya bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş 
muavinleri ile Maliye Bakanlığı hesap uzmanı ve uz-
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man muavinleri, Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri, iş 
güvenliği müfettişleri, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş 
ve müfettiş muavinleri, ilköğretim müfettişleri, Sos
yal Sigortalar Kurumu sigorta müfettiş ve müfettiş 
muavinleri, bankalar yeminli murakıpları ve mura
kıp muavinleri, bakanlıklar merkez örgütüne dahil 
kontrolörler ve stajyer kontrolörler, belediyelerdeki 
tüm müfettiş ve müfettiş muavinleri ve Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu uzman ve uzman muavin
lerine 1979 mali yılında yetkili makamlarca onayla
nan program çerçevesinde yapacakları teftiş, tahkik 
ve incelemelerde, görevin yapıldığı ve kurumun ör-
• güt merkezinin bulunduğu yere bakılmaksızın birin
ci fıkra hükmüne göre ödenir. 

D) Belediye sınırlan dışında görev yapan defter
darlık kontrol memurları için en az gündelik tutan 
110 lira olarak saptanmıştır. Bunların Maliye mü
fettişleri, Maliye hesap uzmanları ve genel müdür
lükler kontrolörleri ile birlikte memuriyet merkezleri 
dışında düzenlenecek çalışmalara katılmaları halinde 
gündeliklerinin bu tutar üzerinden ödenmesine devam 
olunur. 

E) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi kapsa
mına girenlerin yurt dışı gündeliklerinde uygulana
cak katsayılar Bakanlar Kurulunca saptanır. 

F) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapıla
cak görev gezilerinde Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Genelkurmay Başkanı, 
Kuvvet Komutanları ile resmi çağrıya uyarak geziye 
katılan eşlerine, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Genel Sekreterleri ile Dış
işleri Bakanlığı Genel Sekreterleri, Müsteşar ve Bü
yükelçilere 1 nci, bunların dışındakilere turist sınıfı 
üzerinden yol gideri ödenir. 

Ancak dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülke
lerde de temsil görevi verilmiş bulunanların yurt dı
şında yaptıkları görev gezileri ile elçilerden yurt dı
şında bir yere veya merkezde görüşme amacı ile çağ
rılanlara kararname aranmaksızın birinci mevki üze
rinden yol gideri verilir. 

G) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu mad
desinde 26 . 9 . 1978 tarih ve 2171 sayılı Yetki Ka
nunu uyarınca gerekli değişiklikler yapılıncaya de
ğin; 

a) Seyyar görev tazminatının hesabında kadro 
derecesi (657 sayılı Kanunun değişik 45 nci maddesi 
gereğince kadro karşılık gösterilerek yapılan atama
larda ise kazanılmış hak aylık derecesi) esas alınır. 

b) 1979 mali yılında seyyar görev tazminatı aşa
ğıda saptanan tutarlar üzerinden ödenir. 

Kadro derecesi 1 - 4 olanlara 1 000 lira 
Kadro derecesi 5 - 9 olanlara 777 lira 
Kadro derecesi 1 0 - 1 5 olanlara 672 lira 

c) 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tamsüre Ça
lışma Esaslarına dair Kanun kapsamına giren (49 ncu 
maddede sayılan Sağlık Personeli dahil) personele 
seyyar görev tazminatı ödenmez. 

d) 49 ncu madde uyarınca hangi memuriyetler 
için ve hangi koşullarda seyyar görev tazminatı ve
rileceği Maliye Bakanlığınca saptanır. Kurumlarca 
seyyar görev tazminatı verilecek personelin sayı ve 
unvanlarını içerecek şekilde düzenlenecek listelerin 
ödeme yapılmadan önce, Maliye Bakanlığına vize et
tirilmesi zorunludur. 

e) İşyeri veya iş kolu düzeyinde yapılacak top
lu iş sözleşmelerine yukarıda saptanan esaslara aykı
rı olarak seyyar görev tazminatlarını artıracak veya 
her ne ad altında olursa olsun, ikinci bir ödemeye 
yol açabilecek hüküm getirilemez. 

H) Tekel Genel Müdürlüğü tütün eksperleri için 
en az gündelik miktarı 110 lira olarak saptanmıştır. 

Ayrıca bunlar hakkında 6245 sayılı Harcırah Ka
nununun 42 nci maddesi uygulanmaz. 

İ) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile, Dev
let Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve bağlı mü
dürlüklerince düzenlenecek yurt içi turne faaliyetle
rine katılacak sanatkâr memurlar, uygulatıcı uzman 
memurlar, uzman memurlar ile diğer görevlilere; 
Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, 
Klasik Türk müziği korosu tarafından düzenlenecek 
yurt içi turne faaliyetlerine katılacak sanatçılar ile 
diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiyesi 200 
TL. olarak saptanmıştır. 

Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Or
kestraları, Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ile 
diğer görevliler için turnede bulundukları sürede ika
met giderlerinin karşılanması konusunda 1310 sayılı 
Kanuna ek 2 nci madde ile 13C9 sayılı Kanunun 
15 nci madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde de önergeler 
var, okutuyoruz: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe Kanun Tasarısının 30 ncu maddesine aşağı

daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
«K) 6245 sayılı Harcirah Kanununun 50 nci 

maddesi 3 ncü fıkrası uyarınca, Aero - Fotogrametrik 
işler için gerekli olan teksif nirengi hizmetlerinde böl-

— 420 — 
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geler dışında geçici görevli olarak görevlendirilen yük
sek mühendis, mühendis, teknisyen ve fen memurları
na fiilen arazide çalıştıkları günler için tazminat ola
rak 140 TL. yevmiye ödenir. Bu fıkra hükmünden 
yararlanabileceklerin sayısı 150 kişiyi geçemez.)» 

Ordu 
Orhan Vural 

Gerekçe : Tarımsal düzenlemelerin yapılması ve 
tarım ürünlerinde verimin artırılması, sulama, yol, ba
raj, turizm v.b. toprağa bağlı tüm yatırımların yürü
tülmesi, taşınmaz mallara ilişkin vergi adaletinin sağ
lanması ve yıllardır süre gelen mülkiyet anlaşmazlık
larının sonuçlandırılması ve Devlete ait arazilerin sü
ratle tespiti ve bu meyanda sağlıksız işgallerin önlen
mesi ve yurt düzeyinde toprak kullanım planlaması
nın öncelikle yapılmasının temini için yurt kadastro
sunun kısa sürede bitirilmesi, Aero-Fotorametrik yön
teminin uygulanması ile mümkün bulunduğundan bu 
hizmetlerin süratle yürütülmesini sağlamak amacı ile 
teklif olunmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
Bütçe Kanun Tasarısının 30 ncu maddesinin, (A) 

fıkrasındaki (80) liralık tutarın (100) liraya çıkarıl
masını (D) fıkraındaki Defterdarlık Kontrol memur
ları ve (H) fıkrasındaki Tekel Genel Müdürlüğü tütün 
eksperleriyle ilgili yevmiye miktarını 140 lira olarak 
saptanmasını arz ve teklif ederiz. 

Ordu 
Orhan Vural 

Gerekçe : Sayılan parasal limitlerin, (H) cetveli 
ile koşut hale gelmesini sağlamak amacı ile teklif 
olunmuştur. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe Kanununun 30 ncu maddesinin «F» fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile arz 
ederiz. 

Gaziantep Kırşehir 
Selâhattin Çolakoğlu E. Akıp Aksaç 

Yozgat 
Veli Uyar 

Madde 30. — (F) yurt dışına veya yurt dışında 
uçakla yapılacak resmi görev gezilerinde Cumhuriyet 
Senatosu, Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Ba
kanlar ile resmi çağrıya uyarak geziye katılan eşlerine 
birinci; bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden 
yol giderleri ödenir, 

) Gerekçe : Yurt dışı yolluk gidelcrinde büyük öl-
j çüde tasarruf sağlayacağı ve çeşitli yanlış anlamları 

önleyecek ve kamu görevlileri arasında eşitlik sağla
yacağı gibi yüksek dereceden aylık alanlarımızın 
bütçe tasarrufunda öncülük edeceklerine inanmakta
yız. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bu önergelerden 
bir tanesi yanlış verilmiş herhalde. Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlığına hitaben veriliyor. Tabii 
bunu işleme koyamayız. 

Sayın Orhan Vural buradalar mı efendim?.. Yok
lar. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim öner
genin başlığını değiştirelim; tekabbül ediyorum efen
dim. 

(Gaziantep Üyesi Selâhattin Çolakoğlu ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Gerekçesini dinlediniz. Şimdi bu
rada okuduğumuz maddede birtakım ilaveler vardı, 
onlar çıkarılıyor anlamına geliyor değil mi efendim? 

VELİ UYAR (Yozgat) — Evet. Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, saygı

değer senatörler; 

Her zaman savurganlığı önleme için gayretli ol
mamız gerektiği hepimizce dile getirilir. Başta Hü
kümetimiz, gayet tabii ki Maliye Bakanlığımız bu 
savurganlığı önlemek için büyük gayret içerisinde; 
ama üzülerek söyleyeyim ki, bütçe savurganlığı ön
leyici bir önlemler içerisinde hazırlanmadığı kanaa
tindeyim. Savurganlığı önlemek için evvelâ kendi 
nefsimizden başlamamız gerekir. Bu fedakârlığı bü
tün senatörlerin içtenlikle benimseyeceğine inanmak
tayım. Diğer taraftan kamu görevlileri arasında bil
hassa dış gezilerde büyük ölçüde yanlış anlamalar ve 
kamu görevlilerinin gördüğü hizmet yönünden ayrı
calıklar vardır. Özellikle Anayasa Mahkemesi Baş
kan ve üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi en 
yüksek kamu görevlileri ve müsteşarlarla aynı sınıf 
ve derecede olan diğer kamu görevlileri maalesef 
turist sınıfından bilet aldıkları halde, burada bu 
maddede sayılan bazı kamu görevlileri ve özellikle 
sayın parlamenterlerimiz first - class üzerinden uçak 
bileti almaktadırlar. Bu dengesizliği, bu çeşitli ayrı-
calıklığı önlemek için bu değişikliği teklif etmiş bu-

I lunuyoruz. 
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Takdirlerinize sunuyor ve Devlete de sanıyorum 
ki 50 ila 100 milyon lira arasında bir tasarruf sağla
yacağına kanaat getirmekteyiz, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Ko
misyon. Buyurunuz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bu getirilen önergede bir ayrıcalık yapılmakta
dır, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı başka bir sta
tüye first - class parlamenterler, eJçiler, müsteşarların 
ise ikinci sınıf turist tarifesiyle seyahat etmelerini ön
görmektedir. Bütçe Karma Komisyonunda bu tartış
malar oldu. Devletin saygınlığına gölge düşürür ka
naati ile önergeye katılamıyoruz, reddini talep ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANİ ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Sayın Başkan, Hükümet olarak Yüce 
Senatonun takdirlerine sunuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeyi dinlediniz. Hükümet takdire bırakıyor, 

Komisyon katılmıyor, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
memiştir efendim. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Yeniden oylansın 
efendim. 

MEHMET ALİ AR1KAN (Mardin) — Sayın 
Başkan, gelenler var. 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendiler saydık. 
Yapmayın bu kadar Başkanlığa bu derece itimatsız
lık yaparsanız bu işi yürütemeyiz beyefendiler. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Kabul edenler 
oylanırken zile basmadınız, kabul etmeyenler oyla
nırken zile bastınız, oylama şüpheli kaldı Sayın Baş
kan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oylamaya 
itiraz ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim bitmiştir. 
(Ordu Üyesi Orhan Vural'ın birinci önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Komisyon, buyurun efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bunların karşı
lıkları konmuştur, gider artırıcı niteliği yoktur, öner
gelerin oylanmasında unutuldu, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

| MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Senatonun takdirine bırakıyoruz Sayın 
Başkan. 

I BAŞKAN — Okuduğum önergeye Komisyon ka-
I tılıyor, Hükümet takdire bırakıyor. Oylarınıza arz 

ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(Ordu Üyesi Orhan Vural'ın ikinci önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, aynı 
gerekçeyle katılıyoruz. Çünkü, bunların karşılıkları 
konuldu, önergeleri oylamada unutuldu, katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Takdire sunuyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN -— Komisyon katılıyor, Hükümet tak
dire bırakıyor. Oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Okunan maddeyi önergedeki değişiklikler dikkate 
alınmış şekli ile oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KİSİM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Aylıklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler 

Katsayı Esası : 
Madde 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının ay
lık tutarlarına çevrilmesinde (16) katsayı ve 14.7.1964 
tarih ve 500 sayılı Kanunun 16.6 .1975 tarih ve 
1908 sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinde 
yer alan gösterge tablolarına (1.7) katsayı uygulanır. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) fık
rası uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bir önerge var. okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1978 yılında ülkemizde uygulanan yanlış ekono

mik ve malı politika sonucunda. Ocak 1978 - Ocak 
1979 döneminde enflasyon hızı Çc

 7 l 'e ulaşmış bu-
I lunmaktadır. 
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Gıda ve giyecek maddeleri ile yakacak ve mesken 
kiralarında c/c 100'ü aşan fiyat artışlarının korkunç 
ağırlığı, doğrudan doğruya dar gelirli vatandaşları
mızın omuzlarına çökmüş bulunmaktadır. 

Dar gelirlilerin en büyük kesimini teşkil eden 
memur, emekli dul ve yetimlerin aylıklarının bu elem 
ve ıstırap verici mali gerçeğe uygun hale getirilmesi 
bir Anayasa gereği olduğu kadar Yüce Senatonun 
görevleri cümlesindendir. 

Bu gereği yerine getirebilmek için. Hükümetçe 
hazırlanan 1979 mali yılı Bütçe kanunu tasarısı ile 
tespit olunan maaşlara uygulanacak katsayının yük
seltilmesinde zaruret bulunmaktadır. 

Bu maksatla, tasarının 31 nci maddesinin aşağı
daki şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının ay
lık tutarlarına çevrilmesinde (20) katsayı ve 14.7.1964 
tarih ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 tarih ve 1908 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinde yer 
alan gösterge tablolarına (22) katsayısı uygulanır. 

Adana Samsun 
Mehmet Nuri Âdemoğlu Refet Rendeci 

Ankara Çanakkale 
Yiğit Köker İsmail Kutluk 

Ordu 
Ata Bodur 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
esasına girmeden önce usule ilişkin bir konuyu be
lirtmek istiyorum. 

Bu önergenin aşağıdaki anlatacağım nedenle iş
leme konma olanağı yoktur: Çünkü önerge bütçeye 
21 milyarlık bir yük getirmektedir ve bunun ödeneği
nin, bir karşılığının bulunması gerekir. Bundan ev
velki uygulamalarda şöyle bir yol takip ediliyordu; 
1 nci madde okunarak r/c 2, </( 3 gibi bir kısıntı ya
pılıp, bütçede ödeneği sağlanıyordu, ondan sonra da 
30 veya 31 nci maddede de Yüksek Senatonun tas
vibine göre, önerge ya kabul ediliyordu, ya edilmi
yordu. 

1 nci maddede böyle bir önerge verilmedi. Öde
neği olmayınca bu tamamen Anayasanın 94 ncü mad
desine göre gider artırıcı nitelikte oluyor. Bundan üç 
sene evvel de yine bu nedenle Adalet Partisi tarafın

dan verilen bir önerge reddedildi: 1 nci maddede 
böyle bir kaynak aranmadığından. Bu nedenle öner
genin işleme konulmaması görüşümüzü saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu hu
susu aynı mülahazalarla biz de görüştük; fakat geç
miş uygulamalarda gider artırıcı olmasına rağmen 
burada işlemler yapıldığı için biz bunun dışına çık
madık. Oylarımızla halledeceğiz efendim. (Gürültü
ler) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
zabıtlara geçmesi bakımından arz ediyorum: Bu 
Yüce Senatoda geçen yıl böyle bir önerge kabul gör
dü; ama 1 nci maddede c/( 2 gibi bir kısıntı yapıl
mak suretiyle kaynağı hazırlandı ve 30 ncu mad
dede oylandı. Daha evvelki senede ise 1 nci madde
de kaynağı hazırlanmadığı için önerge oylanmadı. 
Buradaki tatbikat da böyledir. Saygılarımla. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, «Söz isteyen sayın üye 
var mı?..» dedim. Söz 'istenmedi. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Hayır sormadı
nız Sayın Başkan. (AP ve CHP sıralarından «Sordu»1 

sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Beyefendi baştan sordum, söz is
tenmedi, Komisyona döndüm.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sormadınız 
efendim.... 

BAŞKAN — Sordum beyefendi, zabıtlara bakın, 
itiraz etmeyin rica ederim. Sordum, söz isteyen olmadı. 
Komisyona döndüm, sordum. 

Hükümet ne buyuruyor efendim. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Sayın Başkan, biz de bu önergenin, Ana
yasanın 94 ncü maddesinin son fıkrası hükmüne ay
kırı düştüğü kanısındayız. O fıkrada açıkça «Genel 
Kurullardaki görüşmeler sırasında senatör ve mil
letvekillerinin gider artırıcı ya da belli gelirleri azal
tıcı tekliflerde bulunamayacakları» hükme bağlan
mıştır. Bu nedenle önergenin oya konulmaması ka
nısındayız, arz ederim. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Binlerce me
mur aç, binlerce işçi aç; oylayın Sayın Başkan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Daha ken
dileri geçen sene açtı bu yolu. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan 
bu evvelki senenin işlemidir geçen sene konmadı, 

1 bendeniz söz aldım. 
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BAŞKAN — Efendim bu önerge gider artırıcı
dır, giderin başka bir kaynağı gösterilmediğinden oya 
koyamayız efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

31 noi maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kadrolar : 
Madde 32. — a) 1322 sayılı Genel Kadro Ka

nunu ile kurumlara verilmiş ve intikal işlemlerinde 
kullanılmış bulunan kadrolar ile 1971 - 1978 mali 
yılları bütçe kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca 
kurumlara verilmiş olan kadrolar 1979 mali yılı için
de de geçerlidir. 

b) 1 5 . 5 . 1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ile ka
nun hükmünde kararnamelere göre intibakı yapılan 
personelin aylıkları, kurumlara verilen kadrolara da
yanılarak söz konusu kanun ile kararnamelerin inti
bak hükümlerine göre saptanan dereceleri üzerinden 
ödenir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddeler ile 
1 5 . 5 . 1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hük
münde kararnamelere göre yapılan intibaklarda or
taya çıkacak hatalar veya itirazlı işlemler ile yargı 
organlarınca verilen kararlara göre düzenlenecek dü
zeltilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas alınır. 

c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13 . 11 . 1971 gün 
ve 7/3434 sayılı Kararname ile bu kararnameyi de
ğiştiren ve değiştirecek olan kararnamelerdeki hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak her 
kurum için bu fıkra gereğince mali yıl içinde birden 
fazla kararname çıkarılamaz. 

d) Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşların 
kadrolarında yer alan sorumlu saymanlar ile Maliye 
Bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve sorum
lu saymanlıklarda çalıştırılan memurlardan Maliye 
Bakanlığınca gerekli görülenlerin kadroları ilgili ku
ruluş kadrolarından düşülerek Maliye Bakanlığı kad
rolarına eklenir. Bu kadrolarda çalıştırılan memur
lardan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler bu yol
la Maliye Bakanlığına devredilen kadrolara naklen 
atanarak aynı saymanlık müdürlükleri ile sorumlu 
saymanlıklarda görevlendirilirler. 

e) Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmet genişle
mesi nedeniyle gereksinme duyduğu çarşı ve mahalle 
bekçisi kadrolarının ihdasına. Devlet Personel Daire-
sinin görüşü ve Maliye Bakanlığıma önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Mahalle ve çarşı bekçileri ile, ilgili 1975 ve daha 
önceki mali yıllara ait karşılıklı ve karşılıksız borçlar, 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin (Geçen ve eski 
yıllar karşılıklı borçlan) tertibinden ödenir. 

f) 12 .3 .1964 gün ve 440 sayılı İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakleri hakkındaki 
Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 yıllık süre 
29 .2 .1980 tarihine kadar uzatılmıştır. 

g) Genel ve katma bütçeli dairelerle, mahalli 
idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanı
larak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı 
işyerlerinin İş Kanununa tabi olmayan daire ve ku
rumlar. 657 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları perso
nele ait kadrolardan anılan yasanın 48 nci madde
sinde belirtilen genel ve özel koşulları taşımak kay
dıyla sakat ve eski hükümlüler için İş Kanununun 25 
nci maddesinde belirlenen oranlarda kadro ayırırlar 
ve yükümlü oldukları kadar atama yaparlar. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kadro Değişikliği : 
Madde 33. — A) Kurumlara verilmiş bulunan 

kadrolardan değiştirilmesi gerekli görülenler, söz ko
nusu kadroların boş olması, şahsa bağlı olup da iptal 
edilmesi gereken kadrolardan olmaması ve araların
dan dört dereceden (4 dahil) fazla fark bulunmaması 
koşuluyla, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel 
Dairesinin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca aynı 
veya diğer bir sınıftan veya değişik derece ve unvan
lı kadrolar olarak değiştirilebilir. 

Ancak geri verilecek veya ihdas edilecek kadro
lardan herhangi birinin 1 - 4 derecelere girmesi halin
de. değiştirilmesi gerekli görülen kadrolar, yukarıda 
belirtilen koşullara uyularak ilgili kurumun önerisine. 
Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının 
görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca aynı ve
ya diğer sınıftan veya değişik derece ve unvanlı 
kadrolarla değiştirilebilir. 

B) Kurumlara verilmiş olup da halen dolu bu
lunan 5 - 15 nci derece kadrolar, bu kadrolarda bu
lunan memurların yalnızca 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun değişik 68 nci maddesinin (A) 
bendi uyarınca yapılacak derece yükseltilmesi işle
minde kullanılmak koşuluyla, kurumun önerisi ve 
Devlet Personel Dairesinin görüşü üzerine Maliye 
Bakanlığınca bir üst dereceden kadrolarla değiştirile
bilir. Maliye Bakanlığı, gerekli durumlarda, ilgili ku
rumun önerisi ve Devlet Personel Dairesinin görüşü 
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üzerine, dolu olan 5 - J 5 nci derece kadrolarda sınıf 
ve unvan değişikliği de yapabilir. 

Ancak, bu maddeye göre kadroları değiştirilenle
rin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma 
işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini ka
zanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dere
celeri esas alınarak ödenmeye devam olunur. 

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 34 ncü maddesine göre «Genel Kadro Kanunu» 
çıkıncaya kadar: 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilen 
kadrolara intibakları yapılan ve halen bu kadrolarda 
bulunmakta olan Devlet memurları bu kadroların 
verildiği görevin eski unvanlarını taşırlar. 

b) 1327 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapıl
dığı sırada kuruluş kanunlarının ilgili madde veya 
5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine da
yanılarak başka görevlerde çalıştırılanlar, bu intibak
ların yapıldığı sırada kendilerine verilen intibak kad
rolarında bulundukları sürece söz konusu kanunlara 
göre fiilen yaptıkları görevin unvanını taşırlar. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kadro İhdas ve İptali : 
Madde 34. — A) Mali yıl içinde aşağıdaki du

rumlarda, değişiklik yoluyla kadro sağlanamadığı tak
dirde, ilgili kurumun istemi, Devlet Personel Dairesi
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Ba
kanlar Kurulunca kadro ihdas edilebilir. 

a) Kurumlara zorunlu görev yükümlülüğü bulu
nanlardan çalıştırılması gerekli görülenler için; 

b) Kurumların, durumlarına uygun boş kadro
ları bulunmaması halinde askerlik görevinden döne
ceklerin yeniden atamalarının yapılabilmesi için; 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurul
ması öngörülen birimlerde çalıştırılacak memurlar 
için; 

d) Beş yıllık kalkınma planı ve 1979 yılı progra
mında kurulması ve genişletilmesi öngörülen hizmet 
birimlerinde çalıştırılacak memurlar için; 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gö
rev ve unvan değişikliği ile ilgili hükümleri gereğince 
kadro sağlanması için; 

f) Genel güvenliğe ilişkin görevlerde çalıştırıla
caklar için; 

Ancak, bu madde uyarınca tüm genel ve katma 
bütçeli dairele/ ile döner sermayeli kuruluşlar için 
yeniden ihdas olunacak Devlet memuru kadrolarının 
toplamı, 1 Mart 1979 tarihinde tüm genel ve katma 
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bütçeli daireler ile döner sermayeli kuruluşlarda var 
olan Devlet memuru kadro sayısı toplamının % 3'ünü 
geçemez. Milli Eğitim Bakanlığının «Eğitim ve 
öğretim hizmetleri sınıfı» na giren kadroları hakkın
da bu hüküm uygulanmaz. 

B) Aşağıdaki durumlarda mevcut kadroların ip
tali suretiyle kadro ihdasına Devlet Personel Dairesi
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi uyarınca şahsa bağlı kadrolardan, unvanları 
7/3434 sayılı Kararnamede ve ek ve değişikliklerinde yer 
alanların boşalmaları halinde, bu kadroların iptali ile 
karar nameler dek i derecelerden kadro sağlanması için; 

b) 13.11.1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Karar
nameye ek karar ile bu kararnameyi değiştiren ka
rarnameler uyarınca kurumlara eski kadroların ip
tali suretiyle verilecek kadrolar için; 

j) Kurumlar arasındaki hizmet aktarması nede
niyle yapılacak kadro devri için; 

C) Kurumlara verilmiş olup da kullanılması hiz
metin görülmesi bakımından zorunlu bulunmayan 
kadrolar ilgili kurumun önerisi, Devlet Personel Dai
resi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar 
Kurulunca iptal edilebilir. 

BAŞKAN — Komisyon, bu maddi hatadır değil 
mi efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet efendim. 

BAŞKAN — (j) olarak yazılmış olan bölüm, kü
çük (c) olarak değiştirilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1979 yılı Bütçe kanunu tasa

rısının, «Kadro ihdas ve iptaline ilişkin 34 ncü mad
desine, aşağıdaki «D» fıkrasının eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ordu 
Orhan Vural 

Madde 34. — D) İl özel idareleriyle, belediyeler 
için 1979 mali yılında yeniden ihdas olunacak memur 
ve işçi kadrosu sayısı, bu kuruluşların 1 Mart 1979 
tarihinde var olan memur ve işçi kadrosu toplamı
nın % 2'sini geçemez. 

BAŞKAN — 34 ncü maddenin tekriri müzakeresi
ni oylarınıza arz ediyorum: iCâbul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Okunan önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 
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Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kadroları: 
Madde 35. — a) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 1978 

yılı fiili memur kadroları ile 1979 yılı program kad
rolarını ve bu kadrolardan 1979 yılında kullanacak
ları miktarı mali yılın ilk iki ayı içinde Maliye Ba
kanlığına bildirerek vize ettirirler. 1978 yılı fiili kad
rolarına ek olarak ihdas edilen kadrolar bu madde 
uyarınca vize edilmeden ve vize edilen miktarı aşa
cak şekilde kullanılmaz. 

b) 1 .3 .1979 tarihinden itibaren yeniden ihdas 
olunacak 5 -15 nci derecelerden memur kadroları ve 
kadro unvan değişiklikleri için önceden Maliye Ba
kanlığının uygun görüşü alınır. 

c) İZ. 2 . 1972 gün ve 7/3968 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ve bu karara ek olarak çıkarılacak 
kararlar kapsamına giren kadro ihdas ve değişiklikleri 
için mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edi
lir. Ancak bu konuda mali yıl içinde; birden fazla 
kararname çıkarılmaz. 

d) Bu maddenin (b) ve (c) fıkraları uyarınca 1979 
mali yılında tüm kamu iktisadi teşebbüslerince yeni
den ihdas olunacak memur kadrosu sayısı, bu mad
denin (a) fıkrası uyarınca Maliye Bakanlığı vize et
tirilecek tüm kamu iktisadi teşebbüsleri memur sayısı 
toplamının yüzde ikisini geçemez. Bu miktarın dağıtı
mına Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddenin sondan 
üçüncü satırında yer alan «Maliye Bakanlığı»' terimi
nin «Maliye Bakanlığına» şeklinde düzeltilmesi lazım 
değil mi sayın Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Maddi hatadır. Maddeyi bu şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bazı Kurumlara İlişkin Kadro Cetvelleri : 
Madde 36. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Se

natosu, Millet Meclisi ve Devlet Planlama Teşkilatı 

personeli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay 
ve Yargıtay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında 
hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu 
meslekten sayılan görevleri yapanların, kadro cetvel
leri bu yasaya eklidir. Anılan kadrolar hakkında bu 
yasanın intibak formlarına dayanılarak aylık öden
mesini öngören hükümleri saklı kalmak üzere kadro
lara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öğretim Üye ve Yardımcılarının Kadroları : 
Madde 37. — A) Kadro yasaları çıkarılmamış 

yükseköğretim kurumlarından 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununa göre intibakı yapılan personele, 
yeni kadro yasalarının çıkarılmasına kadar söz ko
nusu yasanın geçici 5 nci maddesine göre aylık öden
mesine devam olunur. 

Yeni kadro yasaları çıkarılmamış yükseköğretim 
'kurumlarında kuruluş ve kadro yasalan ile alınmış 
olan kadrolardan boş olanlara atama yapılabilir. An
cak 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunun'da ön
görülen duruma uymayan kadrolar kadro unvanı ay
nı olmak koşuluyla, ilgili yükseköğretim kurumunun 
isteği üzerine Maliye Bakanlığınca personellin duru
muna uygun aynı unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. 

B) Yeni kadro yasaları çıkarılmamış olan yük
seköğretim kurumlarının 1973 mali yılı Bütçe Kanu
nuna ekli (L) cetvellerinde gösterilen kadroları ile ye
ni çıkarılmış kadro yasalarına ekli (2) sayılı cetvel
lerde yer alan kullanılmayan kadrolar, ilgili (Üniver
site Senatosu veya Akademi Profesörler Kurulu ka
rarına dayanılarak) üniversite rektörlüğünün veya 
akademi başkanlığının istemi üzerine Maliye Bakan
lığınca serbest bırakılabilir. 

BAŞKAN — Eferidim, bir önerge var, okuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 37 nci mad
desinin (A) bendine aşağıdaki fıkranın eklenmelini 
arz ve teklif ederiz. 

Ordu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Orhan Vural Safa Reisoğlu 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

«Yükseköğretim kurumlarının kadro kanunlarının 
çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın mevcut kadrolar, 
kadro unvanı aynı kalmak ve derece yükseltilmesi iş
leminde kullanılmak koşulu ile kurumun önerisi üze
rine Maliye Bakanlığınca bir üst dereceden kadro
lar ile değiştirilebilir.» 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyorlar 
mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
K'lLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılıyoruz 
efendim^ 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet: katılıyor mu? 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
{Kayseri) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İşçi Kadroları : 
Madde 38. — Genel bütçeye dahil, daireler, kat

ma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, ka
nunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma 
'bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları Ödeneklerle 
yürüten kuruluşlar 1978 mali yılı sonu itibariyle; Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri ise 1978 takvim yılı sonu 
itibariyle fiilen çalıştırdıkları tüm devamlı işçi kadro
ları ile 1 Mart 1979 tarihinden itibaren 30 iş gününden 
fazla süre ile çalıştıracakları diğer işçi pozisyonlarını, 
31 Mart 1979 gününe kadar (ilgili bakanlığın onayı 
alınmak suretiyle) Maliye Bakanlığına bildirerek Vize 
ettirmek zorundadırlar. 

Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir ör
neği, ilgisirfe göre Sayıştay veya Yüksek Denetleme 
Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz ve 
h'erhanği bir şekilde ödeme yapılmaz. 

Hizmet genişlemesi nedeniyle, birinci fıkra uyarın
ca vize edilmiş olan devamlı işçi kadro sayıları ile 
30 iş gününü aşan süre ile çalıştırılacak diğer işçi 
pozisyonlarında vize tarihinden sonra yapılması gere
ken her türlü artışlar için Maliye Bakanlığının Vize
sinin alınması zorunludur. 

Vize edilmiş olan işçi kadro ve pozisyonları Ma
lîye Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanlı işçi 
kaklro ve pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal 
edilebilir. Bu iptal veya değişikliklerin ilgisine göre 
Sayıştay veya Yüksek Denetleme Kuruluna bildiril
mesi zorunludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözleşmeli Personel : 
Madde 39. — Genel Bütçeye dahil daireler, kat

ma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, be
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lediyeler, il özel idareleri ile Kamu iktisadi Teşeb
büslerinde (Sermayelerinin yarısından fazlası yukarı
da sayılan kuruluşlara ait olanları dahil) sözleşme 
ile çalıştırılacak personelin genel çalıştırma esasları
na ilişkin, 6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ök ve değişikliklerinin uygulanma
sına, aşağıdaki ilkelere de uyulmak koşulu ite devanı 
olunur. 

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 
ncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak olan
lar hakkında yukarıda sözü edilen kararnamerim 14 
ncü maddesine göre işlem yapılır. 

B) Bu madde kapsamına giren kuruluşlar, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında diğer yasa 
hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli elemanla
rın unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip 
sözleşme örneklerini, Mart 1979 ayı sonuna kadar 
Maliye Bakanlığına bildirerek Vize ettirmek zorunda
dırlar. Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine 
dayanılarak görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel 
için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin 
ve farklı hükümler kapsaması halinde tip sözleşme ör
neklerinin Maliye Bakanlığına Vize ettirilmesi gerek
lidir. Söz konusu Vize işlemleri yapılmadan sözleşme 
yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

Bu madde ve yukarıda sözü edilen, 7/15754 sayılı 
Kararname ile ek ve değişikliklerinin hükümleri, ka
nunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma 
bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle 
yürüten kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmüştir. 
Yurt Dışı Aylıkları : 

«Madde 40. — Devlet memurlarının yurt dışı ay
lıkları yurt dışında yer aldıkları kadro derece ve ka
demelerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 nci 
maddesine göre atamalarda kazanılmış hak aylık de
rece ve kademelerinin) yeni kurlarla yeni katsayılar 
'saptanana kadar 1973 mali yılındaki net tutarlarına 
30.10.1975 tarihli ve 7/10720 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ile saptanan katsayılar uygulanarak buluna
cak miktarlar üzerinden ve söz konusu kararda belir
lenen esaislara göre ve aşağıdaki hususlar gözönünde 
tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memur
lara transfer edilecek yabancı para miktarını saibit 
tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar sapta
nana değin, Ocak 1973fteki kur ile transfer anındaki 
kur arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurla-
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rın saptanmasından sonra doğacak kur farkları «Pa
ra değeri değişikliğinden doğan fark» başlıklı bir sü
tunda gösterilmek koşuluyla aynı şekilde ödenir. 

Ayrıca, bunların bulundukları ülkelerde ellerine 
geçmesi gereken yerel para miktarını korumak ama
cıyla, transfer edilen yabancı para ile yerel para ara
sında ortaya çıkan ve çıkacak olan TC Merkez Ban
kası veya büyükelçiliklerce bildirilecek değer değişik
likleri de gözönüne alınarak bundan doğacak fark 
yukarıdaki şekilde ödenir, 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde kararna
meler veya 1897 sayılı Kanun hükümlerine göre in
tibak etnikleri dereceler, atandıkları veya yer almakta 
oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde olan 
memurların yurt dışı aylıkları, yurt dışı kadro dere
celerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri ve
ya kazanılmış aylık dereceleri yurt dışında atandık
ları veya yer almakta oldukları kadro derecelerin'in 
üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 161 
nci maddesinin kazanılmış hak aylık derecelerinden 
daha aşağı derecelere atanan memurların aylıkları 
ile ilgili (B) bendi esaslarına göre işlem yapılır. 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 
ncı maddesi uyarınca mali yıl içinde emsaller yenli
den saptandığında, yurt dışı aylıkları Bakanlar Ku-
r^n kararının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayba
şından itibaren yeni emsaller ve anılan Bakanlar Ku-
™ılu Kararında öngörülen ilkeler gözönünde tutul
mak suretiyle öderiir. 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 
1897 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin (B) 
MrH'ine göre sözleşme ile çalıştırılan personelin sigor
ta Demleri, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde 
vasılı ödemelerin brüt toplamı yerine, varsa emek-
ll'îi'k müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 15 
"öi derecenin birinci kademesinin karşılığı olan aylık 
^•arlarına göre hesaplanır ve izleyen her hizmet yılı 
için bir ileri kademeden ve her üç yıldan sonra bir 
üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine esas tutar
lar, asgari ücretin altında kaldığı takdirde asgari üc
ret tutarlarına göre işlem yapılır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilrniştiir. 

Madde 41. — Staj ve öğrenim için yabancı ülke
lere gönderilen askeri personele aylık ödenek veril
mesine ilişkin 7.8.1978 tarih ve 7/16290 sayılı Karar
name hükümlerinin uygulanmasına 1979 mali yılında 
da devam olunur. 
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j Gerek bu kararnamede yapılacak değişiklikler ve 
I gereikse yeniden düzenlenecdk kararname hükümleri 

(izleyen mali yıldan itibaren uygulanır. 
I 'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
I Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil'm'iş-

'iir, 
İKİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Yardımlar, Yan Ödemeler ve Diğer Ödemeler 
I Aile Yardımı r 

Madde 42. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv-

I vetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı maddeleri 
uyarınca ödenecek olan aile yardımı, memurun her 

I ne şekilde olursa olsun bir menfaat karşılığı, çalışma
yan eşi için (500), beher çocuğu iç'in (50) liradır. 

Ayrıca aile yardımına ek olarafc yetişme ve öğre
nim için, Öğrenim çağına gelmemiş çocuklar ile öğ
renime devam ötmeyen ya da ilköğrenim yapan ço
cuklara (50), ortaöğretim yapanlara (150) yükseköğ
renim yapanlara (350) lira öderiir. 

Eşlerden birinin iş yasaları kapsamında çalışması ve 
iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocukları için da-

1 ha yüksek aile yardımı alması halinde, memur olan 
ı eşe, çocuklar iç'in ayrıca bu yardım ödenmez. İş akdi 

ya da toplu sözleşme gereği ödeme tutarı daha dü
şük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Doğum Yardımı : 
Madde 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 176 ncı maddeleri gereğince 
(500) lira doğum yardımı ödenir. 

Eşlerden birinin İş Yasaları kapsamında çalışması 
ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocuk için da
ha yüksek doğum yardimı alması halinde, memur 
olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez. İş akdi ya 
da toplu sözleşme gereği yapılan ödeme tutarı daha 

i düşük ise memur olan eşe yalnız aradaki fark öde
nir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TedaVi Yardımı : 
Madde 44. — 657 sayılı Kanunun değişik 209 ve 

210 ncu maddeleri gereğince, 27.7.1973 tarihli ve 
i 7/6913 sayılı Balkanlar Kurulu Kararıyla yayınla

nan «Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze 
i Giderleri Yönetmeliği» hin 5, 12, 28 ve 31 nci mad-
i deleri ile 5434 sayılı Kanunu değiştiren 1425 sayılı 
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Kanun gereğince Balkanlar Kurulunun 28.6.1973 ta
rihli ve 7/6672 sayılı Kararıyla yayınlanan «Emekli, 
Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlan
mış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yüküm
lü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı 
Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkındaki Tüzü
ğün» 19 ve 20 nci maddelerinde, gerekli değişiklikler 
yapılıncaya kadar; 

A) İçmece ve kaplıca tedavilerine gerek görülen
lere yalnızca 6245 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
gündelik ödenir. Ayrıca yatak ve yemek bedeli öden
mez. 

B) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan al
tın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli 
ödenmez. 

C) Devlet memurlarının tedavi için yurt dışına 
gönderiîebİlmeleri tedavilerinin yurt içinde yapılama
dığının Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
nin Sağlık Kurulunca verilen ve tedavinin Türkiye' 
de yapılmadığını belgeleyen sağlık kurulu raporları
nın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylan
ması koşuluna bağlıdır, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... K^bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

îk rami ye ve Ödüller : 
Madde 45. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 123 ncü maddesine göre çıkarılacak tüzük 
yürürlüğe girinceye kadar : 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine da
ir Kanuna göre verilen ve aynı Kanunda belirtilen 
oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ik
ramiyenin, 

tb) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 
ncı maddesi gereğince para ödülü öngörülenlere ye
ni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
aynı Yasanın 86 ncı maddesinde belirtilen oranların 
uygulanmasıyla bulunacak para ödüllerinin, 

c) 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 
MtT mensuplarından görevleri sırasında sürekli ola
rak sakatlananlara, ölenlerin dul ve yetimlerine, muh
taç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü olduk
ları kız ve erkek kardeşlerine, ayrıca başarılı hizmet 
yapıp MİT'le ilişiği kesilenlere verilen tazminatların 
anılan maddede belirtilen esaslara göre, ödenmesine 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 . 2 . 1979 O : 1 

Tayın Bedeli : 
Madde 46. — Kamu personeline Tayın Bedeli 

verilmesi hakkındaki 22.6.1978 gün ve 2155 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fikrası uyarınca 
ödenecek aylık tayın bedeli tutarı 1979 mali yılında 
1 500 lirayı geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fazla Çalışma Ücreti : 
Madde 47. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişlik 178 nci maddesine ve Devlet Me
murları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine gö
re, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan faz
la çalışma programlarına dayanılarak saat başına ya
pılacak ödeme 10 liradan az 30 liradan çok olamaz. 

Özel yönetmeliklerine göre, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi personeline yaptırılacak fazla ça
lışma için ödenecek ücretlerde de bu miktarlar esas 
alınır. Ancak, TRT'de çalışan personelin fazla çalış
maları için saat başına yapılacak ödemelerin miktarı 
(20) liradan az (50) liradan çok olamaz. 

'B) En az % 50 öğrenci kontenjanı artışına da
yalı ikili öğretim yapan fakültelerde, ikinci öğretimde 
görev alan dekanlara (650), dekan yardımcısı ve mü
dürlere (500), fakülte sekreterlerine (450) ve diğer 
sınıflarda bulunanlara (400), müstahdemlere (250) lira 
aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fa
külte, yüksekokullar ve akademilerde gece öğrenimi
nin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve mü
dürlere (600), müdür yardımcılarına (450), fakülte 
sekreterlerine (500), fakülte yönetim kurullarınca ve 
okul müdürlüklerince görevlendirilecek memurlardan 
yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara (300) ve 
diğer sınıflarda bulunanlara (400) lira aylık fazla ça
lışma ücreti ödenir. 

D) Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun değişik 178 nci maddesin
de gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

l; Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge ku
ruluş/farında görevli personel ite, Cümburbaşkanlığı 
ve Başbakanlık Koruma Müdürlerine ayda (2 000) 
lira, 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez kuruluşu 
ile bu kuruluşa bağlı, öğretim, eğitim Ve sağlık ku
rum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri sı
nıfı personeli ile merkez il veya bölge kuruluşlarında 
görevli genel idare, eğitim ve teknik hizmetler sınıfı 
personeline ayda (1 600) lira, 

— 429 — 
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3. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalış-
tırılan çarşı ve mahalle beklilerine ayda (500) lira, faz
la çalışma ücreti verilir. 

Emniyet örgütünde görevli personele yukarıdaki 
fıkraya göre ödenecek fazla çalışma ücretleri, 

a) Yıllık izin, bir yılda toplamı 30 günü geçme
yen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya 
görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlan
ma durumlarında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet 
içi eğitime katılma ve görevli bulunma durumlarında, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri 
içerisinde, kesilmez. 

E) Görevlerinin mahiyeti icabı, günün 24 saatin
de devamlılık gösteren Zabıta ve itfaiye hizmetlerin
de çalışan personele, Bakanlar Kurulu kararı aran
maksızın, belediye meclisinin kararı ile tespit edilen 
miktar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre ödenen aylık fazla çalışma ücret
leri, görev esnasında veya görevden dolayı yararlan
ma veya sakatlanma nedeniyle görevin yapılmaması 
hallerinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu 
genel müdürlüğe ait katma ve döner sermaye bütçe
lerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin niteliği 
gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve bir prog
rama bağlanması olanaksız bulunan Orman Muhafaza 
Memurlarına ayda (1 500) TL. Telsiz Teknisyeni, 
Telsiz Operatörü, Telsiz Santralcisi, Dağ Telsiz Sant
ralcisi, Telsiz ve Telefon Hat Bakıcılarına yalnız Ha
ziran - Ekim aylan için ayda (1 000) lira fazla çalış
ma ücreti ödenir. 

Muhafaza memurlarının görev esnasında veya gö
revden dolayı yaralanma veya sakatlanma nedeniyle 
görevin yapılamaması hallerinde bu fazla mesai ücre
ti kesilmez. 

G) 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Ka
nununun 164 ncü maddesine göre olağan çalışma saat
leri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük alıp ver
meleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden tah
sil edilecek ücretlerin aynı Kanunun 165 nci madde
sindeki esaslara göre dağıtılmasına devam olunur. 

H) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli 
okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner 
sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak, olağan 
çalışma saatleri dışında çalıştırılanlara; (Okul idareci
si, öğretmen, teknisyen, tez hazırlayıcı, «ölçmeci» us
ta öğretici atölye şefi, memur, prodüktör, stüdyo öğ
retmeni, senarist, kameramen, bilgi işlemci ve prog

ramcısı, test öğretim yaprakları ve mektupların bas
kısında çalışan hizmetlilere) öğretim aylarında ayda 
48 saati tatillerde de günde 8 saati geçmemek kaydı 
ile okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher 
iş saati için en çok, «Endüstriyel eğitim yapan orta 
dereceli eğitim kurumlarında atölye ve endüstriyel ders 
görevi» için gece verilen ücret kadar ücret ödenir. 

İ) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Era-
dikasyonu Örgütünde çalışan memurlardan, görevleri
nin özelliği gereği fazla çalışma günlerinin saptanma
sı ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan sağ
lık savaş memurlarına ve sağlık koruyucularına ayda 
(1 000) lira, sıtma laborantlarına ayda (750) lira faz
la çalışma ücreti ödenir. Ancak bunlardan 2162 sayılı 
Kanun kapsamına girenlere bu ödeme yapılmaz. 

J) 1706 sayılı Yasada gerekli değişiklik yapılın
caya kadar; bu maddenin (D) fıkrasıyla emniyet men
suplarına yapılan ödemeler, umumi zabıtanın diğer un
suru olan Jandarmaya mensup ve Jandarmada görevli 
personele de, muhtelif ücret ödemeleri meyanmda 
olmak üzere aşağıdaki şekilde ödenir. 

1. İl Jandarma Alay komutanlıkları ile koman
do ve motorlu jandarma birliklerinde görevli subay, 
astsubay, ve uzman jandarma çavuşlarına ayda 
(2 000) TL. 

2. Jandarma teşkilatının yukarıdaki birlikler dı
şındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında görevli 
subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve sivil me
murları ile yukarıdaki bentteki birliklerde görevli si
vil memurlara ayda (1 600) TL. 

3. Ödemelerde bu maddenin (D) fıkrası (a), (b), 
(c), bentlerindeki esaslara uyulur. 

BAŞKAN — Bir Önerge var okutuyorum. 

TBMM Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1979 yılı Bütçe Kanun tasarısının 47 nci maddesi

nin (E) fıkrasının önerdiğimiz biçimde yeniden düzen
lenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve 
teknik okulların döner sermayelerinin daha fonksiyo
nel işletilmelerini olanak sağlayacak, bir ölçüde Ge
nel Bütçenin yükünü azaltacaktır. 

Gereğini arz ederiz. 

Ordu Adana 
Orhan Vural Hayri Öner 

Denizli Manisa 
Hüseyin Atmaca M. Tevfik Elmasyazar 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 
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Ek : 1. 47/ (E) maddesinin yeniden düzenlenmiş < 
metni. i 

Ek : 2. Değişikliğin gerekçesi : ı 
1979 yılı Bütçe Kanun tasarısının 47 nci maddesi- j 

ne bağlı (E) fıkrası aşağıdaki gibi yeniden düzenlen
miştir. 

a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli 
okullar ile kurumların atölye ve birimlerine döner 
sermaye siparişleri üzerinde işin gereği olarak olağan 
çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara; (Okul ida
recisi, öğretmen, teknisyen, tez hazırlayıcısı, ölçmeci, 
usta öğretici, bölüm ve atölye şefi, memur prodüktör, 
stüdyo öğretmeni, senarist, kameramen, bilgi işletme
ci ve programcısı) öğretim aylarında ayda 48 saati, 
milli ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde 
günde 8 saati geçmemek kaydı ile okul ve kurum 
döner sermaye hâsılatından beher iş saati için en çok 
endüstriyel eğitim yapan orta dereceli öğretim kurum
larında atölye ve endüstriyel ders görevi için gece ve
rilen ücret kadar ücret ödenir. 

b) Döner sermaye siparişleri üzerinde, öğrencile
rin çalışmalarını düzenlemek ve çalışmalara fiilen ka
tılmak üzere maaş karşılığı okutmakla yükümlü olduk
ları 20 saati doldurduktan sonra, haftada zorunlu ve 
isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati sa
yısı kadar mesleki ve teknik öğretim kurumlarında 
görevli atölye ve teknik ders öğretmenleri ihtiyaç du
yulduğunda okul idaresince görevlendirilir. Ancak, 
görevlendirilen öğretmenlere okullarında veya başka 
okullarda gece ve gündüz ek ders görevi verilemez. 
Bu çalışma için öğretmenlere mesai saati içinde saat 
başına 65 lira, mesai saatleri dışında 80 lira üzerin
den usulüne uygun şekilde ödenecek ücret döner ser
mayeden karşılanır. 

c) Döner sermayede test öğretim yaprakları ve 
mektupların baskısında çalışanlara; (a) fıkrasında sap
tanan saatler kadar ve saat başına 30 lira üzerinden 
ödenecek ücret, döner sermayeden karşılanır. 

1979 yılı Bütçe Kanun tasarısının 47 nci maddesi
nin (E) fıkrasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili ge
rekçe : 

Kuruluşlarını tamamlamış orta ve yüksek derece
li mesleki ye teknik okulların makine, teçhizat stoku 
yeterli bir düzeye eriştirilmiştir. Sağlanan makineler- I 
den ders aracı ve üretim aracı olarak yararlanılmak
tadır. Öğrencilerin iş içinde eğitimleri ve üretim ama
cıyla çalıştırılmaları okullarına sahip oldukları maki
ne, teçhizatın üzerinde bir program içinde kullanıl
makla mümkündür. Mevcut makine, teçhizatın rantabl ; 

kullanılmasına gayret ediliyorsa da, okul statüsü ve 
döner sermaye mevzuatı içinde teknik insangücünden 
ve makinelerinden yeterince faydalanmadığı anlaşıl
mıştır. 

Mesleki ve teknik okul öğretmenleri aylıklarına 
karşılık, haftada 20 saat ders okutmakla yükümlüdür
ler. Ayrıca 20 saat mecburi, 7 saat de isteğe bağlı ol
mak üzere haftada 27 saat ücretli ek ders okutmakta
dırlar. 

Bunun dışında 1979 yılı Bütçe Kanun tasarısının 
47 nci maddesinin (E) fıkrasında olduğu gibi, Bütçe 
Kanunlarına konulan hükümlerle öğretmen, yönetici 
ve diğer personelin döner sermaye işletmelerinde ça
lıştırılması olanaklıdır» Her döner sermaye işletme
sinde ilgili elemanların bir ekip halinde çalışmaları, 
üretim sonucuna götürülebilir. Bu ekip içinde atölye, 
meslek ve teknik ders öğretmenlerinin ayrı ağırlıkları, 
bir yeri olduğu açıktır. 

Uygulamalara bakıldığında : 
I. Bazı öğretmenler ders ücreti mevzuatına gö

re okulun eğitim hayatı içinde ek ders almakta ve 
onun ücretiyle yetinmektedir. Döner sermayede çalış
ma olanağı kullanılmamaktadır. Okul müdürlüklerinin 
döner sermaye müdürleri dışarıdan öğretmen niteliğin
de teknik eleman sağlayarak döner sermayeleri işlet
me olanağını bulamamakta, okulun eğitim hayatı dışın
da makine teçhizat kullanılamamaktadır. Milyonlara 
mal olan makineler boş beklemekte, bu durumdan za
rar görülmektedir. 

II. Bazı öğretmenler de okulda okutabilecekleri 
dersler dışında kalan zamanlarını özel atölyelerde da
nışmanlık yapmakla iş üretmekte ve böylece ekono
mik güçlerini artırmak için çaba harcamaktadırlar. 
Mesleki bilgilerini ve enerjilerini bu yolda kullanmak 
isteyen öğretmenler döner sermayeden benzer şart
larla iş alamamaktadırlar. Mevcut mevzuat okulun 
teknik elemanlarının okulda tutulmasına elverişli değil
dir. 

Bundan dolayı, döner sermayelerin varlığı ile; 
1. Öğrenciler, piyasanın istediği nitelikte tecrü

beli teknik eleman haline getirilememektedir. 

2. Üretim yapan, özlenen bir işletme kurulama
maktadır. 

3. Makineler kapasitenin çok altında çalıştırıl
makta, az kullanılmaktan dolayı zarar görmektedir. 

4. tş üretmek enerjisine ve atılımına sahip öğ
retmenler, tatmin olmamakta, okulu ikinci planda bir 
işyeri olarak görmektedir. 
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5. Döner sermaye işletmesi sağlıklı bir düzeye 
ulaştırılmadığından kâr oranı düşük olmakta, Hazine 
arzu edildiği gibi beslenememektedir. 

Diğer taraftan, endüstriyel meslek liselerinde tem-
rinlik çalışmalar, 1 ve 2 nci sınıflarda bitirilmekte, 
üst sınıf çalışmaları doğrudan üretim ilişkileri fiili 
olarak üretim üzerinde yoğunlaşmaktadır. Eğitim prog
ramları bu tarzdaki uygulamalara göre düzenlenmiş
tir. Böylece üçüncü sınıflarda artık temrini çalışma
larla zaman geçirilmemekte, hayatın ve fiyatların is
tediği teknik insangücünün iş içinde, işyerlerinde eği
tilmesine önem verilmektedir. 

Bu yoldan gidilmesi, eğitimin etkili kılınmasını 
sağladığı kadar, temrinlik malzeme giderlerinde de 
önemli tasarruflar sağlamaktadır. Bu anlayış, döner 
sermaye atölyelerinin daha fonksiyonel işlemlerini, 
okulun elinde ve emrinde gerçek işyeri haline getiril
mesini zorunlu kılan, teknik öğretmen gücünden da
ha çok faydalanmak gereği de bu anlayış ve uygula
malara yakından ilgilidir. 

İşte tasarının 47 nci maddesine bağlı (H) fıkrasının 
önerdiğimiz biçimde düzenlenmesi, okul idarelerinin 
eğitim hayatıyla öğretim hayatını dengeli düşünmele
rini ve işaret edilen mahzurları giderecek biçimde ted
birler almalarını önemli bir görev haline getirecek 
Genel Bütçeden doğrudan karşılanmakta olan ek ders 
görev ücretlerinin önemli bir kısmı döner sermaye 
bütçesinden karşılanmaya başlanacaktır. Döner ser
mayeden ücret alınması, mutlaka fiili çalışmalara 
bağlı olacağından, alınan ücret bir üretimin sonucu 
olacağından daha çok anlam kazanacaktır. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

Evvela Sayın Unsal istemişti. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
bendenizin usul hakkında bir teklifim olacak. 

BAŞKAN — Ne usulü?... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kanım, bu verilmiş olan önergelerin, madde halinde 
olan kısımları okunsun. Nasıl olsa söz istiyorlar öner
geyi veren arkadaşlar. Gerekçeleri, izahında daha ko
laylıkla anlaşılır ve muamele de çabuklaşır. Önergele
rin gerekçeleri çok uzun oluyor ve vakit alıyor. Onun 
için bu şekilde bir tatbikat daha faydalı olur. 

BAŞKAN — Evet; doğru. Bundan sonra öyle 
yaparız efendim. 

Bu okunan önergeden Sayın Orhan Vural imza
sını geri alıyor; ötekiler almadığına göre, işleme tabi 
tutulmuştur. 

I Niyazi Unsal, buyurunuz efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan; 

i Üzerinde durduğumuz önergenin düzenlenmesi ga
yet rahat istismar edilecek bir yapıya sahiptir. Önerge
nin (a) bendinde tekniköğretimde çalışan öğretmenler 

I maaş karşılığında, ücret karşılığında ve isteğe tabi yedi 
I saatlik çalışma karşılığında olan haklarının tümünü alı-
J yorlar. Birinci maddesini okuduğumuz zaman, tek-
j rar ediyorum «20 saatlik maaş karşılığı, 20 saat üc

retli ders karşılığı ve haftada 7 saat isteğe tabi çalışa
cağı, alacağı ücretlerin» tümünü almaktadır. Bunun 
dışında, (b) bendinde ikinci bir düzenleme getiriliyor. 
Bu düzenlemede deniyor ki, «Normal çalışma saat-

j leri dışında öğretmenler isterse, öğrencileriyle bir-
j likte çalışıp yaptırdıkları, ürettirdikleri mallardan, eş-
I yalardan döner sermayenin elde edeceği paradan da, 

gece beher ders saati başına alacakları 80 liralık üc
ret karşılığında ücret alırlar.» 

I Değerli arkadaşlarım; 
Öğretmenlerin tekniköğretimde maaş karşılığında 

20 saatlik çalışma hakları vardır. Bir 20 saat de üc-
I ret karşılığında çalışırlar. Bu ücret karşılığında ça-

lıştılclan 20 saat azami, asgari bir saat düzenine ta-
I bidir. Bu, 20 saat olabileceği gibi, 30 saate kadar da 

yükseltilebilir. Tekniköğretimdeki çalışanlar bu 30 
I saate kadar ücretli ders yaygınlığını, açıklığını sağlaya-
I madıkları için, sınıfları bölerek, sınıf çoğaltmak su-
I retiyle, iş çoğaltmak suretiyle saat durumunu ayar-
I lamaya çalışırlar. Sıkıntı buradan geldiği için, ayda 
I 48 saatlik çalışma durumunun sıkıntısı bu noktadan 
I geldiği için, döner sermaye payından pay alma, hak 
I alma, ders ücretlerini buradan alma sistemini getire-
I rek, 20 saatlik ücret karşılığında okutma yerine; bir 
I yerde 20 tane öğretmen çalışıyorsa, bunun 15 tanesi-
I ne 30'ar saatten ücret karşılığında ders verecekler, 
I geriye kalan beş öğretmene de «Siz de ücret karşılığın-
I da döner sermayede çalışıp, oradan hak alabilirsiniz» 
I diyecekler. Böylece 20 saatlik ders ücretini rahatça 
I 30 saate çıkarmış olacaklardır. 

Eğer bu madde böyle değilde, «Tekniköğretimde 
I çalışan öğretmenler, 20 saatlik maaş karşılığında ça-
j hşmaları dışmda kalan ücretli ders saatlerinin tümü-
I nü döner sermayede çalışmak kaydıyla alırlar» dense 
I idi, bu önergeye katılırdık ve bu önergenin istismar 

edilecek bir yanı olmazdı. Ama görüyorsunuz, birin
ci maddenin (a) bendinde, Devletin kendilerine ya-

I sal yönden verdikleri 48 saatin tamamını alıyorlar ve 
böylece mesai saatleri içindeki uğraşlarını değerlen-

j diriyorlar; mesai saatleri dışında kalan, normal çalış
ı z — 
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ma saatleri dışında kalan yeni bir çalışma olanağı 
yaratıyorlar ve ona karşılık da döner sermayeden pa
ra alma hazırlığı bu önerge ile yapılıyor. Böylesine 
bir şeyi vermemek için, bu istismar yolunu hazırlama
mak için ben bu önergenin reddedilmesini sağlamak 
üzere söz aldım; bu açıklamayı buna göre yaptım. 

îyi bir düşüncedir; ama bu iyi düşünce ücretli ders
lerin tamamına uygulansa ve «Tekniköğretimde çalı
şanlar, döner sermayesi olan okullarda, ücretli ders
lerinin tamamını, isteğe tabi derslerinin tamamını dö
ner sermaye işlevlerinde çalışarak değerlendirirler ve 
buna karşılık döner sermayeden ücret alırlar» dense, 
bunun bir istismarı olmaz, haklarıdır. Üretim yapa
cakları, iş yapacakları ve çocuklara daha yararlı ola
cakları için de yararlı bir iş olur; ama böyle değil; 
1 nci maddede tüm alacaklarını alıyorlar, (B) bendin
de de ikinci bir düzenlemeyle yeni ders saati dışın
da saatler yaratarak kendilerine buradan birtakım 
işler sağlama yoluna gidiyorlar. 

Ben bu nedenle önergenin aleyhindeyim. Bilgileri
nize bu konulan sunmak için söz aldım. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Komisyon?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Takdire bıra
kıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Biz de takdire sunuyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, okunan önergeyi Ko

misyon ve Hükümet takdire bırakıyorlar.. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Komisyon izah etsin 

Sayın Başkan; ne demek takdire bırakmak?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
VEKİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Döner ser
mayelere işlerlik kazandırma amacıyla getirilmiş bir 
hükümdür. Yüce Senatonun takdirine bağlıdır. Say
gıyla arz olunur. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeyi, 
takdire bırakıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanatçılara İlişkin Yan Ödemeler : 
Madde '48. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
4 ncü maddesi ile değişik ek geçici 12 ve 13 ncü mad

delerinde sayılan personel ile bu maddeler kapsamına 
giren kurumların sanatkâr yöneticileri, sanatkâr ge
nel müdürleri, sanatkâr müdürleri ve sanatkâr öğret
menlerine 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile 
getirilen değişik ek maddeye göre verilecek yan öde
melerin tutarı Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan 
sonra Kültür Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca saptanır. 

BAŞKAN — 48 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği : 
Madde 49. — A) 1765 sayılı Üniversiteler Personel 

Kanununun değişik 15 nci maddesine göre, kuruluş ve 
gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veya diğer öğ
retim kuruluşlarında, öğretim üye ve yardımcılarına 
öğretim yerinde ikamet koşuluyla aşağıda gösterilen 
dereceler üzerinden kuruluş ve gelişme güçlüğü öde
neği verilir. 

1, 2. 3. 
derece derece derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 

Profesör 15 000 7 500 4 000 
Doçent 12 000 6 000 3 0,00 
Dr. asistan, öğretim görevlisi 8 000 4 000 2 500 
Asistan, araştırma görevlisi 5 000 3 000 2 000 
Okutman, uzman, çevirmen 4 00O 2 500 2 000 

Üniversitelerin ve bunlara bağlı fakülte ve yük
sekokulların hangi dereceye gireceği Üniversiteler
arası Kurulca saptanır. 

Akademiler için bu saptama, Üniversitelerarası 
Kurulun saptadığı deerceler esas alınarak Akademi-
lerarası Kurulca yapılır. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, Bakanlar 
I Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile 

ek ve değişikliklerinde belirtilen esaslara göre öde
nir. 

I Kuruluş yasalarında kuruluş ve gelişme güçlüğü 
veya mahrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen üni-

I versite ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi öde
meler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve geliş-

I me güçlüğü ödeneği verilir. 
Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında var 

I olanlara ek olarak yeni bir öğretim kuruluşunun açıl-
I ması halinde verilmez. 

B) Hizmet Ödeneği : 
1765 sayılı Üniversite Personel Yasasının 1991 

j sayılı Yasayla değişik 15 nci maddesine göre öğretim 
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üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen dereceler 
üzeririden hizmet ödeneği ödenir. 

1, 2, 3, 
derece derece derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 

a) Öğretim Üyeleri : 
Profesör 
Doçent 

b) Öğretim Üye ve Yard. 
Asistan 
Öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Uzman 

4 500 2 700 2 100 
3 300 2 100 T 500 

2 TOO T 500 İ 200 
2 100 1 500 1 200 
2 100 1 500 1 200 
1 500 1 200 900 

Hizmet ödeneği, 4 . 5 .1977 tarih ve 15927 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile ek ve de
ğişikliklerinde belirtilen esaslara göre ödenir. 

C) 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tamsüre Ça
lışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminat
lardan yararlananlara, bu maddenin (A) ve (B) bent
lerinde yer alan kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği 
ile hizmet ödeneği verilmez. 

BAŞKAN — 49 ncu maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek Ders Ücretleri : 
Madde 50. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 176 ncı maddesi (Sözkonusu Ya
sanın 89 ncu maddesindeki oranların ilgili kurum
lar itibariyle, Bakanlar Kurulunca saptanmış olması 
şartıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla 
okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğre
tim üyeleri ve diğer personele saat başına verilecek 
ek ders ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

Ders saat ücreti 
Gündüz Gece 

Ders saat ücreti 
Gündüz Gece 

1. Temel Eğitim : 
a) İlköğretim kurumlarında (Ana

okulları ve anasınıfları ile kız teknik 
öğretim okullarına bağlı anaokulları 
dahil), rehberlik ve araştırma merkez
lerinde, ilköğretim müdürlüklerinde, 
yetiştirme yurtlarında görevli öğretmen 
ve yöneticilere 

b) Temel eğitim 2 nci kademe oku
lu (Ortaokul) öğretmenlerine ve bu 
okullarda ücretli ders okutanlara (Ta
rım Bakanlığına bağlı okullar dahil) 

65 

65 

80 

80 

2. Ortaöğretim (Liseler) : 
a) Orta dereceli (Örgün/yaygın), ge

nel mesleki ve teknik okul öğretmenle
rine ve bu okullarda ücretli ders oku
tanlara (Tarım Bakanlığına bağlı okul
lar dahil) 

b) Sağlık kolejleri ve sağlık okul
larında ders görevi verilen : 

— Pratisyen hekim 
— Uzman hekim 
c) Her dereceli okullarda Milli 

Güvenlik dersi okutan ve konferansını 
veren subaylara 

3. Yükseköğretim : 
Yüksek dereceli (Örgün/yaygın) 

okul kurumlarda ücretli ders okutan
lardan; 

— Öğretmen, öğretim görevlisi, 
doktoralı asistan, asistan 

— Doçent, uzman hekim 
— Profesör 

a) Yüksek dereceli okullarda ders 
görevi verilenlere, kadrosuna bakılmak
sızın, 3 ncü bentteki esas ve hükümlere 
göre ücret ödenir. 

b) Ücretle ders okutulan öğretim 
kurumları, öğretim üye ve yardımcıla
rının ikametgâhlarının veya daimi gö
rev yerlerinin bulunduğu ilin sınırları 
dışında olmak şartıyla : 

300 ve daha az km. uzaklıktaki ku
rumlarda % 50; 301 ve daha çok km. 
uzaklıktaki kurumlarda % 100 oranın
da zamlı ders ücreti ödenir. 

4. Yaygın Eğitim : 
a) Her türdeki yaygın eğitim (halk 

eğitimi), çıraklık eğitimi, mesleki kurs 
ve seminerler de dahil olmak üzere, 
yaygın eğitim kurumlarının öğretmen
lerine ve kurumlarda ücretli ders oku
tanlara : 

— Kurumların elemanlarının hizmet 
içinde yetiştirilmesi amacı ile açılan 
kurs, seminer ve benzeri her türlü hiz
met içi eğitim faaliyet ve hizmetlerinde 
görev verilenlere 

65 

80 
110 

65 

80 

100 
130 

80 

110 
150 
200 

130 
180 
225 

65 80 
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Ders saat ücreti 
Gündüz Gece 

b) Öğretmen ve öğretmen niteliği 
taşıyanlar ile, kurum içinden ve kurum 
dışından sağlanan uzman ve teknik per
sonele, 80 100 

(Hizmet içi eğitim kurs ve faaliyet
lerinde görev verilen 3 ncü bentte be
lirtilen öğretim elemanlarına 3 ncü bent
teki ölçü ve esaslara göre ödeme yapı
lır.) 

5. Merkez ve taşra örgütünde ince
leme, araştırma, planlama, programla
ma, yönetim, eğitim görevi yapanlara 80 — 

(Merkez ve taşra örgütünde kimlere zorunlu ek 
ders ücreti ödeneceği, 657 sayılı Yasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca kararlaştırı
lır.) 

B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 150 ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 
4 ncü maddesi gereğince fiilen ek ders görevi veri
lenlere ders saati başına ek ders ücreti en çok aşa
ğıdaki esaslara göre saptanır. 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Aka
demisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, (NBC İs
tihbarat Okulu... gibi) ve harp okullarında ders gö
revi verilen Üniversite Personel Yasası kapsamına 
giren öğretim üye ve yardımcıları ile, öğretim görev
lileri niteliği üniversite senatosunca kabul edilen as
ker ve sivil kişilere ve ayrıca kendilerine ders görevi 
verilerek öğretmen olarak görevlendirilen asker ve 
sivil personele Üniversite Personel Yasasının değişik 
14 ncü maddesine göre hesap edilecek tutar; (Öğ
retmen olarak görevlendirilenlere öğretim görevlisi 
gibi ücret) ödenir. 

2. Orta dereceli askeri okullarda, (Askeri liseler, 
astsubay hazırlama okulları gibi) ve kurslarda ders 
görevi verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 2/a 
sırasındaki tutar. 

C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
1991 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesine göre 
ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygu
lanır. 

1, Öğretim üye ve yardımcıları ile, üniversite ve 
yüksekokullarda ders görevi verilen diğer personele 
sınav dönemlerinde her sınav dönemi için, sınav dö
neminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders 

yapılan ayda okutabilecekleri ders sayısı kadar üc
ret ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulunduğu yere ikamet
gâhları veya sürekli görev yerlerinden herhangi biri, 
il dışında olmak koşulu ile 300 km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 
301 km. ve daha fazla uzaklıkta olan öğretim, üye ve 
yardımcılarına ise % 100 zamlı ders ücreti ödenir. 

3. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına daya
lı ikili öğretim yapan fakültelerde, ikinci öğretim için, 
öğretim üye ve yardımcılarına haftada 8 saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

4. Ek ders görevi ilgisine göre, üniversite veya 
akademi senato kararına dayanılarak verilir. Başka 
üniversite, akademi ve yüksekokullarda görev alma 
halinde öğretim üye ve yardımcılarının bağlı olduk
ları yükseköğretim kurumlarından (Senato kararına 
dayanılarak) izin almaları zorunludur. 

D) 1765 sayılı Yasanın bazı maddelerini değiş
tiren 1991 sayılı Yasanın 14 ncü maddesinde yer alan 
ek ders ücretine ilişkin hükümler, üniversite, akade
mi, gençlik ve spor akademileri ve 1472 sayılı Yasa 
ile üniversite ve akademilere bağlanan yüksekokul
lara, öğretim kurumları dışından gelen öğretim üye
si, öğretim görevlisi ve asistanlar ile Gençlik ve Spor 
Akademisinde görevli öğretim elemanları için de ay
nen uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde metninde
ki ma'ddi hatalar düzeltilerek okutulmuştur. Bilgile
rinize sunarız. 

Sayın üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde Kabul edil
miştir. 

Konferans Ücreti : 
Madde 51. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 176 ncı maddesine göre üniversite veya 
fakülte öğretim kurumlarınca belirlenen öğretim prog
ramı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 125 
b) Devlet memurlarına ve" diğer kişilere 100 

lirayı aşmamak üzere kurumlarca saptanan tutarlar
da her bir konferans için konferans ücreti ödenir. 
Hizmet içi eğitimi ve kurslarda konferans ücreti 
ödenmez. 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Aka-: 
demileri Kanununun II nci maddesi uyarınca Harp 
Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askeri okul
larda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas okul-: 
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lan, istihbarat okulu, NBC okulu... gibi) konferans 
verenlerden : 

Ders 
saati başına 

a) Türk ve yabancı sivil memurlara, 50 
b) Türk ve yabancı general, amiral 

ve subaylara, 60 
c) Üniversite öğretim üyelerine, 75 

lira konferans ücreti ödenir. 
C) Devlet Konservatuvarında; 

Gündüz Gece 

1) Meslek dersi okutan : 
a) Devlet sanatçısı, profesör İ75 200 
b) Devlet Konservatuvarı sanatkârı, 
sanatçı öğretmen, sanatçı, uzman, 
doçent 140 Î75 
c) Öğretici, (Öğretmen), doktoralı 
asistan 100 125 

2) Kültür dersi okutan öğretmenlere Milli Eği
tim Bakanlığı okulları için saptanan ölçülere ve mik
tarlara göre ücret ödenir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde metninde 
maddi hatalar düzeltilerek okutulmuştur. Bilgilerinize 
sunarız. 

Bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 
Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri : 
Madde 52. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 

Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemeleri za
manında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mev
simlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yön
de etkilenmesini önlemek amaçları ile mali yıl için-
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de gerçek ve tüzelkişilere en çok bir yıl vadeli Ha
zine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları sa
tın almaya, satılacak Hazine bonolarının satış koşul
larını ve tutarlarını saptamaya, 1211 sayılı Kanunun 
50 nci maddesi esaslarına göre TC Merkez Bankasın
dan kısa vadeli avans almaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İç Borçlanma Tahvilleri : 
Madde 53. — Üçüncü maddede saptanan tutara 

kadar iç borçlanma akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 
Çıkarılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, öde
me süresi ve diğer koşulları Maliye Bakanlığınca sap
tanır. Tahvillerin faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili 
ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler, her 
türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahviller kamu 
kurumlarının yapacakları artırma eksiltme ve sözleş
melerde teminat olarak ve Hazinece satılan milli em
lak bedellerinin ödenmesinde, itibari değerleri üzerin
den kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, 
isteyenler adına, tahvillerin taşıdığı koşullarla, ban
kalarda hesap açtırılmak suretiyle de çıkarılabilir. Bu 
yöntemle tahvil çıkarılmasının biçim ve koşulları Ma
liye Bakanlığınca saptanır. 

Yeniden çıkarılacak iç borçlanma tahvillerine uy
gulanacak faiz oranı, Hazinece çıkarılmış ve halen te
davülde bulunan Devlet iç borçlanma tahvillerinde 
de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler, dün bir karar alınmış; saat 13.00' 
te ara verilip 13.30'da toplanmak üzere. Başkanlık 
Divanındaki arkadaşlarımız düşünülerek bu olma
malıydı tabii. Şimdi o kararı değiştirici bir şey iste
meyeceğim, şu anda ara verip 13.30'da toplanmak 
kararındayız. 13.30'da toplanmak üzere Oturumu ka
patıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 12.45 

— 436 — 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 13.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Saühoğhı 

DİVAN ÜYELERİ Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) (Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 41 nci Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Bütçe müzakerelerine devam ediyoruz. 
Program ve Proje Kredisi ile Dış Borçlanma : 
Madde 54. — A) Yabancı ülkeler, Uluslararası 

Kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapıl
mış ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli hizmet
ler, taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlana
cak yardımlar ile program ve proje kredisi olarak 
mali yıl içinde elde edilecek olanakların Türk lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir yan
dan bütçeye gelir, diğer yandan ilgili kuruluşlara ait 
bütçelerin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

İlgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolunan 
tutarlardan yılı içinde harcanamayan ödenek artıkları, 
izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1978 ve daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağlan
mış bulunan Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve 
hizmet bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara göre 
işlem yapılabilir. 

B) Yabancı ülkeler veya uluslararası kurumlar
dan anlaşmaları gereğince sağlanarak genel bütçeye 
dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerinde 
yer alan proje kredileri karşılıklarından daha fazla 
kredi kullanma olanağı belirdiğinde, fazla kredi ola
naklarını ilgili daire bütçelerinin (B) cetveline gelir ve 
gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla 
yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine gö
re; Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafın
dan harcama yer veya amacının ortaklaşa saptanma
sı kararlaştırılmış tutarları ve söz konusu anlaşma
lar hükümlerinin uygulanması dolayısıyla harcanma
sı gerekecek parayı, 

a) Yabancı ülke kuruluş ve uluslararası kurum
lardan sağlanmış veya sağlanacak bağış yardımlarıy
la proje veya program kredilerinin sağladığı veya 
sağlayacağı Türk Lirası karşılıklarından, 

b) Bu şekilde doğan Türk Lirası karşılıklarından 
önceki yıllarda yapılan ikrazların tahsil olunacak faiz 
ve anaparalarından, 

c) Hükümetimizce yabancı ülke kuruluş ve ulus
lararası 'kurumlardan düşük faizle sağlanan kredilerin 
daha yüksek faizle kullandırılması sonucunda doğan 
veya doğacak olan faiz farklarından. (Bu kredilerle 
ilgili olarak borçlularla yapılan anlaşmalarda bu konu 
ile ilgili hükümlerin saklı kalması kaydıyla), 

Ayırarak belirli hesaplara yatırmak veya saptanan 
amaçlar için kullanılmak üzere bütçeye gelir ve öde
nek kaydetmeye ve bunları harcamaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

D) Türk parası karşılıklarından serbest bırakıl
mış olup da Hazine işlemi olarak borçlarına karşılık 
harcanmış tutarları bütçeye gelir, ödenek ve gider 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

E) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz 
çerçevesinde ülkemizin kullanımına ayrılan özel çek
me haklarının yarattığı Türk Lirası karşılıklarını, ge
rektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak geri 
ödemelerin gerektirdiği tutarları Maliye Bakanlığı 
Bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 55. — Yabancı ülkeler, uluslararası ku
rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan borç
lanma yoluyla sağlanan olanakları, ekonominin çe
şitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve 
anlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör 
kurumlarına ikraz veya devretmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi 
kuruluşlarına ve diğer her türlü dış kaynaklarca ka
mu kurumlarına (Özel hukuk hükümlerine tabi ol
makla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası 
kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına ve
rilecek kredileri, anlaşmalarındaki koşullarıyla ga
ranti etmeye ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca 
yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini 
garanti etmeye, özel sektör kurumlarına verilecek 
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kredilere Türk parası kıymetini koruma mevzuatına 
göre transfer garantisi vermeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 56. — Yıllık programlarla saptanan dış 
finansman gereksiniminin karşılanması amacıyla 244 
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik 
çalışmalarının dış finansman gereksinmelerini karşı
lamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşıla
cak koşullarda 500 000 Dolara kadar olan borçlan
maların yapılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe girer. 

1978 yılında ve daha önceki Bütçe yıllarında ba
ğıtlanmış benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Selektif Kredi Fonundan Ödemeler : 
Madde 57. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatıl

ması, yatırımların ve dışsatımın özendirilmesi ve ban
ka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine yö
neltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 
kararlar ve bu kararların ek ve değişikliklerine da
yanılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz 
farkı ödemesi yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Çeşitli Saymanliklardaki Değerlerin Hazineye Ge
çişi : 

Madde 58. — Maliye Bakanı, bütün saymanlık
ların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında ka
lan malvarlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere 
her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettirme
ye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla ge
rekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun ta
nımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda 
olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir, 

Geri Verilecek Paralar : 
Madde 59. — 2 7 . 6 . 1963 tarih ve 261 saydı Ya

sa uyarınca, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) prog
ramının (05) altprogramının, (527) faaliyetine konu
lan geri verilecek paraların ödeme biçim ve yöntem
leri Maliye Bakanlığınca saptanır. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, 
fazla ödendiği saptanan tutarlar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre geri alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hükümler 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansman Gerek
sinimi : 

Madde 60. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1979 
yılı finansman gereksinimini karşılamak üzere; 

a) Maliye Bakanlığınca belirlenecek koşullarla 
özel ek iç borçlanma tahvilleri çıkarmaya ve Devlet 
Yatırım Bankası aracılığıyla 1211 sayılı Kanunun 
48 nci maddesi uyarınca adı geçen kuruluşlara olanak 
sağlamaya, 

b) Aynı amaçla Kamu İktisadi Teşebbüsleri ta
rafından çıkarılacak bonolara «Hazine Kefaleti» ver
meye ve 1211 sayılı Yasanın 51 nci maddesi uyarın
ca avans açtırmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hazine Ke

faleti bonalarm toplamı geçen yıllar hariç (onbeş 
milyar) liradır. Gerektiğinde bu miktarı bir katına 
kadar artırmaya. Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Ayrıntılı Harcama Planları : 
Madde 61. — 1979 mali yılında, genel bütçeye 

dahil dairelerle katma bütçeli idareler, belediyeler, be
lediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisa
di teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar, Maliye Bakan
lığınca saptanacak esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Mali tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, 

ilgili mercilere vermek zorundadırlar. 
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Maliye Bakanı, madde kapsamına giren idare, 
kuruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü mali iş
lemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını al
maya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve 
borç ödeme olanakları üzerinde inceleme yaptırma
ya, programlarına uygun harcama yapmayan, bilgi, 
belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, ku
ruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe ödeneklerini kes
meye ve diğer olanaklarını durdurmaya; bütçe öde
nekleri ile diğer olanakları en etkin biçimde kullan
mak üzere gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 62. — 6 . 12 . 1960 tarih ve 154 sayılı Ka
nunun 2, 3, 4, 5, ve 6 ncı maddeleri uyarınca tah
kim edilerök, taksit ödemeleri 3 . 10 . 1963 tarih ve 
347 sayılı Kanunla kalkınma planının ikinci beş yıl
lık dönemi sonunda başlaması kabul edilen borçlar
dan TC Merkez Bankasına yapılacak olan ödemele
rin faiz ve anapara taksitleri için 1979 mali yılında 
ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Sermaye Değişikliği ve Kâra İlişkin Hükümler : 
Madde 63. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yö

netim veya müdürler veya genel kurullarınca onayla
nan 1978 net kadarıyla eski yıllar kârları ve olağan
üstü yeddk akçelerinden ödenmiş sermayelerine mah
sup edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarları, büt
çeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman programları 
veya genel kurul kararları gereğince sermayelerine 
mahsup veya kendilerine ikraz edilmek üzere bütçe
ye ödenek veya gider kaydetmeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 64. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 
a) Geçmiş yıllar faaliyet kârlarından ödenme

miş Hazine paylarını, 
b) Milli Korunma Kanununa göre yaprak tütün 

ekici piyasalarında destekleme alımlarında kullanıl
mak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen serma
yeden ve bundan elde edilen kârdan 79 sayılı Ka
nunun geçici 3 ncü maddesinin (C) fıkrasına göre Ha
zineye ödenmesi gereken tutarları, 

c) 2 . 1 . 1961 tarih ve 196 sayılı Kanuna göre 
çıkarılan kararnameler gereğince Tekel Genel Mü

dürlüğüne verilen yaprak tütün ekici piyasalarında 
destekleme alımı yapma görevi sonunda tahakkuk 
eden kârları, 

d) 9.3.1972 tarih ve 1571 sayılı Kanun uyarın
ca 1973 ve daha evvelki yıllarda tahakkuk etmiş olup 
da TC Merkez Bankasındaki fona yatırılmayan tu
tarları, 

e) 1978 ve daha önceki bütçe yıllarından kalan 
vergi borçları ile bu borçlarla ilgili gecikme zammı 
ve faizleri, 

Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayısıy
la tahakkuk etmiş alacaklarına ve Tekel Genel Mü
dürlüğü Döner Sermayesine mahsup etmek için ge
rekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin ger
çekleşmesi amacıyla yeterli tutarları bütçeye; mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek ve gi
der kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum^ 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 65. — Kamu ortaklıklarının ve iştirakle
rinin yeniden düzenlenmesi önlemlerini gerçekleştir
mek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve fi
nansman programlarının gereklerini yerine getirmek 
amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye paylarının satın 
alınmasına ve sermaye artırımlarına katılınmasına; 

b) Hazinenin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin 
sermaye paylarını diğer kamu iktisadi teşebbüslerine 
ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar ta
rafından da devraldırmaya; 

c) Kamu iktisadi teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen tutarları yıllık yatırım ve finansman program
larına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş ser
mayelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla gerekli 
tutarı niteliğine göre bütçeye gelir veya ödenek ve gi
der kaydettirmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 66. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 
2 nci maddesi dışında kalan kamu iktisadi teşebbüs
lerini, yıllık yatırım ve finansman programında öngö
rülen yatırımlarının finansmanı için, Devlet Yatırım 
Bankasının, yatırım ve işletme kredilerinden yararlan
dırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
'Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiişitlir, 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KfLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bir hususu 
açıklamak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — 67 ndi mad
dede de maddi hata var. Önce arz etsem de, doğru şe
kilde okun'sa iyi olur. 

BAŞKAN — Burada düzeltilmiş şekli var. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — 2 nei fıkrada, 
«İstendiğinden kelimesinden sonra «her zaman» ve 
'bir de 2 nei fıkranın son satırında, 

'BAŞKAN — «Uygulanmasından» olacak. 
ıBÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet, «Uygu
lanmasından» olacak. 

BAŞKAN — Yalnız Komisyondan gelen metin
lerde, bu baskıda olduğu gibidir. Siz şimdi değişikliği 
yapıyorsunuz?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Hayır, Komis
yondan gelen yazışta bu hata olmuştur efendim. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen metin de bizde 
olduğu şekliyledir, simidi düzeltme yapacağız. Peki. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Komisyondan 
gelen şeklinde değil de, yazışta bu hata. Yani, doğ
ru bu. 

BAŞKAN — Yani, baskıda hata oldu diyorsu
nuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet efendim. 

'BAŞKAN — Bize Komisyondan gelen metinde, 
ilgililerin söylediğine göre, kitapta olduğu gibidir. 

H,r neyse, tashih edeceğiz efendim. 

Ö.?el Otomatik Ödemeler : 
Madde 67. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma 

'bütçe': idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve belediyelerin geç
miş yıllarda ve 1979 mali yılında, birbirlerine, Ha
zineye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik idare ve 
müesseslerine, özel idarelere, Devlet Yatıran Ban
kasına ve TC Merkez Bankasına, her çeşit işlemler
den doğan tüm borç ve alacakları ile dış borçlarını 
nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve 
ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve alacak
larının ödeme biçim ve zamanını saptamaya, mahsup 
işlemlerini tamamlamaya ve bütün bu işlemler sonuç -
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larmı gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut ya da ye
niden açılacak tertiplere, yeterince ödenek ve gider 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum 
ve kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarını 
istendiğinde her zaman Maliye Bakanlığına bildirmek
le yükümlüdürler. Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
kuruluşların 1.1.1979 tarihi itibariyle, Hazineden kay
naklanan ve yukarıdaki birinci fıkra hükmünün uy
gulanmasından Hazineye doğacak tüm borçlan terkin 
edilir, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 68. — a) 6.12.1960 tarih ve 154 sayılı, 
12.6.1973 tarih ve 350 sayılı, 26.7.1965 tarih ve 691 
sayılı, 22.5.1975 tarih ve 1902 sayılı tahkim kanun
ları ile 5.9.1963 tarih ve 325 sayılı Kanun ve 441 sa
yılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 ndi mad
desi uyarınca doğan Hazine borç ve alacaklarını, yu
karıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi, veya yıl
lık yatırım ve finansman programının gereği olarak 
ya da küçük meblağları hesaplardan tasfiyesi ama
cıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
'b) '(a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları do

layısıyla, Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borç
ları Devlet iç borçlanma tahvilleri verilerek tasfiye 
olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine ait 
faiz Ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince yapıla
cak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve 
gider kaydının yapılmasında bu Kanunun 67 nei mad
desi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları uya
rınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri faiz
siz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yılar 
vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu yasaların 
uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan kurum
lardan da faiz aranmaz. 

d) Köy tüzelkişiliklerinin, 1902 sayılı Tahkim Ka
nunu uygulamaları uyarınca 31.12.1973 tarihi itiba
riyle Türkiye Elektrik Kurumuna olan ve Hazinece 
üstlenilen tüm borçları silinir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 69. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
ve Devlet Su İşleri Genel müdürlüklerinin dış borç
ları, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) «Borç ödeme
leri» programının (02) «Dış Devlet borçları» altprog-
rammın ilgili faaliyet ve harcama kalemine konulan 

| ödenekten karşılanır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Genel bütçeye dahil dairelerle, kat
ma bütçeli idareler bütçelerinden Kamu iktisadi Te
şebbüslerine yapılacak «İktisadi transferler ve yardım
lar» hakkında 8.6.1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul ödenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (920 -
İktisadi transferler ve yardımlar) programı (Öl) alt-
programının (121 - Hükümetçe alınacak tedbirler do
layısıyla ödenecek görev zararları) faaliyetÜndeikü öde
nekten öncdki yıllarda ve yılı içinde ortaya çıikan gö
rev zararlarını, Genel Yatırım ve Finansman Prog
ramında saptanan miktarlarla sınırlı olmak üzere il
gili Kamu iktisadi Teşebbüslerine ödemeye Maliye 
Bakam yetkilidir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine 440 sayılı Kanu
nun 24 ncü maddesi gereğince mevcut kararnameler
le verilen görevlerden dolayı ortaya çıkan görev za
rarları miktarları ile İktisadi Devlet Teşekküllerinin iş
letme faaliyet zarar miktarları kuruluşların Genel Ya
tırım ve Finansman Programında saptanan miktarları 
aşamaz, kârlar da saptanan meblağlar altında olamaz. 

Bu amaca ulaşmak için kuruluşlar, üretim hedef
lerini ve işletme faaliyet sonuçlarını gerçekleştirmek 
zorunluluğundadırlar. Genel Yatırım ve Finansman 
Programında saptanan görev zararı ve işletme faali
yetleri zararlarının artmamasını, kârın azalmamasını 
sağlamak üzere; kuruluşlar öncelikle kârlılık ve ve
rimlilik içinde çalışmak, sermaye birikimine yardım
cı olmak, savurganlığı önlemek, etkin yönetime yö
nelmek ve bugünkü maliyet yapılarında ve yılı içinde 
ortaya çıkacak maliyet gelişmeleri karşısında prog
ramdaki hedeflerin gerçekleştirilemeyeceğinin belirme
si halinde gerekli önlemleri almakla görevli ve yetki
lidirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 72. — Hükümet tarafından destekleme 
alımları ile görevlendirilecek katma bütçeli idareler
le Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bu görevleri nede
niyle gerekli finansman gereksinimi için çıkarılacak 
bonolara ve finansman gereksiniminin karşılanmasını 
sağlamak amacıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri tara
fından çıkarılacak tahvillere Hazine kefaleti vermeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Kültür Bakanlığınca Yapılacak «Kültür Merkez-
îeı'i>»nin Yapım, Balkım, Onarım İşleri : 

Madde 73. — Kültür Bakanlığının Kuruluş Ka
nunu çıkıncaya kadar; 

10.6.1933 tarih ve 2287 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinde öngörülen tarihi ve bedii değer taşıyan 
yapıtlara özgü müzelerin her türlü yönetim ve idame 
hizmetleri ile müze ve kütüphaneleri de içine alacak 
«Kültür Merkezleri» nin proje ve inşaatları aynı Kâ
nunun tarihi anotların korunmasına ve onarılmasına 
ilişkin hizmetlerle ilgili hükümlerine dayanılarak Kül
tür Balkan! ığınca yürütülür. 

'BAŞKAN — 73 ncü madde üzerinde önergeler 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1979 yılı Bütçe Kanunu Ta

sarısının 73 ncü maddesine aşağıdaki paragrafın ek
lenmesini arz ve teklif öderiz. 

«Kültür varlıklarımızın saptanması, kültürümüzün 
yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi maksadıyla Kül
tür Bakanlığında onayla oluşturulan yayın, yazı, da
nışma ve inceleme kurullarının memur olmayan üye
lerine ödenecek huzur ücretleriyle; ansiklopedilerin 
hazırlanmasıyla ilgili danışman, düzeltici ve madde 
inceleyicilerine ödenecek ücretler Maliye ve Kültür 
Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.» 

Kültür Bakanlığı, kültür ve sanatın her dalında ve 
ilgili bilim dallarında yurt düzeyinde etkinliği sağla
mak, kültür ve sanatı özendirerek yurt düzeyinde yay
gınlaşmasına ve yeni yapıtların oluşmasına yardımcı 
olmak üzere; yapıtlara, sanatçılara, sanat toplulukla
rına, bilim adamlarına, ödül ve armağan verilebilir. 
Verilecek ödül ve armağanların miktarı ve yöntemi 
Maliye ve Kültür bakanlıklarınca birlikte hazırlana
cak yönetmelikle saptanır. 

Ordu 
OrhanVttraİ 

BAŞKAN — Gerekçesini okumuyorum, bir ev
velki kararlaştırılana göre. 

Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. 

Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılıyoruz; 
gider artırıcı olmadığı için. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, 
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Sayın Bakan, katılıyor musunuz? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Aynı nedenlerle biz de katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Komisyon ve Hükümet Katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir diğer önerge var, gerekçesini okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kültür Bakanlığı ile ilgili hizmetlerin daha etkin 

ve verimli olarak yerine getirilmesi amacı ile 1979 
Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 73 ncü madde
sine aşağıdaki iki fıkranın eklenmesini saygı ile su
narız. 

Kültür varlıklarının saptanması, kültürümüzün 
yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi amacı ile Kültür 
Bakanlığı yayın, yazı, inceleme, danışma ve benzeri 
kurullar kurulabilir. 

Bu kurul üyelerinden Bakanlık mensubu olma
yanlara ödenecek huzur hakkı ücretleriyle, ansiklope
dilerin hazırlanmasında görev alan danışman, düzel
tici, madde inceleyicilerine, yazarlara ödenecek ücret
ler Kültür ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazır
lanarak yönetmelikle saptanır. 

Kültür Bakanlığı kültür ve sanatın her dalında ve 
ilgili bilim dallarında yurt düzeyinde etkinliği özen
dirmek, yaygınlaşmasını sağlamak, yeni yapıtların 
oluşmasına yardımcı olmak üzere, yaptıkları yapıtla
ra. sanatçılara, sanat topluluklarına, bilim adamları
na, kamu personeli dahil, kurumalara ödül ve arma
ğan verebilir. Verilecek ödül ve armağanların mik
tarı ve yöntemi Kültür ve Maliye bakanlıklarınca bir
likte hazırlanacak yönetmelikte saptanır. 

BAŞKAN — Bu, evvelki önergenin aynı galiba. 
Değil mi efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
bu önerge ilk olarak verilmişti. Sonradan Kültür Ba
kanlığı uzmanlarıyla Maliye Bakanlığı uzmanları bir 
araya gelerek en uygun şekliyle bir evvelki kabul edi
len önergeye dönüştürüldü. Bu önerge aynı mahiyet
tedir. 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir. Ben de öyle dü
şünmüştüm. 

Önerge sahipleri burada mı efendim?.. Sayın Zi
ya Gökalp Mülayim?.. Yok. Sayın Nejat Sarlıcalı?.. 
Yok. Sayın Sadi Irmak?.. Yok. Sayın Behiç Sonbay?.. 
Yoklar. 
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Bu önerge bundan evvelkinin aynı olduğu için 
bunu işleme tabi tutmuyorum. 

73 ncü maddeyi değişiklikleriyle beraber oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Yapım 
İşleri : 

Madde 74. — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar; 

a) İçmesuları yapımında, 6200 sayılı Devlet Su 
İşleri Genci Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanu
nunun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer 
işleri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayolları 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanununun 
1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy yol
ları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı Kanu
nun yapım, bakım, satın alma, harcama ve diğer iş
lemleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulanmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığınca devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Lojmanları : 
Madde 75. — Milli Savunma Bakanlığına ayrıl

mış lojmanların bakım, onarım, idame ve korunma
larına ilişkin 29 . 12 . 1960 tarihli ve 190 sayılı Ka
nun, Jandarma Genel Komutanlığı örgütü içinde de 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahsup Süresi : 
Madde 76. — Muhasebei Umumiye Kanununun 

108 nci maddesinde merkez için saptanan mahsup 
süresi mali yılın 4 ncü ayı sonunda biter. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni Burs Uygulaması : 
Madde 77. — 1979 mali yılında kurumların burs 

uygulamalarını sürdürecekleri bilim alanları kalkın
ma plan ve 1979 yılı Programı ilkeleri doğrultusunda 
Milli Eğitim Bakanlığınca saptanır. 

Bursların bilim alanlarına göre ve kurumlar itiba
riyle sayısal dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı ve Ma
liye bakanlıklarınca yapılır. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli ida
reler, 1979 mali yılında ancak yukarıda belirlenen il
kelere göre Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığının uy
gun görüşleri ile yeni burs verebilirler. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bursların Krediye Dönüştürülmesi : 
Madde 78. — Maliye Bakanı, genel bütçeye da

hil dairelerle katma bütçeli idarelerin bütçelerinde yer 
alan yurt içi yükseköğrenim bursları ile ilgili öde
nekleri bunların krediye dönüştürülerek verilmesini 
sağlamak amacı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğüne devreitirmeye yetkilidir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, dev
raldığı bu Ödeneklerin kullanımında ilgili kuruluşların 
talimatına uyar. 

Bu şekilde verilecek öğrenim kredilerinde, adı ge
çen kurumca uygulanmakta olan tutarlar esas alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağla
nan burslar, ancak ilgilinin isteği üzerine krediye dö
nüştürülür. 

Bu madde hükmü Kamu İktisadi Teşebbüsleri için 
de uygulanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerin Vergi Bağışıklığı : 
Madde 79. — 1979 mali yılı içinde, Milli Savun

ma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı gereksinimi için, Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan 
hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yer alan 
akaryakıt ve madeni yağların dışalımı ve bunların yurt 
içinde üretilenlerinin teslimi; gümrük vergisi, beledi
ye hissesi, ithalde alınan damga resmi, rıhtım resmi, 
ithalde ve dahilde alınan istihsal vergisi ile Hazineye, 
katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait 
her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretle
rinden müstesnadır. 

(27.10) gümrük tarife pozisyonuna giren akarya
kıt ve madeni yağlar Milli Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teş
kilatı gereksinimleri için adı geçen kuruluşlara veya 
onların gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini 
yapan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esâsları 
çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gereksi
nimleri için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan 
hampatrolden elde edilen ürünlerin askeriyeye ve 
Milli İstihbarat Teşkilatına tahsis olunmayan kısmı 
yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma hiz
metlerinin yürütülmesi için yurt dışından alınması zo

runlu bulunan savaş silah, araç, makine ve teçhizatı 
ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dışalımları 
bu maddenin birinci fıkrasında yazılı vergi ve resim
lere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı gereksinimi için 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yurt dışından satın 
alınacak silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve mu
habere cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihaz
ların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça 
ve levazımatı 1979 mali yılı içinde gümrük vergi ve 
resimlerinden bağışık olarak ithal edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kişi Borçlarının Kayıtlardan Düşülmesi : 
Madde 80. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup 

i zaman aşımına uğrayan veya zorunlu nedenlerle tah-
I sil olanağı bulunmayan kişi borçlarından, 1060 sayılı 

Yasanın 133 ncü maddesi uyarınca Mali Danışma Ku
rulu taarfından silinmesi gerektiğine karar verilenle
rin kayıttan düşme işlemleri Maliye Bakanlığınca ya
pılır. 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine ala-
j cakları Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına su-
« nulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Hesaplarında Kuruşlu İşlemler : 
Madde 81. — Devletin, mahkemelerce hükme 

bağlanan para cezalan da dahil olmak üzere, her tür-
I lü gelir ve giderlerin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi 

ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Devlet ka
yıtlarında, yasalarında ve diğer mevzuatında saptan
mış tutar ve oranlar değişmemek koşuluyla, lira esası 
kabul edilerek elli kuruş ve daha aşağı kesirler atılır, 
elli kuruştan fazla kesirler liraya çıkarılır. 

Vergi sorumlusu gerçek veya tüzelkişilerin, yapa
cakları ödemelerle ilgili olarak hesaplayacakları ver
gi toplamının elli kuruşa kadar olan (elli kuruş dahil) 
lira kesirleri atılır, elli kuruştan fazlası liraya çıka
rılır. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dı
şındadır. 

Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gi
dermeye ve gerekli önlemleri almaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Katma Bütçeli İdareler : 
Madde 82. — Bu Yasa hükümleri, kendi bütçe 

yasalarında yer alan özel hükümler saklı kalmak ko
şuluyla, katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yar
dımlar : 

Madde 83. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, 
bütçelerindeki «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, san
dık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemeler» 
faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları yar
dımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları yar
dımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini 
gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar üze
rinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile iş program
larının gerçekleştirilme durumlarını izlemekle zorun
ludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki incelemele
re koşut olarak gerektiğinde taksitler halinde ödene
bilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda 
amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incele
meye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin 
yeni ilkeler saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mali Yılda Kısmen ya da Tamamen Uygulan
mayacak Yasa Hükümleri : 

Madde 84. — A) 
1. 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı SiVil Müdafaa 

Kanununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla 
değişik 37 nci maddesinin (a) fıkrası; 

2. 13.7.1956 tarih ve 6802 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 66 ncı maddesi ile bu maddeye yeni bir 
fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi; 

3. 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara 
Taşıtları Verg'isi Kanununun 17 nci maddesi; hüküm
leri 1979 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetveli
nin ilgili program, altprogram, faaliyet veya projele
rine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygula
nır. 

B) 
1. Muhafazasına lüzum kalmayan evraik ve ve

saikin imha edilmesi hakkında, 26.3.1956 tarih ve 6696 
sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayılan ku
rumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok edilme
sini bu Yasa hükümlerine bağlı olmaksızın hazırlaya
cakları yönetmelikler doğrultusunda yerine getirebilir
ler. Bütçe yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak da-
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ha önceki yıllarda bu konuda çıkarılmış olan yönet
melikler 1979 mal yılında da geçerliliğini korur.) 

2. Şehir içi konuşmalar dışında, Ankara, İstan
bul, îzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani te
lefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu madde
ye ek 5.12.1928 tarih ve 1366 sayılı; 13.12.1934 tarih 
ve 2609 sayılı; 10.3.1930 tarih ve 1569 sayılı; 16.4.1933 
tarih ve 2142 sayılı; 11.6.1933 tarih ve 2304 sayılı ka
nunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Ka
nunun 6 ncı ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla 
değişik 1379 sayılı Kanunun 5 nci maddesi; 

3. 21.5.1955 tarih ve 6623 sayılı Türk Hava Yol
lan Kanununun 12.6,1959 tarih ve 7359 sayılı Ka
nunla. değişik 6 ncı maddesiriin 2 nci fıkrası, 

4. 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Kanunun 31, 
32, 37, 59 ve 92 nci maddeleri; 

5. 16.7.1945 tarih ve 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 2158 sayılı Kanunla değişik 20 
nci maddesiriin (b) fıkrasında belirtilen tahvillere ya
tırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen % 40' 
lık sınır; 

6. 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanunu
nun 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Reformu Ka
nununun 8 nci maddesi ile değişik 23 ncü maddesi
nin 1 nci fıkrasının (b) bendi; 

7. 6327 sayılı Kanuna 2.1.1961 tarih ve 202 sayılı 
Kanunla eklenen madde, 

8. 29.8.1977 günlü ve 2İ08 sayılı Muhtar Ödenek 
ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası; 

9. Hazine tarafından garanti edilen dış krediler 
nedeniyle naikden veya hesaben ödenen veya tahak
kuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 12/6 ve 24/4 maddeleri; 

Hükümleri 1979 maili yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 85. — Çeşitli bakanlıklar ve kuruluşlar 

bütçelerine konulan korunmaya muhtaç çocuklarla 
ilgili ödenekler, Maliye Bakanlığınca 1979 mali yılı 
için çıkarılacak bir yönetmeliğe göre kullanılabilir. 

Bu kullanımda gecekondu yörelerindeki çocukla
ra ve çalışanlar için kreş ve çocuk yuvası sağlanmasına 
öncelik verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 86. — Hazarda güven ve asayişin korun
ması hususundaki görevlerinden dolayı herhangi bir 
suretle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yara-
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lanma veya hastalık neticesi tedavide iken ölen em
niyet teşkilatı mensubu amir ve memurların eşine, aile 
yardımı ödeneğine halk kazanan çocuklarına, ana ve 
babasına, bunlar yoksa kardeşlerine 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 208 nci maddesinin (D) 
bendi uyarınca verilmekte olan ölüm yardimma ek 
olarak ayrıca sön aldığı aylığın 8 katı tutarında ölüm 
tazminatı ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 87. — Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebe
lerin tıbbiye öğrenciler4! gibi, iaşelerine devam olunur. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbül edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme : 
Madde 88. — Bu Kanun 1.3.1979 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 89. — Bu Kanunun, 
a) Kendi meclîsleri ile ilgili hükümlerini Cumhu

riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile il
gili hükümlerini (Sayıştay Bütçesinin birinci derece ita 
amirliğini Sayıştay Başkanı yapar.) Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var, okutuyo

rum. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gerek

çesine lüzum yok. 
BAŞKAN — Gerekçesini okutmayacağız efen

dim. 

Yüksek Başkanlığa 
1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının yürür

lük ile ilgili 89'ncu maddesinin (b) bendine Bütçe 
Karma Komisyonunda bir önergeyle eklenen «Sa
yıştay Bütçesinin birinci derece ita amirliğini Sayış
tay Başkanı yapar.» biçimindeki kuralın, Anayasa, 
yasalar ve içtüzük hükümlerine aykırı olduğundan, 
aşağıdaki gerekçeyle tasarıdan çıkarılmasını ve 89' 
ncu maddenin (b) bendinin «b) Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları,» biçimin
de düzeltilmesini arz ve töklif ederiz. 

Aydın Bolu 
iskender Cenap Ege Orhan Çalış 
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Manisa Zonguldak 
Oral Karaosmanoğhı Ahmet Demir Yüce 

Trabzon 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

BAŞKAN — Önerge sahipleri gerekçesini okut
muyoruz değil mi efendim?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Okutma
yalım efendim. 

BAŞKAN — Tamam kabul edildi efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Söz 

İŞtiyorum Sayın Başkanım. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Ben de söz istiyorum 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Tam'am efendim. Buyurun Sayın 

Yüce. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

•Konuyu bir kere Yüksek Heyetinize arz retmek 
istiyorum. Bütçe Kanun Tasarısının, Hükümet tek
lifini ihtiva eden 87 nci maddesi, Bütçe Karma Ko
misyonunda bir değişikliğe uğramıştır. Hükümet tek
lifi 87 nci maddeyken, eklemelerle Bütçe Karma 
Komisyonunda 89 ncu madde olmuştur. 87 nci mad
dede, bu Kanunun yürürtülmesine mütedair hüküm
ler vardır ve birinci fıkrada «Kendi Meclisleri ile il
gili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanları yürütür» der. İkinci fıkrasında ise 
«Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile ilgili 
hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si Başkanları yürütür» der, «Diğer hükümlerini ise 
Maliye Bakanı yürütür» der. 

Şimdi, Bütçe Komisyonundaki vaki değişiklik 87 
nci madde yerine 89 ncu maddenin ikinci fıkrası şu 
hükmü getirmiş oluyor: 

Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ilgili hü-
'kümlerini gene Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanları yürütüyor; fakat araya Sayıştay Büt
çesinin birinci derece ita amirliğini Sayıştay Başka
nı yapar, diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu, bugüne kadar tatbik edilmiş olan bir husu

sun ortadan kaldırılmasını öngören bir metin. 
Muhterem arkadaşlar; 
Biz, bu metnin bir kere kanunlara aykırı olduğu

nu beyan ediyoruz. İkincisi, Anayasa Mahkeme
sinin bu hususta kararları var; ona aykırı düştüğünü 
görüyoruz. Üçüncü olarak da Meclisler bugüne ka
dar bu konuda hâkim iken, neden kendiliklerinden 
bu imkânlarını devretmek ihtiyacını duyuyorlar?.. 
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Gayet tabii ki, bunu da mütalaa etmek istiyoruz. 
Onun için şunu ifade etmek istiyorum: 

1. Yapılan iş Anayasaya aykırıdır ve Anayasa 
Mahkemesi kararlarına aykırıdır. 

2. Kanunlarımıza aykırıdır. 

3. Acaba gereği var mıdır?.. Bugüne kadar Sa-
yıştayın kanunlarla teessüs etmiş olan ita amirliğin
den iMecîisler; yani Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi niye vazgeçmek ister veya niye vazgeçiril-
mek istenir?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şunu arz etmek istiyorum: İta amirliği keyfiye

ti 832 sayılı Kanunun ki, Sayıştay Kanunudur, 21 
nci maddesinde Sayıştay Başkanına bu hususta her
hangi bir yetki verilmemiştir. Bu yok. Bundan gay
ri. Sayıştay Başkanlığının veyahut ita amirliğinin na
sıl teessüs edeceğine dair 1050 sayılı Genel Muha
sebe Kanununun 71 ve 117 nci maddelerinde bir
takım hükümler var. 

Binaenaleyh, bu hükümler muvacehesinde Sayış
tay Başkanının ita amiri olması mümkün değildir. 
Yani kanunlar bu imkânı ortadan kaldırır. Bunu bir 
hüküm olara'k bendeniz arz etmiyorum. Yani ka
nunların buna amir olduğunu sadece bendeniz arz 
etmiyorum, hukukçular arasında bu son zamana ka
dar da münakaşa edilmiş. Acaba bu nasıl hallola-
bilir diye düşünülmüş, taşınılmış ve son Sayıştay 
Başkanı seçimi münasebetiyle Meclisler arasında te
essüs etmiş olan birtakım görüş farklarının bir da
nışma ihtiyacı duyulması muvacehesinde Danıştaya 
intikali üzerinde Danıştayın vermiş olduğu bir da
nışma kararıyle de; yani mütalaayla da hukuki kuv
vetini bu sene içerisinde tamamlamış. 

Muhterem arkadaşları; 
Şimdi okuyorum: 
«Danıştay Üçüncü Dairesi 
Esas No. : 1978 -834, 
Karar No. : 1978 - 894 
Danıştay, oybirliğiyle. 
İta amirliği müessesesi, genel olarak 1050 sayı

lı Muhasebeyi Umumiye Kanununun 71 ve 117 nci 
maddelerinde düzenlenmiş olup, bu madde hüküm
lerine göre, bakanlar ile mülhak bütçeli idarelerin 
müdürleri, bütçelerinin ita amiridir. 

Adı geçen Kanunun ita amirliğine ait hükümle
rine tabi olmayan Anayasa kuruluşlarının kanunla
rında bu kuruluşların başkanlarının kendi bütçe
lerinin ita amiri olduklarına dair amir hükümler 
bulunmaktadır. 
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Sayıştay Kanununda ise böyle bir hüküm mev
cut olmadığı gibi, muhasebe işlerinin Millet Mec
lisi Saymanlık Müdürlüğünce yönetileceği 89 ncu 
madde hükmü icabıdır.» Bunu Danıştay Üçüncü 
Dairesi söylüyor. 

«Diğer taraftan, Sayıştay Anayasanın 127 nci ve 
832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1 nci maddesi gere
ğince, genel ve Katma bütçeli dairelerin gelir ve gi
derleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetlemek görevini ifa etmekte olduğuna gö
re, Sayıştay Başkanının, Kanunda açık bir hüküm 
bulunmadıkça ita amirliği görevini yapması huku
ken mümkün değildir. 

Anayasamızın 84 ncü maddesinin son fıkrası 
hükmüne göre..» diye de onları izah ediyor. «Bu 
hükümlere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil eden Millet Meclisi Başkanının Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştaym 
da ita amirinin olması doğaldır. 

Oybirliğiyle varılmıştır.» diyor. 
Üçüncü Daire Başkanı Üçüncü Daire Üyesi 

Orhan Özdeş Fikret Ungan 
Üçüncü Daire Üyesi Üçüncü Daire Üyesi 

Yaşar Mormut Cahit Ersen 
Üye 

Necati Araş 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bu böyle devam edip gidiyor ve Danışta

yın da bir kararı elimizde. 
Şimdi, böyle bir madde ile Bütçe Kanununa tek

rar nazarı dikkatinizi ceibederim. 89 ncu maddenin 
içerisine bir parantez açilmak suretiyle.. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, iki dakikanız 
kaldı efendim. 

A FİM ET DEMİR YÜCE (Devamla) — Hukuken 
ita amiri olması mümkün olmadığı son Danıştay 
kararıyla da tarsin edilmiş bulunan böyle bir mües
sesenin başkanının ita amirliği sıfatı bir kerre içeri
sine vazetmek suretiyle Bütçe Kanunuyla hükümlen-
dirilmek, kanunileştirilmek isteniyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe Kanunu kendine özgü bir kanundur. Ana

yasamız Bütçe Kanunlarını değişik şekillere bürün
dürmüşlerdir. Fransız ihtilalinden sonra bütçelerin 
sahibi halktır ve halkın temsilcisi olan Meclislerdir. 
Bu ilke kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, Bütçenin sahibi Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir ve Sayıştay onun namına bu denetimi 
yapmaktadır. Binaenaleyh esas ilke bu olduğuna gö-
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re; kanunları da Anayasamızın 126 ve 127 nci mad
delerinde «Sayıştay hakkında hükümlerde kanunla
rı çıkacak» dediğine göre, «Kanunlanna göre bunlar 
muamele görür» dediğine göre, ve 1050 sayılı Ka
nun ve 832 sayılı Kanun da çıkmış olduğuna ve o Ka
nunlar da bunu yasakladığına göre, Bütçe Kanunun
da herhangi bir değişiklikle bunu yapmak hem /ana
yasaya aykırıdır, hem de Anayasa Mahkemesinin ver
diği kararlara aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesinin biliyorsunuz Türkiye Bü

yük Millet Meclisi adına denetim görevi yapan Sa
yıştay'ın kuruluş, işleyiş, denetim usulleri ile genel 
katma Bütçelerinin nasıl yapılacağı, uygulanacağı hu
susunu 126 ve 127 nci maddeler kanuna bırakmış ol
duğundan; bu, Kanunlar da mevcut olduğundan; bun
lar hep açıklıkla ortaya konmuş. «Bütçenin uygulan
masıyla ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı 
hükümler ancak kanun konusu olabilecek» demiş, ye
ni bir kuralla Bütçe Kanunu hükümleri içerisine böy
le birtakım uygulamaların ve değişikliklerin vazedile-
meyeceğini Anayasa Mahkemesi karar altına almış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hukuki yönü bu. Bir de idari yönü var. Neden biz 

bundan vazgeçiyoruz, neden vazgeçiyoruz?.. Hem 
hukuk akımı içerisinde, hem de Bütçenin sahibi Mec
lisler olduğuna göre, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi ve onun üstünde beraber teşekkül ettirmiş 
oldukları Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ita amirli
ği hükmünden niye vazgeçiyor?.. Madem ki, yönetici-
cileri onlardır, ita amirliğini istedikleri nispette Sayıştay 
Başkanına bırakabilirler; ama yönetimine hâkim ol
dukları bir müessesede de ipleri kendi ellerinde olma'k 
için, bu müessesenin ita amirliğini, görevini kanunlar 
da vermiş olduğu için, kanunen bundan sarfınazar 
etmemiz; Anayasa hükmüyle sarfınazar etmemiz 
mümkün değildir; ama bir de idari yönden buna 
niye ihtiyaç duyulmaktadır, bunu da anlamak müm
kün değildir. 

Bu sebepten dolayı gayri kanuni olduğuna kana
at getirdiğimiz bu hükmün kaldırılmasını temin ba
bında, (o parantezin) eski haline ifrağı babından 
vermiş olduğumuz takririmizin kabul buyurulmasını 
hasreten istirham eder; saygılarımı sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Veli Uyar, buyurunuz efen
dim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, saygı
değer senatörler; 

Yıllardır bütçelerimizde; 1050 sayılı Genel Mu
hasebe Kanunumuz çerçevesinde hazırlanan bütçe
lerde, yürütme hakkında yalnız ve yalnız Maliye Ba
kanına yetki tanındığı halde, birkaç sene evvelin
den, Sayın Senato ve Millet Meclisi Başkanlarımız 
ne hikmetse kendi Bütçelerinin ita amirliği hakkın
da Bütçe Kanunlarına hüküm koydurmuşlar. Sayın 
Sözcü, Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunundan 
ve 832 sayılı Kanundan Anayasa Mahkemesinin bu 
konudaki kararından bahsetmdk suretiyle, Bütçe 
Kanununda, Senato ve Millet Meclisi Başkanlarına 
verilen yürütme yelk'sinon Sayıştaya da teşmü edil
mesi, Sayıştay Başkanının da kendi bütçesinin ami
ri itası olduğu hakkında açıklayıcı bir metnin konul
masında sakınca bulunduğunu sizlere arz t';ti. 

Bendeniz, 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunun
da, Millet Meclisi ve Senato Başkanlarımızın her
hangi bir şekilde amiri ita oldukları hakkında bir 
hüküm bulunmadığını sizlere açıklamak istiyorum. 

Bütçelerin hazırlanması Maliye Bakanlığına mev
du verilmiş bir görevdir. Meclisler, Cumhurbaşkanlı
ğı ve Sayıştay Bütçelerinin, idare amirleri tarafından 
hazırlanan rakamları Maliye Bakanlığına verilir, ta-
ıbiatiıy'Ja cetvellerin birer kopyası da, vcrJ.r, Maliye 
Bakanlığıda Genel Bütçe içerisinde bu idarenin de 
bütçesini tertip eder, düzenler ve Meclislerin huzu
runa getirir. 

Birkaç yıldan beri Sayın Senato ve Millet Mecli
si Başkanlarımız amiri italığa pek fazla heveslendik
leri için olsa gerek ki, kendileri için öyle bir hüküm 
koydurmuşlar ve 1050 sayılı Genel Muhasebe Ka
nununun dışına taşmışlar. O halde, Genel Muhase
be Kanununun 128 nci maddesini okumak gerekir. 
Bu madde şöyle diyor; 

«Büyük Millet Meclisi, Rİyaseticumhur ve Di
vanı Muhasebat bütçelerindeki muhassasat, idare 
amirlerinden biriyle Meclis muhasibi tarafından müş
tereken imzalı makbuz mukabilinde Hazineden tah
sil edilir.» 

O halde, bugün sizlerin cöbinizde arada sırada bu
lunan, seyahatten dolayı veya maaş çeklerinizde 
idare amirlerinin imzası yoktur; Senato ve Millet 
Meclisi Başkanlarımız imza eder. O halde, Sayın Söz
cü, kanunlara aykırı olan bu hükmün geldiği sırada, 
acaba neden çıkıp da «1050 sayılı Genel Muhasebe 
Kanunu, eski deyimiyle Muhasebei Umumiye Kanu
nuna bu aykırıdır. Bu metni koymaya lüzum yok» 
dememiş?. 
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832 sayılı Kanunla Sayıştay Kanunu, son kuru
luş Kanunu. Evvelce, daha eskiden Kuruluş Kanu
nu var idi ve tek Mecl'is zamanında Sayıştayın mua
meleleri, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştayın muha
sebe muameleleri Meclis muhasebesi tarafından yü
rütülürdü ve yine 1050 sayılı Kanunda buna ait hü
küm var; ama Meclisler şimdi iki kanada ayrılmış; 
Senato ve Millet Meclisi. Burada, 89 ncu madde
de ne buyuruluyor?.. «Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanları yürütür» deniliyor. Neyinki-
ni?.. Sayıştayınkini de. O halde, bir «Verile» emri 
geldiği zaman Senato Başkanlığına mı gidecek, Mil
let Meclisi Başkanlığına mı gidecek?.. Bunu nasıl 
yürüteceğiz?.. 

O halde, muhasebenin, muhasebe müdürlüğünün 
bir yerde toplanması, amiri itaların (îta amirlerinin) 
birkaç tane olmasında sakınca teşkil etmez. 

Bir örnek vermem gerekirse; Meselâ Başbakan
lık. Başbakanlık Muhasebe Müdürlüğü bir tanedir; 
ama buna bağlı Genel Bütçe içerisindeki (şimdi şu 
anda adedini tam bilemem) 8 - 1 0 tane dairenin 
muhasebe işlemleri Başbakanlık muhasebesinde yü
rütülür; ama hiç bir zaman o genel müdürlüklerin 
amiri itası Sayın Başbakan değildir; lüzumu yok
tur. Sayın Başbakan, Genel Muhasebe Kanununun 
71 nci maddesi gereğince ilgili yerlere ikinci dere
cede amiri italik veyahutta kendine niyabeten amiri 
italik vermiştir. O halde, bunların muhasebesi bir ol
duğu halde, sonradan Genel Muhasebe Kanununun 
ıgene bir hü'krnü gereğince; ödeme muhasiple;1!; ya
ni mesul muhasiplikler Maliye Bakanlığınca ihtiya
ca göre ihdas edilir.. Evvelce, birçoklarınız belki bi
lir, Maliye Bakanlığı merkez muhasipliği var idi; 
bütçe hacimlerinin çoğalması, dairelerin çoğalması 
sonucu merkez muhasipliği yükünün tek muhasip 
üzerinde toplanması mümkün olmadığı anlaşıldı; ev
vela Milli Saivuinıma Merkez, Saıymartlığı ihdas edil
di. Dikkat buyurursanız muhasebe müdürlüğü de
ğil; yani bakanlığın bütçesini hazırlayan, Sayıştaya 
evrakını gönderen, Sayıştaydan geldikten sonra öde
me yerine gönderen muhasebe müdürlüğü değil; 
merkez muhasebe müdürlüğü, merkez sorumlu say
manlığı ihdas edildi. Arkasından, gene işlerin çoklu
ğu dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Muhasebe Müdür
lüğü, Adalet Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğü falan, 
gibi merkez muhasiplikleri ihdas edilmek suretiyle 
ödemeleri bu muhasebe müdürlük eliyle yapılmak
ta, yürütülmektedir. O halde, Sağlık Bakanlığı Mer
kez Muhasebe Müdürlüğüne, adı Sağlık Bakanlığı 
olduğu halde 5-6 tane bakanlık bağlıdır. Bakanlığın 

muhasiplikleri o merkez muhasebe müdürlükleri ta
rafından yürütülür. 

Bir muhaseben1 in telk olması, muğlakı o muha
sebenin bağlı olduğu amirin bütün dairelerin amiri 
itası olduğunu gerektirmez. 

Biraz evvel konuşan sayın sözcü Anayasa Mah
kemesinden bahsetti. Anayasa Mahkemesinin kararı, 
«Amiri ita olamaz» demiyor ki, Sayıştay Başkanına. 
832 sayılı Kanunda Sayıştay Başkanı, idarenin en bü
yük amiridir. O halde tayinleri yapar, terfileri yapar, 
Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesi ge-

- reğince, üst dereceli kadrolara atama yapar, Sayış
tay Genel Kurulu toplanır, Bakanlar Kurulunun me
mur atama ve tayini konusundaki idari konularda 
Bakanlar Kurulu yetkisi verilmiştir, 832 sayılı Ka
nunda. Meclis ve Senato Başkanlık Divanlarının yap
mış olduğu görevleri Sayıştay Genel Kurulu yapar 
ve bunların da amiri Sayıştay Başkanıdır; ama gel 
gör ki, Bütçeye geldiğimiz zaman Meclis Başkanı 
ita amiri olacak derler. Bu, abesle iştigal etmek gi
bi bir şey olur. Özür dilerim. 

Biz Sayın Millet Meclisi Başkanımızın, Senato 
Başkanımızın işlerinin yoğun olduğu bir zamanda 
böyle teferruatla uğraşmadan kurtarmak istiyoruz. 
İşi açıklığa kavuşturmak işitiyoruz. BaŞka hiç bir şey 
değildir bu. 

O halde, bunda bir yetki almak, almamak, kısıtla
mak, kısıtlamamak diye bir şey söz konusu değildir. 

Sayın senatörler; 
Bunu bir de, özür dilerim, geçen sene olan bir iş

lemin, Sayıştay Başkan ve üyelerinin seçiminden do
layı bir sürtüşmenin reaksiyonu olarak da kabul et
meyin. Çok özür dilerim. O reaksiyon ayrı, o başka 
idi. Huzurunuza geldi seçimler, siz onayladınız; ama 
Sayın Millet Meclisi Başkanımız belki de bir fariı 
hassasiyet göstererek Genel Kurula getirip mevzuu 
onaylatmadı ve bu sürtüşme oradan gitti, Danıştaya. 
Sayıştay Bütçesi münasebetiyle bendeniz konuya de
ğinmiştim. 

O halde özür dileyerek bu önergenin reddedilme
si ve Komisyonca konulmuş olan metnin konması 
hem kanunlarımıza, hem işin maslahatına en uygun 
şekildir. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Söz isteyen mi var efendim?.. Bu

yurun Sayın Karamüllaoğlu. 
M. ŞEBİP KARAMÜLLAOĞLU (Bursa) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; 
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Bütçe kanunları, daha ziyade 1 yıllık harcama
ları ve gelirleri ayarlayan bir yasadır. Maalesef işin 
kc'ryma gidiyoruz biz. Esasa 'mi&aia'ük, esasa ddku-
nan konularda da parantezler arasına birer fıkra sı
kıştırarak Meclislerin ciddi surette kanun yapmaları
nı bir açıdan köstekliyoruz. Bunun tipik misallerin
den biri de, halen müzakere ettiğimiz bu maddedir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu kimle
rin ita amiri olacağını tespit etmiştir. Birinci derece
de valilerdir; hatta bazı özel maddeler hariç, birin
ci derecede bakanlardır. Yıllardan beri, imparator
luk devri de dahil, uygulamalar, ikinci derecede va
li ve kaymakamları ita amiri yapmıştır. 

KİT'ler hariç genel bütçe ve katma bütçelerin 
harcamaları Sayıştay vizesine tabidir. Bunun üç is
tisnası vardır. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Sayıştaydır. Sayıştay bir yüksek 
mahkeme değildir. Doğrudan doğruya Türkiye Bü
yük Millet Meclisine izafeten, niyabeten hesaplan in
celeyen bir kuruluştur. Kanun da görevlerini saymış
tır. Yıllardan beri uygulama Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanının ita amiri olduğudur ve ayrıca bir 
de saymanlığı yoktur. 

Arkadaşlar; 
Tutmuşlar, muhtelif nedenlerle yıllardan beri uy

gulamayı ve mutat hale gelen uygulamayı ters çevi
rip bir parantezin içinde yeniden birtakım ita amir
leri ihdas etmektedir; Sayıştay Başkanı. 

Şimdi ita amiri olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin; zaten esas nokta, Türkiye'de henüz yasalar
la ve uygulamalarla geniş ölçüde bir Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kavramının oluşturuJamarnasındarı 
neşet ediyor. (AP sıralarından alkışlar) 

Bu nedenle, bakıyorsunuz bir tarafta Millet Mec
lisinin özlük işleri, bir taraftan Senatonun, bir ta
raftan orada bir Emniyet Müdürlüğü, bir taraftan 
burada bir Emniyet Müdürlüğü. Bu Milletin buna 
tahammülü yoktur. 

Şu halde, gerekiyorsa yasalar da çıkırap Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kavramını ayarlamak lâzım
dır, oluşturmak lâzımdır. 

Sayın Veli Uyar yetkili bir kişidir; ama söyle
diği noktalar tamamıyla şu gelen fıkraya aykırıdır. 
Bu fıkranın gereksizliğini, çıkarılması gerektiğini te
yit ediyor. Onun için istirham ederim, duygularımız
dan sıyrılalım, kanunlara uygun olan eski uygula
mayı kabul edip bu gelen pareritez içine. Zâten o 
parantezi koyan da ürkek koymuş, titreyerek koy
muş, doğru bir iş yapmadığına kendi de müdrik. 

(AP sıralarından «Bravo» sesleri) Çünkü «Birinci 
derecede Sayıştaym Başkam yetkilidir» diyor. Niye 
«iBirinci derecede» diyor?.. Doğru dürüst «Şunlar, 
şunlar ita amiridir o uygular» desin. Onu dememiş. 

istirham ediyorum, yanlış bir uygulamadır, ba
şımıza işler açar, yarın sürtüşme buradan başlar. 
Meclis Muhasebe Müdürü «Benim amirim Meclis 
Başkanıdır» der. Henüz Divanı Muhasebatın da bir 
muhasebesi olmadığına göre, işte o zaman maaşlar 
verilmeyebilir. 

Rica ediyorum, Veli Bey kardeşimiz yetkilidir; 
ama bir yanlış anlayışın içindedir. Onun için, Ada
let Partisii kanadından verilen önerge isabetlidir. Ben
deniz reyimi onun lehine kullanacağım. 

Hürmetlerimle. (AP sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, buyurunuz efendim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Gerçekten bir hayli önemli konu üzerinde mü
zakerelerde bulunmaktayız. Efendim bendeniz Veli 
Uyar arkadaşımın fikrine katılmıyorum. Bu yanlış
tır. 

Saniyen, Başkanların da ita amiri olmalsı konu
sunu da kanunlara aykırı bulmaktayım. Şöyle ki, 
Muhasebei Umumiye Kanunumuzun 127 nci mad
desinin ikinci fıkrasında «'Umumi bütçenin tanzimi 
sırasında idare amirleri bu bütçelere ait erkamı 
Maliye Vekâletine bildirir» diyor. 128 nci maddeyi 
de demin Veli Uyar arkadaşımız okumuştur. Bu 
madde hükmüne göre, ita amirinin idare amiri ol
mak lazım gelir. Kesindir bu. Çünkü 128 nci mad
deyi de okuyorum: 

«Büyük Millet Meclisi, Riyaseticumhur ve Di
vanı Muhasebat bütçelerindeki muhassasat idare 
amirlerinden biriyle Meclis Muhasibi tarafından müş
terek imzalı makbuz mukabilinde Hazineden verilir» 
der. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bakanlıklarda bütçeyi hazırlayan muhase

be müdürlükleridir. Cumhuriyet Senatosunda, Millet 
Meclisinde bütçeyi hazırlayan Muhasebe Müdürü, 
İdare Amirlerinin nezareti altında Muhasebe Müdür
leridir. Tüzüğümüzde sarahat vardır. 

İçtüzüğümüzün 11 nci maddesinin 4 ncü fıkra
sını okuyorum: «Başkanlık Divanının görüşünü ala
rak C. Senatosu bütçesini hazırlamak ve Başkanlık 
Divanına vaktinde tevdi etmek» İdare Amirlerinin 
görevi arasında sayılmıştır. 
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Daha sonra 173 ncü maddede bir hüküm var, 
son fılkrasını okuyorum: «İdareci Üyelerin hazırladı
ğı bütçe Başkanlık Divanında görüşülerek kesin şek
lini alır.» diyor. 

Şimdi, bütün bütçe sonuçlarını nasıl ki, bakanlar 
Maliye Baskınlığına bi'ldirvyorlarsa ita amiri olarak 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu bütçesi de, 
hazırlamış olan idare Amirleri tarafından, bu ra
kamların Maliye Bakanlığına gönderilmesi ve bildi
rilmesi esastır. Çünkü, Tüzüğümüz gereğince Leva
zım Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü, idare 
Amirliğine bağlanmış birimlerdir. Başkanlığa bağ
lanmış birimler değillerdir. Başkanlığa emniyet hiz
metleri bağlıdır; ama Muhasebe, Veznedarlık, Le
vazım Müdürlüğü idare Amirlerine bağlı birimler
dir. 

Bu itibarla, aykırı da bir hüküm olmaması karşı
sında, idare Amirlerini ita amiri kabul etmekten baş
ka çare yoktur. 

Şimdi, dört - beş seneden beri yapılan uygulama 
neye dayanmaktadır? Bu, Meclis içtüzüğünün 152 nci 
tmai'ie-cyîe, bizim 174 ncü madldernûz'de, verile emir
lerinin başkanlar tarafından imzalanacağı hükmü 
getirilmiştir, buna dayanmaktadırlar. 

Oysa ki, verile emri başka şey, ita emri başka 
şeydir. İta amiri, meselenin bütün muhasebe evrakla
rının, bütün cetvellerinin, bütün evrakın hazırlanma
sını emreden ve buna nezaret eden adam demektir. 
Verile emri ise, en son 'kâğıttır. En son imzalanan 
kâğıttır. Yani, muamelenin tekemmül ettiğine dair bir 
ıkâğillan ibarettir veıüe emri. Başkanlar bu verile 
emrini imzalamakla mükelleftirler. Bunun dışında ita 
amiri yetkileri yoktur. 

Bu bakımdan bendeniz, Divanı Muhasebat, Mil
let Meclisi; Türkiye Büyük Millet Meclisi adına vazi
fe gören bir teşekkül olmak münasebetiyle, böyle bir 
yetkinin Divanı Muhasebat Başkanına verilmesinin 
yanlış olacağı kanısındayım. Verile emirlerini yine 
Başkanlarımız imzalar, çünkü Tüzük bu hükmü ge
tirmiştir, Tüzük maddesini değiştirmeye de imkân 
yoktur. Bir değiştirme teklifi getirilebilir, ayrı dava; 
ama ita amirinin de mutlaka idare Am'iri olması şart. 

Bendeniz vazife taksimi yapıldığı zaman, Başkan 
arkadaşıma karşı çıktım; bu sebepten karşı çıktım. 
Bana levazım vazifesi verildiği zaman bütün evrakı 
'ben imzalayacağım de d m ve bunu Divanda da kabul 
ettirdim. Onun için, lütfen yanlış iş yapmayalım, yi
ne Meclis Başkanları verile emirlerini imzalamak ka-
y'A ve şartıyla ve ita emri, İdare Amirler' tarafından 

verilmek kayıt ve şaûıyîa, eski usul ve minval üze-
ıCne mese-'ejeri yürütelim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bütçenin uygulanması, Devletin bünyesin'de mü

teaddit ita amirliklerine verilmiş. Bu ita amirlikleri
ni kontrol eden de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına Sayışta'ydır. 

Şimdi, metinde Bütçe Karma Komisyonunda ka
bul edilen husus kabul edildiği takdirde, Türkiye Bü
yük Miİlet Meclisi adına, Sayıştay bütün ita amir
liklerini kontrol edecek; fakat Sayıştaya gelince; Sa-
yıştayı kim kontrol edecek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına eğer bu yetkiyi verirseniz, değerli ar
kadaşlarım? Hem ita amiri olacak, sarfa yetkili ola
cak, Sonra kontrol edecek bir merci bulunmayacak.. 

Onun için önerge eski hususları, yıllardan beri 
gelen tatbikatı yeniden teyit etmek, metne koyulan bu 
hususla meydana gelecek bir bozukluğu ortadan kal
dırmak istemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bütün ita 
amirliklerini kontrol Sayıştayın. Kendisine sarf yet
kisini verdiğiniz takdirde ita amiri durumuna düşe
cek, kendisini kontrol edecek bir merci bulamayacak 
arkadaşlar. 

Onun için gelen önerge ve bugüne kadar yapı
lan tatbikat normaldir, hukukidir, Anayasa Mahke
mesi kararlarına da uygundur. Bunu arz etmek için 
huzurunuza geldim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Refet Rendeci buyurunuz 

efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer arkadaşlarım; 

izin verirseniz ben de meseleye başka bir yönden 
bakmak istiyorum. Bütçe Kanunlarıyla diğer kanun
ların gerek yapılış, gerekse tatbikat gerekse süre ba
kımından aralarında fark vardır. Bütçe Kanunu hat
ta bir manasında kanun mudur değil midir, mevzuu 
hukuk bakımından şüphelidir. Bir senelik bir kanun
dur, Bütçe Kanunu. Bir sene tatbik edilir. 1979 sene
sine aittir, gelecek sene aynen gelir. Şu görüştüğünüz 
80 - 90 ncı maddeleri ayarlayan kanunlar her sene 
gelir, Yüce Meclislerin huzurunda değişik şekillerde 
kabul edilir. 

Halbuki burada görüşülen mevzuu bir anamese-
le, esas mesele. Anayasamız Sayıştaya vazife vermiş. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi namına bu Bütçeyi 
onun adına niyabeten denetleyeceksin. Sayıştayın ku
ruluşu hakkındaki Anayasamızın hükmü diyor ki, 
«Sayıştayın çalışmaları, denetlemesi, personeli, üye
lerinin tayini, terfii özel kanunla düzenlenir.» Özel 
kanunda neyi vereceksiniz, neyi vermeyeceksiniz, 
hangi yetkilerle mücehhez kılacaksınız, hangilerle 
kılmayacaksınız, hangi noktalardan kime bağlı ola
cak?.. Bu, özel kanunu ile Sayıştayın Kuruluş Kanu
nu ile tayin edilir diyor. Sayıştayın Anayasaya göre, 
Anayasamızın 127 ve diğer maddelerine göre Kuru
luşu Hakkındaki Kanun Yüksek Meclislerde kabul 
edilmiş ve Sayıştay o Kanuna göre vazife yapmak
tadır. Bu Kanunu yaparken Sayıştayın Kuruluş Ka
nununu yaparken Sayıştayın ita amirliği mevzuu o 
zaman Meclislerimizce düşünülmüş, bu yetki veril
memiştir. Şimdi esas ana Kanununda Anayasanın 
emrettiği şekilde çıkarılmış bir Kanuna göre veril
meyen bir yetkiyi muvakkat bir kanunla verdiğiniz 
zaman Anayasanın bu maddesi ile ve Kuruluş Ka
nunu ile çelişki içerisine düşeriz. 

Bendeniz meseleyi kanunların, Bütçe Kanunları
nın muvakkatliği yönünden, her sene bu Meclislerin 
huzurunda böyle bir münakaşanın yapılmasının müm
kün olduğu yönünden ele alarak muvakkat bir ka
nunla böyle bir yetkinin verilemeyeceğini, verilmesi
nin Anayasaya ve Kuruluş Kanununa aykırı olaca
ğını ve dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na vazife yapan bir müessesenin bağlanma, bağlılık 
ve niyabet fikrinin ve unsurlarının da bu yetki ile 
zedeleneceği kanaatindeyim^ 

Bu sebeplerle önergenin Anayasanın ve Kuruluş 
Kanununun espirisine uygun olduğunu, Bütçe Kanu
nunun espirisine uygun olmadığını arz etmek için 
yüksek huzurlarınızı işgal ettim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saym üyeler, böylece altı sayın üye 

madde üzerinde görüşmüştür. Hazırlanan Danışma 
Kurulu kararı ve Genel Kurulumuzca kabul edilen 
karar gereğince başka hiç kimseye söz verme olana
ğımız yoktur. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Açıkla
mada bulunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce önergeyi açıkla
ma diye de bir uygulamamız yoktur. 

Şimdi mesele konuşmalarla vuzuha kavuşmuştur. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyorlar mı?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Önergeye ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Kayseri) — Sayın Başkan, konu aslında Meclisler 
İÇİ düzenlemeyi ilgilendirmektedir. Bu nedenle Hü
kümet olarak bir görüş açıklamakta sakınca olabi
leceğini düşünüyorum. Bununla birlikte eğer Başkan
lık Divanı bir teknik açıklamada bir yarar görürse 
bunu yapmaya hazırım. 

BAŞKAN — Siz şimdi katılıyor musunuz, katıl
mıyor musunuz?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Takdire bırakıyorum efendim. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Madde 89'u okunan önergedeki değişikliği ile be
raber oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Böylece Bütçe Kanunu maddelerinin işlemi bit

miştir. 
Şimdi, Programımız gereğince Bütçe Kanun Ta

sarısının tümü üzerinde son görüşme meselesi. Bir 
önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1979 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi Programa 

göre normal duruma geldiğinden, Bütçenin tümü üze
rindeki görüşme süresinin 60 dakikaya çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Kontenjan Grup Başkanvekili 
Şerif Tüten 

BAŞKAN — Sayın senatörler, dün Genel Kurul 
bir karar alarak konuşmaları 10 dakikaya indirmiş
ti. Şimdi Sayın Şerif Tüten Program zamanında da 
bitiyor, binaenaleyh gruplara yeniden 60'ar dakika 
konuşma hakkı verilmesini teklif ediyor. (Zaten grup
ların dışında konuşma hakkı yoktur). Önergeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Mucip Ataklı, Milli Birlik Grubu adına 
buyurunuz efendim. 

MB GRUBU ADINA MUCİP ATAKLI (Tabii 
Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1979 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesinin sonuna 
gelmiş bulunuyoruz. Çeşitli bütçelerde konuşan arka
daşlarımız Grubumuzun görüşlerini ayrıntılı olarak 
sundular. Ben de son konuşmamda Grubumuzun gö
rüşlerini anaesaslara dönük bir tarzda kısaca arza 
çalışacağım : 
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İç ve dış politikada olduğu gibi, ekonomik ve 
sosyal alanlarda da ağır sorunları devralarak iktida
ra gelen bu Hükümet, bir yıldan beri sarfettiği bütün 
çabalara rağmen, Programında beyan ettiği ve ulus
ça arzu edilen sonuçlara henüz ulaşamamıştır. 

Ancak, bu derecede ağır iç ve dış sorunların, bu 
kadar kısa zamanda üstesinden gelinmesinin olanak 
dışı olduğunu kabul etmek gerekir ve ekonominin 
düzlüğe çıkarılması için tüm olanakları ile kilit nok
talarına yönelmesi gerekirken, gücünü bu alanlara 
teksif ettiği ve başarı kazandığı da söylenemez. 

Sayın senatörler; 
Hükümet, iktidara geldiği ilk günden başlayarak, 

durgunlaşmış dış politikamıza bir canlılık getirmiş, 
birçok ülkelerle çok yönlü ilişkiler geliştirmiş, sar
fettiği gayretler sonunda şartlı da olsa ambargonun 
kaldırılması sağlanmıştır. 

Bütün bunlara rağmen dış ülkelerle ilişkilerimiz
de gelecek için umut verici ve rahatlatıcı birtakım 
sonuçlara ulaşabildiğimizden söz etmek biraz zor
dur. 

Ekonomimizi ağır baskı altında tutan dış borçlar 
büyük ölçüde ertelenmiştir; fakat ekonomik istikra
rın sağlanması ve kalkınmamızı hızlandırmak için 
büyük ümitlerle girişilen taze para bulma çabaları 
beklenen sonucu vermemiş, bu amaçla girişilen deva
lüasyon hamlesi, gerekli mali ve idari önlemler za
manında ve yeterince alınmadığı için umulan yararı 
sağlayamamış ve enflasyonun tırmanışı önleneme
miştir. 

Enflasyondaki bu tırmanış, halkımızın yaşam ko
şullarını büyük oranda güçleştirmiştir. 

Sayın senatörler; 
Hükümet, devraldığı ve yıllardan beri süre gelen 

rejime yönelik kitlesel terörist hareketlerin üstüne 
gerek haber alma, gerek yönetim kadroları ile hızla, 
cesaretle ve etkin bir şekilde yönelmediği için, anar
şik olaylar önlenememiş ve can güvenliği sağlana
mamıştır. 

Ancak, son zamanlarda kolluk kuvvetlerinin faa
liyetleri sonucu olayların faillerinin yakalanması ve 
yargı organlarının bunlar hakkında verdiği kararlar 
ile sıkıyönetimin uygulaması nispi bir ferahlık yarat
mıştır. Ulusumuz İktidar ve muhalefet grupları ile 
bağımsızlardan oluşan Parlamentomuzdan, ülkenin 
ve ulusun bütünlüğünü ve demokratik rejimi tehdit 
eden tehlikeler karşısında her türlü düşüncenin üstü
ne çıkarak, ortak tavır almasını beklemektedir. 

Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiye bağlı olan 
ulusumuz, tek temsilcisi ve bütün sorunlarının yegâ
ne çözüm yeri olarak Parlamentoyu görmektedir. Bu 
nedenle, siyasi partilerimizden, siyasi tansiyonu yük
seltmek yerine, uzlaşıcı ve barışçı bir tutum izleme
lerini özlemektedir. 

Sayın senatörler; 
Başarı için önerilerimiz şunlar olacaktır : 
Hükümet ayrıntılar üzerinde vakit yitirmeden, 

başlıca sorunlarımız olan anarşi ve terörün önlenme
si ile, ekonomik dengenin sağlanmasına öncelik ve
rerek, bütün gücünü bu iki anahedef üzerinde top
lamalıdır. 

Bütün haber alma örgütleri ve kolluk kuvvetleri 
görevlerini etkinlikle yapacak şekilde reorganize edil
melidir. 

Milli eğitimde alınan olumlu tedbirler özel yurt
lar için de uygulanmalıdır. 

Mahkemelerin süratlendirilmesi için gerekli ön
lemler alınmalıdır. 

Her ne suretle olursa olsun, değişik kesimlerde 
huzursuzluk yaratacak, hazırlıksız, plansız, sistem ve 
değişikliklere ve uygulamalara gidilmemelidir. 

Ekonomik istikrarın ve gelişmenin sürdürülmesi 
için gerekli bütün ekonomik ve sosyal önlemler ken
di kaynaklarımız önplanda tutularak alınmalı ve 
spekülatif hareketler önlenmelidir. 

KİT'lerin borçİarı konsolide edilmeli, harcamalar 
Plan hedeflerine uygun olmalıdır. 

Tüketim ekonomisi frenlenmeli, kemerlerin sıkıl
ması için her türlü tedbir alınmalıdır. 

Her türlü dış ilişkilerimizin karşılıklı çıkarlar dü
zeyinde bölgemizde ve dünyada barış ve güvenliğin 
gelişmesi yönünde yürütülmesi esas olmalıdır. 

Demokratik rejimlerde iç güvenliğin ve barışın, 
normal yönetim ve yargı yoluyla sağlanması esastır. 
Hükümetin yönetim ve kolluk kuvvetleriyle gerekli 
önlemleri alarak 1979 yılı içinde ülkede can ve mal 
güvenliğini tam olarak sağlayacağını umuyor ve bu
nu mutlaka bekliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bu bunalımlı dönemden çıkışta Hükümetin de

mokratik kurallar içerisinde en doğru yolu bulacağı
nı umuyor ve içtenlikle yaptığımız uyarı ve önerilere 
önemle eğilmesini diliyoruz. Bu umutla Bütçesine 
olumlu oy kullanacağız. 

1979 Mali Yılı Bütçesinin yurdumuza ve ulusu
muza yarar getirmesini ve Hükümetin başarıya ulaş
masını diliyor, şahsım ve Grumuz adına Yüce Heye
tinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Grupları 
adına başka söz isteyen sayın üye?.. Sayın Ucuzal 
AP Grubu adına buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Eskişe
hir) — Sayın Başkan değerli arkadaşlarım; 

İG gündür, gece gündüz devam eden müzakereler 
sonunda, 1979 yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerindeki 
görüşler, müşahhas hale gelmiştir. 

Neticede, gelinen bu yerde teşekkül eden kati fi
kir ve görüş, bu Bütçenin sahibi olan malum Hükü
metin tükenmiş olduğudur. 

Tükenmenin yolunu açan ve bu noktaya gelişi sağ
layan sebeplere gelince; Her yönü ile açık seçik olan 
bu sebepleri dışarıda arama yanlış olur. Böyle bir yan
lışlık ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
ülkenin zararına devam eder. 

Bu tükenişin sebebi Hükümetin kendisidir, kuru
luşudur, tutumu ve davranışlarıdır. 

Çünkü Hükümet, çare bulma yerine, buhranların 
sürüp gitmesine, hem de artarak tevalisine göz yum
du; kendi tabiri ile ödün verdi, imkân verdi. Bu veriş
ler hâlâ da devam ediyor. 

Hükümetin bu tutum ve davranışlarını aczine, 
ehliyetsizliğine dayandıran görüşler var, bu davranı
şı ustaca bir oluşturma çabasına ve niyetine hamleden 
görüşlerde var. 

Görüşler ne olursa olsun, sonuç, bu Hükümetle 
bu ülkenin idare edilemeyeceği kanaatinin tam ve kâ
mil hale gelmiş olmasıdır. Bu görüş ve kanaat umu
midir. 

Evet, ülkenin en ücra köşesindeki sade vatandaş
tan basının büyük trajh gazetelerindeki yazarlara va
rıncaya kadar, bu Hükümeti umut kabul edenlerden 
gelen sesler, ittifakla, emeklerinin ve oylarının haram 
olmasını ifade ediyorlar. Böylece, vicdanlarına karşı, 
yanılmanın borçlarını edaya çalışıyorlar. 

Bu açık kalpli vatanperver ses ve hareketleri, ül
kenin geleceği ve selameti bakımından aydınlık işa
retleri olarak kabul ediyor, hayırın âlemeti olarak 
yorumluyor ve şu neticeye varıyoruz : 

Demek ki ülkenin idaresinde aklın, mantığın, vic
danın, meşruiyetin ve kanunların hâkimiyeti isteği, 
bizim görüş, teşhis ve arzularımızla birleşiyor. 

Değerli senatörler, 
Bu Hükümeti bitiren ve tüketen hiç şüphesiz icat 

ettiği ve kullandığı «Etkin ve yansız önlemler» tabi
ridir. 

Bu etkin ve yansız önlemler sayesinde, 13 aydır 
bu ülkede sayısız gözleri yaşlı, yürekleri yanık; Ana 
ve babalar, dul eşler, yetim evlâtlar var. 
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Yaralanan gençler, işçiler, görevliler var. 
Soyulan bankalar, soyulan yuvalar, soyulan işyer

leri var. 
Yakılan evler, yıkılan işyerleri, yakılan okullar, 

yakılan hapishaneler, yakılan Devlet daireleri var. 
Okul bulamayan, bulup da okutulmayan gençler 

var. 
İşyeri kapanan,.işinden atılan işçiler var. 
Memuriyetinden atılan, oradan oraya sürülen me

murlar var. 
Dövülen, sövülen, sürülen polisler var. 
îşgal edilen ajanslar, daireler, bankalar, koopera

tifler var. 
Bu ülkede sayısız; 
Her türlü suçu işleyip yakalanmayan sayısız suç

lular, tesadüfen yakalananı da hapishanelerden kaçı
ran, kaçırttıran yetkililer var. 

Bunca olan bitenleri seyredip, görevini yapmayan
lar var. 

Devlete başvuranların, sığınanların maruz kaldık
ları haksızlık, adaletsizlik ve kanunsuzluklar var. 

Tekraren arz ediyorum; Bu olanların arasında, 
bunca olanları yaratan ve bunlara seyirci kalan bir 
de tükenmiş Hükümet var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tükenmemiş Hükümetlerin ülkesinde suçluların ka

tillerin bulunması için, bizzat vatandaşlar tarafından 
ödül verilmesi ilan edilmez. 

Böylesine milyonlarca lirayı ödül koyarak katil 
aranmasına çıkılan ülkede, ödül sahibi kişiler ve ku
ruluşların fikirlerini sormaya hacet var mı? 

Bu davranış, bu malum Hükümet için tükenmiş
liğin delili değil de nedir? 

Bu malum Hükümete düşen davranış, lüzumsuz
luğu bu ödüllerle ilan edilmesinden sonra, koltuğa sa
rılma yerine, koltuğu bırakıp ayrılmaktır. 

Hükümet olmak ve Hükümet olduktan sonra öm
rünü uzatmak için, herkese ödün verenler, giderek 
ülkeyi ödüller ülkesi haline getirdi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Milyonlarca lira ödüller vaat edilerek suçlu ara

nan bu ülkede, katilleri aranan bu ülkede yaşama
nın yaşam olduğu söylenebilir mi? 

Bu ülkede, Hükümetim diyen topluluğa, Hükümet 
denebilir mi? 

Bugün ortaya çıkan gerçek, sivil elbise üzerine miğ
fer giyenlerin Fatihliği nasıl hayal olmuşsa, taahhüt
lerine ters düşerek, 13 aydır ülkeye beraberinde sayısız 
olayları ve buhranları getirip sürdürenlerin Hükümet
leri de tükenip şimdi hayal haline gelmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
İthamın, isnadın, iftiranın temel yapıldığı inşaat 

ayakta duramaz. Bu bina er geç çökmeye mahkûm
dur. Evet, çökecekti ve çöktü. 

Bu çöküşü göre göre, bile bile bu hale getirenler, 
Hükümet olduktan sonra da, iftira, itham ve isnat
larına devamla, yapacakları işi bırakıp, geçmişi kötü
leme sistemlerini uyguladılar ve halen de uyguluyor
lar. 

Bunlara düşen hareket; «Bu ülkeye biz bir tel 
iyi şey veremedik» diye, mertçe itirafta bulunmalar 
ve özür dileme olmalıydı. 

Bunu yapmayıp, 10 gündür yine aynı takttık ve 
sistemlerine devamla, geçmişi kötülemeye boş yere 
çaba saffettiler. 

Bizi ithamla bir yere varmanın mümkün olma
dığını, herkes bilmelidir. 

'Biz, CHP'ne, onun başına «Hükümeti gel. tes
lim al» diye kırmızı mumla bir mektup mu çıkar
dık, davet mi ettik?.. 

Hükümeti ele geçirmek için, başvurduğunuz ter
tip ve entrikalar tarihe intUkal elti; ama hafızalardan' 
da silinmedi. Şimdi feryadınız neden?... 

Başarrsızlığmza bahane aramak, hem de kötüle
me yolunu seçerek mesnet aramak neden? 

Size scrmazlar m.ı; «Elinizin hamuru ile bu işs 
niye karıştınız ve kalkıştınız» diye?.. 

1950 de Hükümeti devralanlar, hem de meşru ola
rak Hükümet olanlar, sizden ne Karunların dolu kasa
sını, ne de her meselesi halledilmiş mamur bir ülkeyi 
iç.!'.n a'madılar. Ama, 27 yıl sonra bakalım size tes
lim edilenlere; görelim üike ve ülkenin imkânlarına; 
nereden nereye gelinmiş, nasıl yücekniş? 

Bunları arza çalışırken, ne kendimizi methetmek 
ne de müdafaa etmek düşüncesi içinde değiliz. Esasen 
tuna ihtiyacımız da yok. 

Şimdi görelim; bu dönemde nereden nereye geldi
ğimizi; geri -kalimişlüktan kurtulmak için nelerin ne
lerin yapılmış olduğunu: 

Gay.'i. safi Milli Hâsıla 

Sene 1927 de 1 Milyar 605 Milyon 
•« J953 de 10 « 384 « 
« 1955 de 66 « 801 « 
« 1977 de 817 « ^C0: « lira. 
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Fert başına Milli Gelir 

Sene; 1927 ide ,117 lira 
« 1950 de 452 « 
« 1963 de 2 235 « 
« 1977 4e 15 904 « Artış 155 kat. 

Yatırımlar 

Sena 1950 toplam; yatırım 1 Milyar 260 milyon lira 
•« 1963 « « 9 « 240 « « 
« 1977 « « 185 « 853 « « 

Artış 185 kat. 

Plan dönemlerinde yatırımlar 

1 nci 5 yıllık Plan dönemi gerçekleşme! 60 milyar lira 
2nci 5 « « « « 240 « « 
3 nci 5 « « « « 570 « « 
4 ndü 5 « « « « Trilyon lira 

ıBiKçeler, 

Sena 1923 Devlet Bütçesi 93 milyon 650 bin. lira 
•« 1950 « « 1 « 826 milyon lira 
« 1963 « « 12 « 101 « « 
« 1977 « « 189 « 328 « ;< 

Artış 1 890 katı. 

Banka Kredileri 

Türkiye'de tek banka; Ziraat Bankası. 
Sene 

1923 Toplam kredi imkânı 2 milyon 267 bin lira 
1950 « « « 1 milyar 275 milyon lira 
1963 « « « 11 « 863 « « 
1977 « « « 266 « 448 « « 

Artış 133 CC^ kat. 

Mevduat da böyle. Elektrik üretimine g&'m.ee; 

Ssns 1945, Türkiye'nin yıllık elektrik üretim tu
tarı 246 bin kilovat. Bu, 190 belediye, 84 müessese?:-
nin istihsal ettiği elektrik. 

Sene 1950, istihsal edilen elektrik 790 bin kü-ovat, 
Sene 1960, istihsal edi'len elektrik maktan 2 milyar 

185 milyon kilovat, 
Serte 1965, 4 milyar 450 milyon kiiov:\ 
Sene 1977, istihsal edilen elektrik yılda 2? milyar 

970 milyon fcjltovat. Artış 22 720 kat. 
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1952 senesinde 171 kilometre yükseik gerilm 
şdbdkesi varikan, 1977 de 16 042 kilometreyi bulmuş., 
İl, ilçe ve köylerin eletotriMemmesi sebebiyle da ayrı
ca 32 bin kilometre uzunluğunda elektrik şebefke^ 
yapılmı'ş. Böylece, Kar|s nereden 'elektrik alıyorsa 
Edime de oradan elektrik alır hale gelm'ş. 

Demir - çelik böyle, alüminyum böyle, çimento 
istihsali böyle, kâğıt böyle, gübre bayie, cam böyle, 
şeker böyle, teıkl^il böyle.. 

O eğrili aricadaşlanm.; 
D:;a bağlı sanayi kuruluş iddianıza gelince; bu 

iddia yanlıştır, Tdkisltil sanayiinde dışa bağlı ne var, 
şekerde ne var, çimentoda, kâğıtta ne var, gemi ya
pımında ne var, camlda, n:s var, lastikte ne var,.. De
mir - çel'ik, aiünrnyürnda, balkırda, Perkim Me, pet
rolde, yolcu ve ylük vagonları sanayiinde, otomotiv, 
sanayiinde % 80 ilâ % ICO yerli imalata dayalıdır bu 
sanayi. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Montaj sana'yü. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam* 

la) — Sabret, geliyorum, oraya. 
Yapılan bu eserler ve kuruluşlara ilaveten, özel 

sektör taraf ıddan Kurulup işletilen nice sanayi kuro-
1 uslan bir kenara atılacak veya kötülome'k ve küçült
mece için bunlara «Montaj sanayii» diyeceksiniz vcı 
daha ileri gidecök, «Ambalaj sanayii» diyecekiniz. 

Şunu iyi biliniz ki, Türkiye sizin i'hama, iftiranı
za dayanan muhalefetinizle geri kaimi «hıktan geliş
mekte olan bir ülke haline gelmedi, yukarıda kısaca: 
arza çalıştığımız eserler ve bu eserleri yapan ve iş
letmeye açan vatanperver insanların tükenmeyen sabır 
ve gayretleri sayesinde geldi. Tüılktye bu sanayinin 
yanında 67 ili ve yüzlerce ilçe ve köyleri birbirine! 
bağlayan, asfalt yollar, haberleşme tesisleri, hava alan
ları, limanlar, barajlar, hidro - elektrik ve termik sant
raller, okulla**, üniveı'siteleriyle ilim ve tekliğe kucak 
açtı. 

Ne hazin tecellidir ki, bunlar yapılırken o günün 
muhalefeti olan sizlerdi; bunlar yapılmasın, milletin 
mddenliyetin nimetine 'kavuşmasın, diye uykunuz ka-
çıyoıldu.İttem iMütıe itham, lif.fcir-a üstüne iftira yağ-
diMiaraik, şuıurtsuzjca dolaşıp milleti 'kışjkıntımanın aikıl 
almaz fesatlıklarına başvuruyordunuz. 

Milleti yoiklulk devrimden kurtarıp bolluk devrine 
getirdiğimiz bir sıratta malum yollarla iktidar ol
dunuz. Oldunuz, da ne oldu?. Yine eski alışkanlığınıza 
devam.. Enkaz devrâlirmşlar, 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — 13,5 milyar dolar borç. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Aldıkları bu enkaz iddialarını unutaraik, 

— 455 
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2 milyar 2QQ milyon dolarlık: enkazdan ihracat yap1-* 
muşlar. Sanfei dışarıda enjkaz bekleyenler varmış. 

Bu nasıl enkazdır; ki, bir yılda 2 milyar 200; mil
yon dolariı'k ihracata imikân sağlar? 

Bu na'sıl amJbalaj samayli'dir ki, Moskova'da sanayi 
sergisi açacak kadar ve Mosköva'lıların da hayran
lığını Eoplayacalk seviyede bir anibalaj ürünü meyda
na gelir?, 

tnisan ister istemez, ya bu sanayi sergisini açan
ların, ya da sergiyi ha'yranlııkla gezenlerin sanıayMen 
anlamadıklarına inanası geliyor. 

O eğerli arka'daşlanim; 
!Bu yanlış ve yalan iddia sah iplenin e, gerçe'kleri 

'dile getirerek bizim cevap vermemize esasen ihtiyaç 
da yok, Bu insanlara, her gün, her aldım atışlarında 
Ikarşi'larına çılkan, eser ve müesseseler gereiken cevabı 
veıtmietk'te, ben varım ve enıkaz değilim demektedir. 

Elbette bunlar, bu yerlere sokakta bulunup konul
madı. Bu, eserler bir beldel mukalbiliride buralara 
Ikondu, Konulurken de diyar diyar dlolaşılaralk, lafla, 
(hayalilerle gettirjilmıeidi. Onların, ülkemfee gelişinde, 
araç olan Milletimizin ve Devletimizin itbarı idi. 

'Ne oldu bu itibara ki, bir yıldır dünya dolaşıldı da 
'bu itibara ulaşılmadı. Ulaşılamaz; çürAü itibar bir 
'kuş gibidir. Ürkütülmeye gelmez. Hele bu kuşu ür
küten sahibi olursa bir daha kafesine kolay kolay 
denmez. «Döner» dense de bu söz ölasılMaridan! 
öteye gitmez. 

Değeri i atik adaşlar ıim; 
Bu rufken en malum Hükümet giderek anarşiyi de 

'Meclislere getirmekte beis görmedi. Böylece Meçi is
leri de kendisi gibi tükenmeye tabi tutmayı deniyor. 
iBu çaba, ık'anun yapma çabası değil, bu çaba 'taraf
tarları kalmiişisa, onlara moral verme, kendisini kol
tukta tutma çalba'sıdır. 

'Kanun yapma ça'bası olsa idi 11 ayıdır Mecliste 
Ibökleyen paketini 11 ayda 11 defa açar, hiç olmazsa 
ibunlardan bir kaçının gerçek çehresini millere gös
terirdi. 11 ay bu çehresini millete gösterme cesaretin, i 
Ibula^rnayanjlar, sonunda aynı taisar44ariHi adını değişti
rerek, daha da çetrefil hale getirerek, kend'lierinca 
'dahi tanıntmaz bir üoube haline getirip, Anayasayı, 
Meclis içtüzüğünü ve teamülleri zorlayarak, günde 
15 saat çalışma ile tasarıları görüşmeye başladılar. 

Millet, sanki sigara .kuyruğu, margarin kuyruğa, 
et 'kuyruğu bekler gibi, vergi ödemek için kuyrukta 
sıraya girmiş de, bu tasarılar çıksın da vergi ödeye
lim diye bekliyor. Acelemiz var, acelemiz var diye 
feryadı figanla Hükümete gelenlerin, hem kemdi, hem 
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de taraftarlarının eteklerini ayaklarına dolaştırdığı or
tada -iken, ibir ide bu vergilerle rrîilldtin tümden ayak
larına eitdkjıerind dolaşjfcnimıaiya ne hacet var? 

Hem ne verdiniz bu rriöleCe ki, bu milletten vargi 
istiyorsunuz? Hang'i yüzle istiyorsunuz? 

Bu davranışınız, tüiksnan ömrünüzün son çılgın^ 
lığı olarak suç hanenize yazılacak ve bu yanlış hare--
•ketimizin hesabini verdmeye'ceksiniz. 

Bu çılgınca tutumunuza karşı çlkan muhalefetin., 
haklı harekdüi karşıisınjda süsimanız gerıeiküıiken; dama-
ıgoj'iye, safsataya saparak kendinlizi isayunimayınız. 

IBu vengi tasarılarınız ne Türkiye'min, ne de Türk 
Milletinin yanarına bir şey getirrneyecekjfcir. 

Bu sebeple karşı çıkıyor ve çıkmaya da devam 
edeceğiz. 

Bugüne kadar milletin yararına ortaya ne koy
dunuz da karşı çıktık?. 

Biz, sizin gibi bir türden muhalefet değiliz. 
Biz, daima hakkın ve haklının yanındayız. 
Biz, daima Devletin ve milletin yamnda yer aldık 

ve almaya da devam edeceğiz. 

Hiç bir kanunsuz hareketin yanında ve içinde bu
lunmadık. 

Demokrasiye bağlı, Cumhuriyete sadık, milli ira
deye inançlı ve Atatürk ilkelerinin uygulayıcısı ol
duk. 

Ama ne gezginci, nede güdücü olduk. 
Adalet Partililer olarak, şehirlere, caddelere, mey

danlara ay yıldızlı Bayrağımızla girdik. 
Atatürk, onun ilkeleri ve Türk büyükleri ile gir

dik, İstiklal Marşı ile yürüdük. 
Marks'la, Lenin'le, Mao ile, onların resimleri, slo

ganları ve bayrakları ile yürümedik. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Enternasyonalci da olmadık. 
Ne üstümüze gölge düşürdük, ne de kimseden ih

san bekledik. 
Ne böldük, ne de böldürdük. 
Milletimize ne yokluk, ne de darlık gösterdik. 

Hiç kimseyi onurumuzla oynatmadık. 
Her zaman aranan ve güvenilir dost olduk. 
Ağır başlı, itidalli ve başarılı iktidarlar sürdürdük. 
Bu tutum ve davranışımızla, yılların ihmaline uğ

ramış ülkemizi imarda, milletimizin ihtiyaçlarının kar
şılanmasında, ülkemizin kaynaklarının değerlendiril
mesinde (sizin gibi çirkin bir muhalefete rağmen) mu
vaffak olduk. 

Ne dün, ne de bugün ithama ve iftiraya tenez
zül etmedik, etmeyeceğiz de, 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu tükenmiş Hükümetin başına, kuruluşuna, kad

rosuna, zihniyet ve ehliyetine güvenmediğimizi geçen 
13 Şubat 1978 tarihinde bu kürsüden söylemiştik. Za
man öylesine bizi haklı çıkardı ki, Hükümetin ba
şının başı yerlere bakıyor. 

Maliye Bakanı, kesik ve kısık sesiyle çaresizlikten 
bahsederek, aczini açıklıyor. 

Bir başkası, hâlâ nerede bulunduğunun idraksiz
liği içinde, hesap vermekle mükellef olduğu üyelere 
iftira ediyor, çirkinleşiyor ve yumruk sallıyor. 

Bir diğeri, bulunduğu yeri basamak yaparak, sap
landığı ve girdabına düştüğü ideolojisini yaymak için, 
kitap tercüme edip, yayınlıyor. Atatürk düşmanlarına 
«Yüksek Danışmanlık» payesi ve makamı vererek bir 
görüş oluşturuyor. Sonra dönüp, milli kültür ve mil
li sanat eserlerimizi yakıp yıkmaya cesaret edemedi
ği için, temel ahlâkı tahrip pahasına sinema filmlerin
den sansürü kaldırıyor. 

Bir başka Bakan, geçici bir başarı veya bilmediği
miz bir sebeple, tohumu toprağa düşmemiş tarım 
mahsullerini, sahiplerinden habersiz ve müsaadesiz 
rehin etmek cüretinde bulunuyor. 

Mızrak çuvaldan çıkınca, önce inkâra sonra em
sal arama çirkinliğine kalkışıyor, bunda da muvaffak 
olamayınca anlaşmanın feshinden başka bir yolun kal
madığını görerek bir skandal yaratıyor. 

Bir diğeri, Devletin işini bırakıp, resmi sıfatını 
yüklenip, Uzak Şarklara eşiyle dostuyla gezintiye gi
diyor. 

Bir başka Ekselans, yeni yoldaşlar peydah etmek 
için Wencouver'de Sosyalist Enternasyonale iştirak et
mek üzere Uzak Garba gidiyor. 

Bir başkası da, ehliyetsizliğini, beceriksizliğini ve 
çarpık zihniyetini ispat için, saygısızca ve pervasızca, 
Türk çocuklarına, Türk gençlerine beden eğitimi yap
tırmak ve 19 Mayıs Bayramına hazırlanmak için Ko
münist ülkelerden sözde mütehassıs getirmeye kal
kışarak, Yılbaşı gecesi Bulgar televizyonunu Türk 
Milletinin evinde ekranlarına getiren TRT'ye nazire 
yapıyor. 

Bir diğeri, Milli Eğitimi tahrip ettikten başka, 
okulları kapatarak eski bir devrin Maarif Vekiline 
izafe edilen «Okullar olmasa maarif ne güzel idare 
edilirdi» sözünü ispatlarcasına, Maarifi yürütmeyi ma
rifet sayıyor. 

Bir öteki, bir parti başkanı gibi hareket ederek, 
CHP etiketini taşımayan belediyelere zulmü ve yar
dım yapmamayı marifet sayıyor, bu amali için de 
Türkiye'nin en mükemmel kuruluşu îller Bankasını 
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kendine vasıta yaparak hallaç pamuğu gibi dağıtıyor; 
bunlar yetmiyormuş gibi, Devletin işini bir yana bı
rakarak bir Tansa uydurması ihdası ile peynir, zeytin, 
salça, sucuk, sosis satmak suretiyle bakkalığa kalkışı
yor. 

Doktor olan bir başkası, aspirin bulamayan vatan
daşa ve hele köylüye, aynı madde olduğunu bilme-
mezlikten gelerek aspirin yerine, «Asit asetil şahsilik 
alsınlar» demek suretiyle, ekmek bulamayan Parislile
re, «Pasta yesinler» tavsiyesinde bulunan Marie An-
toinette'ye taş çıkartıyor. 

Bakanlığında binlerce memur, mütehassıs ve onbin-
lerce işçiyi sürgün ve istifaya tabi tutan bir diğer ba
kan, aylar evvel ithal edilmiş dozerleri, (Kendi tabir
leriyle) görkemli merasimlerle trenlere yükleyip köy
lüyü uyutma projesi, yani, KUP'u koltuğunun al
tına sıkıştırıyor; köyü işgal etme projesi; yani KİP 
Projesi uydurmacasıyla Devlet kesesinden yüzlerce 
milyon lirayı militanlarına ulufe gibi dağıtıp tarlala
rın taşını toplatmayı, maksadı bizce malum bir be
ceri ve icraat sayıyor. 

Velhasıl, akordu bozulmuş enstrümanlardan mü
teşekkil bir heyet; her telden ayrı bir ses geliyor. İşte, 
bir acayip topluluk bu tükenmiş Hükümet. 

Değerli arkadaşlarım; 
Belki bana gönül koyacaklar var. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Yok. Ciddiye aldığı
mız yok, merak etme. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — «Hiç mi bu Hükümet icraat yapmadı» diye 
soracaklar olacak. Elhak, yaptı. Bakın neler yaptı : 

Anarşiyi tedbir almakta acze düşüp şımartan, anar
şistleri yakalayamayan, tesadüfen yakalananları ise ha
pishanelerden kaçıran bu Hükümet değil mi?.. 

Üretimde tüketimi birbirine karıştıran, «Tüketim, 
tüketim» diye üretimi durduran; böylece kıtlık yara
tan, kuyruk yaratan, yokluk yaratan bu Hükümet de
ğil mi?... 

Muhalefet - yıllarında Batı'ya «Emperyalist; kapi
talist» diye saldıran, iktidar olunca bu ülkeleri «Dost» 
diye fırıl fırıl dolaşan, dolaştıkça cüzdanını boşaltan 
bu Hükümet değil mi?... Hiç bir umudu, olasılığı ola
nak yapamayan, kalkınma hızını sıfırdan yukarı çı
karmayan, böylece başarıda sıfır alıp sınıfta kalan bu 
Hükümet değil mi?... 

Devleti Der'lere kaptıran, hapishanelerde polisleri 
dövdürüp yaralatan; 13 ayda değil 3 ayda perişan 
olan bu Hükümet değil mi?.. 
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Sıkıştıkça radyoya, televizyona koşan; 6 kuyruk
lu çarpık yıldızdan medet uman, bir sürü lafı güzaf
tan sonra ortada kalan bu Hükümet değil mi?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu, bitmiş, tükenmiş Hükümet, «Etkin ve yansız 

önlem» lafı ile bu ülkede daha nice şeyleri çürüttü: 
Canları çürüttü, malları çürüttü, kanunları çürüttü; 
emniyeti çürüttü, asayişi çürüttü; ekonomiyi çürüttü, 
itibarı çürüttü, parayı çürüttü; ahlâkı çürüttü, milli 
ve manevi değerleri çürüttü, milli birlik ve beraber
liği çürüttü; bunlarla beraber kendisini de, Devleti 
de çürüttü. 

Kısaca arza çalıştığımız olaylar, buhranlar sebe
biyle ülkemizi bir yıl içinde, Cumhuriyet tarihinde eşi 
ve emsali bulunmayan karanlığa mahkûm eden bu 
tükenmiş Hükümete, aziz milletimizin 400 küsur mil
yar liralık Bütçesini teslime vicdanlarımız ve aklı se
limimiz müsaade etmediği için... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Yahya'ya 
teslim ettiniz ya. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — ... Kırmızı oy verecek, kendisini kanlı günah 
ve veballeri ile baş başa bırakırken, büyük milletimiz 
adına bu büyük vebal sahiplerinden hesap sormaya de
vam edeceğiz. 

Sözlerimi bitirirken, tekrar Cenabı Hak'tan yardım 
diliyor, Yüce Kurulunuza Adalet Partisi Grubunun 
saygılarını sunuyorum. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isteyen var 
mı efendim?... Yok. Böylece Bütçe üzerindeki mü
zakereler bitmiş oluyor. 

Oyunun rengini belli etmek üzere Sayın Ahmet 
Demir Yüce, buyurunuz efendim. Sayın Ahmet De
mir Yüce, oyunuzun rengini belli etmek üzere süreniz 
10 dakikadır. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

1979 yılı Bütçe Kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosundavaki görüşmelerinin sonuna gelmiş bulu
nuyoruz. Bendeniz Tüzüğümüzün 107 nci maddesi ge
reğince oyumun rengini belli etmek için Yüksek He
yetinize kısa bir maruzatta bulunmak sadedinde söz 
almış bulunuyorum ve sözlerime şöyle başlıyorum : 

Ülkemiz, Cumhuriyet Tarihinin en karanlık ve en 
düşündürücü dönemlerinden birini yaşamaktadır. Si
yasal cinayetlerin, anarşinin kol gezdiği; okullarda eği
timin, dairelerde işlerin durduğu ve halkımızın yarına 
kaygı ile baktığı bu ortamda giderek yoğunlaşan bu-
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nalımın odak noktalarından birini; ertelenen sorunlar 
nedeniyle görülmemiş boyutlara ulaşan ekonomik güç
lükler oluşturmaktadır. 

Gerçekten içe ve dışa dönük tüm yönleriyle eko
nomimiz, bugün tam bir çıkmaz içerisindedir. Tüm 
ekonomik göstergeler yanında, günlük olayların ya
lın gözlemi de bunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Zamlarla yoklar ve bunların oluşturduğu karabor
sa ve spekülasyon ortamı, her alanda ekonomimize 
egemen olmaya başlamıştır. Görülmemiş bir başı
boşluk içerisinde üretici de, tüketici de sahipsiz ve ça
resizdir. 

Yatırımlar büyük ölçüde dururken, mevcut tesis
lerin bir bölümü faaliyetlerini sürdüremez duruma 
düşmüş ve işsizlik görülmemiş bir düzeye ulaşmıştır. 

Yoklar, bu derin bunalımın en somut, en çarpıcı 
göstergelerinden biridir. İnsan sağlığı için zorunlu 
bazı ilaçlarla başlayan yoklar listesinde şimdi, tuz, 
yağ, şeker, tüp gaz gibi halkın günlük ihtiyaç madde
leri de yer almıştır. Demir, çimento gibi temel mallar, 
zamlardan sonra da yokluklarını yer yer sürdürmek
tedir. Hâlâ karaborsa konusu olan bu malların ya
nında, traktör, yedek parça, lastik, akümülatör gibi 
önemli mallarda sıkıntı son evresine varmıştır. 

Bu nedenledir ki, enflasyon hızlanırken hayat pa
halılığı doruğuna ulaşmış, işsizlik bugüne dek gö
rülmemiş bir düzeye yükselmiş, esasen dengesiz olan 
gelir dağılımının daha da bozulması ile fukaralık 
büsbütün yaygınlaşmış ve şimdi Türkiye, siyasal ci
nayetlerle anarşinin kol gezdiği, vurgun ile soygu
nun egemen olduğu, okullarda eğitimin, dairelerde iş
lerin, fabrikalarda üretimin yer yer durduğu bir ülke 
haline getirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce iki dakikanız kal
dı. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Yakın 
geçmişte, ülkemizde ve başka ülkelerde, buna benzer 
durumlarda, sosyal patlamaların nelere vardığını gös
teren acı örnekler vardır. Halkımızın bugüne dek böy
le bir tepki göstermemiş ise de, bu durumu hoşgörü 
ile ya da anlayışı ile karşıladığı yolunda anlamak ya 
da yorumlamak kanımızca ileride onarılması güç so
nuçlar doğuracak büyük bir siyasal yanılgı olacaktır. 

Bu nedenle, ekonomimizi bugün içinde bulunduğu 
bunalımdan kurtararak, halkımızı esenliğe kavuştur
mak ve aynı zamanda Hükümete kendi kendini kur
tarma fırsatını vermek üzere, Hükümeti Yüce Sena
tonun önünde bir kez daha uyarıyorum ve bir an ev
vel istifaya davet ediyorum. 

| Muhterem arkadaşlarım; 
Bu sözler benim sözlerim değildir. Bu sözler, 

8 Kasım 1977 günü; bugün Maliye Bakanlığı görevini 
yapmakta olan Sayın Müezzinoğlu'nun, Cumhuriyet 
Senatosu, Tutanak Dergisi, cilt 34, toplantı 17 Salı 
günü, bu Senato kürsüsünden yapmış olduğu konuş
manın metnidir. (AP sıralarından alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu metni dinlediniz. İnsaflarınıza sığınıyorum. 

1250 ölü, % 61,3 Ankara geçinme endeksi, İstanbul 
geçinme endeksi % 63,4 ve bugün Türkiye Cumhuri
yetinin Maliye Bakanı olan Müezzinoğlu'nun, Ka
sım 1977'de tasvir etmiş olduğu, Türkiye. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Bunları hep söyledi
ler. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Bu tablo 
içerisinde Hükümetlerin istifa etmesi gerektiğine dair 
hüküm. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

- AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

I Vicdanlarınıza sığınıyorum. 1977 Kasımının Tür-
kiye'siyle, 1979 Şubatının Türkiye'sinin daha da iyi 
olduğunu iddia etmek imkânı mevcut bulunmadığına 
göre, Sayın Müezzinoğlu'na ve Hükümetini vicdanla
rıyla başbaşa bırakıyor ve tekrar aynı hüküm içeri
sinde kendilerini istifaya davet ediyorum... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, vaktiniz doldu. 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Böyle bir 

manzaranın tespitinden sonra oyumun kırmızı olaca
ğını beyan ederek hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(AP sıralarından alkışlar.) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

I Sayın senatörler, İçtüzüğümüzün 108 nci maddesi 
gereğince oyunun rengini belli etmek üzere bir sayın 
üye aleyhte konuştu. 

Sayın Niyazi Unsal müracaat ettiler, lehte istiyor-
1 sunuz; buyurunuz efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bütçe görüşmeleri süresmce çeşitli partilerden ve 
şahısları adına konuşan bütün üyelerin eleştirdiği 
Bütçe ve Bütçeyi hazırlayan Hükümetin hazırlıkları 
üzerindeki görüşleri dinledik. 

Sanıyoruz ki, geçen seneki Bütçeyi hazırlayıp bi
ze teslim eden Cephe Hükümetinin hazırlıkları dışın
da ilk defa bu Hükümetin Bütçe hazırlıkları üzerin-

I de görüşmeler sürüyor ve şu anda da Senatodaki gö-
I rüşmeler tamamlanmak üzeredir. 

458 — 
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»siraz önce Adalet Partisi Grubu adına burada 
.vonuşma yapan Sayın Ucuzal'ın söylediklerini dinle
dim. «Ülkenin ekonomik bunalımda olduğunu, borç 
altında bulunduğunu, ülkenin bir ateş çemberi için
de olduğunu, olaylar sayısının, ölümler sayısının art
tığını ve Hükümetin bu olaylar ve ekonomik çıkmaz 
karşısında tükenmiş duruma geldiğini» söylediler. 

Değerli üyeler; 
Bir ölçüde bu sözlerin doğru olduğunu kabul et

sek bile... 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Etmiyor mu

sunuz?.. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ülkeyi ekonomik 

durumdan batağa batıran bu Hükümet değil, sizin 
şimdiye kadar alkışladığınız, desteklediğiniz ve için
de bulunduğunuz Cephe Hükümetlerinin yaptıkları
dır. Ülkeyi, şu 98 bin yabancı firmaya borçlandıran, 
batağa batırıp, bu Hükümete, bu ülkeye teslim eden 
biz değil sizsiniz. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Siz borç 
alamıyorsunuz; alın da ondan sonra bu sözleri söy
leyin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Evet, biz sizin 
anladığınız anlamda borçlanma işlemini yapaca'k dev
let anlayışında değiliz. Eğer sizin devlet etme anla
yışınız, borçlanma anlayışınız bu ise ülkenin de ge
leceği nokta, bugün sizin eleştirdiğiniz noktadır. 98 
bin yabancı firmaya ülkeyi borçlandırıp bu duruma 
getiren insanın bu kürsülerden söz söylemesi değil, 
utanıp yerinde oturup biraz düşünmesi gerekir. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri). 

Eğer ülkede bugün birtakım insanlar ölüyorsa, 
eğer ülkede birtakım olaylar oluyorsa bunu hazırla
yan bu Hükümet ve biz değil, bunu ülkeyi cephele
re bölen ve Cephe Hükümetleri kuran, kurduran siz
siniz. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Haydi be!,. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sizin kurduğu

nuz cephelerden bugün vatandaşların üzerine ateş 
ediliyor. Sizin kurduğunuz, sizin besleyip, büyüttü
ğünüz, yetiştirdiğiniz cephenin adamları bugün insan 
öldürüyor, Türkiye'de. 

Biraz önce Sayın Ucuzal, «Biz 'kimseyi bölmedik. 
kimseyi ayırmadık, biz birleştiren Hükümettik, bir
leştiren Partiydik» dedi. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Doğru. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bölmedi, par

çaladı. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Peki, birleştiren 
Partiydiniz, bu Cephe ne oluyor; Cephe kime karşı 
kuruluyor bunu söyler misiniz?.. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Komünist
lere karşı. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, lütfen bir kitleye hi
tap etmeyin, Umumi Heyete doğru hitap edin, ha
diselere sebep olmayın. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Memleketi, cep
helere, kamplara böleceksin, bu kamplardan, bu cep
helerden birta'kım namuslu insanların üzerine ateş 
ettireceksin, ülkede kavga olmasını, barışın bozulma
sını böylece sağlayacaksın, ondan sonra da «Biz, 
birleştirici hükümettik; birleştirici, bütünleştirici par
tiyiz» diyeceksiniz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Böldü, par
çaladı. Parçaladınız, böldünüz. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Komünist
lere karşı anlat. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım ; 

Milli Eğitim Bakanlığının okul kapattığından söz* 
ediliyor. Bir defa daha söyledim. Milli Eğitim Ba
kanlığı okul kapatmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 
«Cephe», zihniyetinde olanların kurdukları savaş ka
rargâhlarını dağıtmıştır ve kapatmıştır. Siz ülkede 
eğitim enstitüsü bırakmadınız, okul bırakmadınız, or
taokulundan, üniversitesine kadar savaş karargâhla
rı, savaş kampları durumuna getirdiniz... 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — O, senin 
anlayışın. Orada binlerce komünist var; komünistle
ri itiraf etsene. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Milli Eğitim Ba
kanlığı ve bu Hükümet sizin kurduğunuz bu savaş 
karargâhlarını... 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Binlerce 
komünist var hapishanelerde, onlar için bir kelime 
söylesene. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Savaş 'karargâh
larını, suçlu odaklarını dağıtmıştır... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal, bir da
kika efendim; sözünüzü kestim efendim. Sayın Un
sal, bununla oyunuzun renginin ne alâkası var. Siz 
tümü üzerinde gibi konuşuyorsunuz. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Sayın Başkan, biraz 
evvel burada konuşan hatibin konuşmasının da bunun
la alakası yoktu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Demir Yü-
| ce'nin konuşması alakalı ki, söyledi. 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, bu
nun, oyumun rengiyle çok yakın alakası var. Bugün
ler, bugünler... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim; bir hadi
seye sebep olmayalım. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
benim konuşmam bir hadiseye sebep olmaz. Beni bu 
konuşmalara getiren, bu konuşmalara yol açan ko
nuşmalar hadise yapar. Biraz önce konuşan Ucuzal'a 
da aynı ihtarı yapaydınız... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal Grup adına konuştu, 
kendi adına değil. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Benim oyumun.. 
Grup adına konuşan... 

BAŞKAN — Beyefendi, Grup adına bir saatlik 
konuşma hakkını kullandı. Lütfen efendim bağla
yın; vakit kaybetmyeelim, 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Fikir 
açıklamasının Grup adına bir anlamı var mı?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Grup adına ko
nuşan, burada gelip bu suçlamaları yapacak; ama 
ben ülkeyi bu bozgunculardan kurtaran... 

BAŞKAN — Sayın Unsal... 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

sözümü kesmeyin. 
Ülkeyi bölünmelerden kurtaran, kampları dağı

tan, savaş odaklarını bozan bir Hükümeti destekle
me konusunda, alkışlama konusunda, iyi işler yap
tığını söyleme konusundaki görüşlerimi belirtmek 
burada sizi sıkacak öyle mi? 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Allah için 
bir tanesini söylesene. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kimden 
aldınız? 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ne söyle
di? Bir tane söylesene?.. Hakikatler iftira olmaz. 
Bölmeden başka ne işiniz var. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Eğer bu ülkede 
bir ekonomik açmaz varsa, bir ekonomik sıkıntı var-
saki var; ama bunun mimarı sizsiniz, bunu hazırla
yanlar sizsiniz... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Almasay-
dınız; kim alın dedi size? Çekilmedik, istifa etme
dik; entrikayla aldınız. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Müflis bir aile 
yönetimi gibi devlet yönettiniz devlet. Uruguay'dan, 
Bengaldeş'e kadar en küçük hükümete varana kadar 
bu Devleti, İni milleti borçlandırdınız, hatırdınız, on
dan sonra da çekip gittiniz. 

11 . 2 . 1979 O : 2 

I BAŞKAN — Sayın Unsal, bağlayın lütfen. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bari çalışanlara 

I yardımcı olmuyorsunuz iftira etmeyi bırakın. Siz bu-
I rada yakışıksız biçimde; iş yapanlara, Devlet eden-
I lere iftira etmeye başladınız... 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — İftirayı siz 
i yaparsınız beyim, bizde iftira olmaz. 
I NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ama siz ne ka-
I dar bu sözleri söylerseniz söyleyin, ne kadar Hükü-
I mete vade biçmeye kalkarsanız kalkın... 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Zaten kendi-
I niz biçtiniz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ne kadar hükü-
I met kurma rüyalarına yatarsanız yatın, bu Hükü-
I met bu ülkeyi hem barış içine getirecektir, barış için-
I de yönetecektir. (AP sıralarından «Süresi doldu» 
I sesleri). 

I BAŞKAN — Bağlıyor efendim, tamam. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Hem de sizin 

I teslim ettiğiniz... 
ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Daha batağa 

I battınız. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Hem de sizin 

I teslim ettiğiniz ekonomik bataktan da çıkaracaktır. 
I BAŞKAN — Sayın Unsal, müddetiniz doldu, 
I müddetiniz doldu efendim bağlayın. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sıkıntıya düşme 
I Sayın Başkan, bağlıyorum... 

I BAŞKAN — Başkan sıkıntıya düşmez efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Çok sıkıntıya 

I düşüyorsun; çok müdahale ettiğine göre Sayın Baş-
I kan. 
I BAŞKAN — Karışıklık mı çıksın? Yapmayın... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Başkana 
t hakaret ediyor. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ucuzal' 
j in yalanlarına niçin müdahale etmediniz? 

I BAŞKAN — Ucuzal'ın 60 dakika müddeti vardı 
I efendim. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bu kür-
I süden söylenebilecek en ahlaksızca iftiralarda bulun-
I du, niçin müdahale etmediniz?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ahlaksız 
I sensin. (Gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben şahsım adı-
I na da aynı şeyleri konuşur, düşünürüm. Grup, ko-
I nuşması başka; bunlar benim konuşma sürem değil 
I Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Tamam, lütfen bağlayın efendim. 
Bağlayın. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bağlıyorum, bağ
layacağım. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kanım, sözünü geri alsın, Grup Başkanımıza ahlak
sız dedi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne de
mek?.. «Ahlaksız»! diye hitap ediyorlar Sayın Başka
nım. Kime söyledi?.. 

BAŞKAN — «Ahlaksız» dediniz, evet. Ben de 
duydum; sözünüzü geri alın efendim. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ben Grup 
Başkanı demedim. Söylediği sözler, kullandığı de
yimler bu kürsüye yakışmayacak ölçüde iftira ve ah
laka aykırı sözlerdir. 

BAŞKAN — «Ahlaksız» diyemezsiniz beyefendi; 
sözünüzü geri alın. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ben Ucu-
zal'a ahlaksız demiyorum; söylediği sözlere diyorum. 
(AP sıralarından «Gülüşmeler»)). 

BAŞKAN — Tamam. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan.» 
BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim, 

Sayın senatörler; 
Sayın Adalet Partisi Grubu, bu işlerden şikâyeti

niz varsa, (Ki, var) ülkeyi ekonomik çıkmazdan kur
tarmak istiyorsanız, bu ülkeyi esenliğe kavuşturma
da katkınızın olmasını bekliyorsanız, istiyorsanız, bu
yurun Meclisi çalıştıralım. Meclisi çalıştırmayan 
siz... 

ATÂ BODUR (Ordu) — Tedbirler Kanununu 
getir çalıştıralım. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ekonomik duru
mu düzeltecek yasaları çıkarttırmak isteyen siz, Dev
letin gelir sağlayacak yasalarını engellemek isteyen 
siz. Buyurun, bunları hep beraber el ele... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, 13 dakika olduefen
dim, keseceğim sözünüzü; beni mecbur etmeyin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Bunları hep beraber el ele verip, istiyorsanız dü
zeltelim. İstiyorsanız bu yasaları çıkaralım, Meclisi 
çalıştıralım. Bir yığın... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İşgal edi
yorsun orayı?.. 

i BAŞKAN — Tamam efendim, 
I Beyefendiler... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Efendim, ben mi 
I konuşuyorum bunlar mı?.. Ben anlamıyorum ki... 

I BAŞKAN — Siz konuşuyorsunuz; siz işi uzattı-
I nız Beyefendi, 13 dakika oldu, 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
I ben uzatmadım. Siz oraya yeşil ışık yakıyorsunuz 
I «Müdahale edin»^ diye. Onları susturun ben sözleri-
I mi tamamlayayım, 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İşgal edi-
I yorsun orayı, 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sen hangi 
I kanlı eli sıkacaksın?,. 

I BAŞKAN — Haydi bağlayın efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

I bugün Senatonun elinde, Meclislerin elinde yığınlar-
I la yolsuzlukların dosyaları vardır. İstiyorsanız der-
I hal bu dosyaların içine girelim, bunları araştıralım. 
I (AP sıralarından «Gel, gel» sesleri). 
I Bunlardan başlamak üzere... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hep beraber, gel^ 
I Sekiz senedir neredesin?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Burada yiyip, 
I burada çarp... 
I BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. 
I NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kendinize gelin 
I Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, hiç bir 
I şey yapamam, kestim efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kesemezsin! 

I BAŞKAN — Hakkımdır, kestim. On dakikadan 
I fazla konuşamazsınız; buyurun aşağıya. 
I Rica ederim efendim, 15 dakika... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kesemezsin Sa-
I yın Başkan. 
I BAŞKAN — Hayır efendim, Divan olarak aynı 
I kanaatteyiz; konuşturamam. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Haydi aşa-

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Başkan olarak 
I tarafsızlığını niye... 
I BAŞKAN — Benim tarafsızlığımı siz konuşacak 
I vaziyette bile değilsiniz. 
I Buyurun oturun yerinize, 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Türkiye'de çalıp 
I Avrupa'da yiyenlerin hesabını gelin beraber göre-
1 lim, 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İnsene, 
buradan aşağıya insene. Sayın Başkan, nasıl müsaa
de ediyorsunuz konuşmasına?.. 

BAŞKAN — Sözünü kestim efendim, zabıtlara 
girmiyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sözümü söyleye
ceğim, 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçiyoruz sa
yın senatörler... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yahya Demirel' 
le... 

BAŞKAN — Açık oylamayı ad okumak suretiy
le yapacağız. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sözlerimi söyle
yeceğim. Yahya Demirel nerede?.. Onun hesabını 
soralım. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, meşgul etmeyin Sena
toyu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hangi 
usulle, ne hakla duruyorsun orada?.. Ne hakkın 
var?.. 

BAŞKAN — İdare Amirleri, lütfen kürsüden in
dirin. (Gürültüler). 

Nerede İdare Amirleri?.. İndirin aşağıya efen
dim. (Gürültüler). 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne hakkı 
var kürsüyü işgal etmeye?.. Hangi usulle duruyorsun 
orada?.. Sayın Başkan, niçin müsaade ediyorsunuz?.. 
Nasıl işgal edebiliyor kürsüyü?.. 

BAŞKAN — Kestim efendim, ben «Kestim» de
diğim andan itibaren kesiktir. (Gürültüler). 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Muhalefet şerhi yok, 
söz hakkı yok; ona Bütçe hakkında söz vermekle 
usulsüzlük yaptınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hepiniz fetvacı oldunuz evvel Al
lah. Bakıyorum, oradan fetva, oradan fetva... Yani, 
idare mümkün olmayacak hale geliyor; elbirliğiyle 
götürüyorsunuz; Allah razı olsun. (CHP sıralarından 
alkışlar). Fetvanıza çok memnun oluyoruz. 

Sayın senatörler, müzakereler bitmiştir, ad oku
mak suretiyle açık oylama yapılacaktır. 

İsmi okunan üye, «Kabul» «Ret» veya «Çek in-
sera sözcüklerinden birini kullanacaktır. 

Şimdi oylamaya kimden başlanacağına dair ad 
çekiyorum: Oylamaya İzmir Üyesi Sayın Nurhan 
Artemiz'den başlanacaktır. 

(İzmir Üyesi Nurhan Artemiz'den başlanarak oy
lar toplandı). 
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BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Sayın üyeler, ad okunarak yapılan 

açık oylamada 94 kabul, 56 ret, 9 çekinser oyla Büt
çe Kanunu Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiş
tir. 

Sayın Başbakan buyurunuz efendim. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar). 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato^ 
sunun sayın üyeleri; 

1979 Mali Yılı Bütçesine verdiğiniz kabul oyları 
için Yüce Senatoya Hükümetimiz adına şükranları
mı sunarım. Bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Se
natosunda belirtilen görüşlerden, gerek lehte, gerek 
karşı görüşlerden, aynı zamanda yapıcı olarak öne
riler ileri süren görüşlerden Hükümet olarak çok ya
rarlandık. 

Önemli olan sadece Bütçenin hazırlanışı ve kabu
lü değildir, Aynı zamanda bunun ülke gereksinmele
ri doğrultusunda uygulanışıdır, Bu uygulamada da 
Yüce Senatonun tuttuğu ışıktan her zaman yararlan--
maya çalışacağız. 

Türkiye'miz bir süreden beri bir ekonomik buna
lım döneminden, darboğazlar döneminden geçmekte
dir. Bunda kendi ekonomimizin yapısı bir ölçüde 
etken olduğu gibi, dünya ekonomisindeki gelişmeler, 
son yıllarda yer alan gelişmeler de etken olmaktadır. 
her iki kaynaktan gelen etkeni de gözönünde tutarak 
Hükümetimiz, Türkiye'nin bir an önce ekonomik 
alanda esenliğe çıkması için elinden gelen çabayı gös
termektedir ve gösterecektir. Bu çabayı gösterirken 
her şeyden önce Türk Ulusunun ve Türkiye'nin ken
di gücünü tam olarak harekete geçirmeye ve de
ğerlendirmeye önem vereceğiz. 

Türkiye'nin ekonomik alanda karşılaştığı sorunla
rın önemli bir unsuru dış ödemeler darboğazıdır. Bu 
darboğazı aşmak Türkiye durumundaki bir ülke için 
sırf kendi olanaklarıyla mümkün olmayabilir; fakat 
ona rağmen biz Türkiye'nin büyük gücünü, Türk top
lumunun dinamizmini tam olarak harekete geçire
bildiğimiz takdirde ve Türk ekonomisinin kendine öz
gü dinamiğine teşhis koyup, o dinamiği Türkiye'nin 
yararına en uygun biçimde değerlendirebildiğimiz 
takdirde dış ödemeler darboğazı dahil bütün engel
leri ve sorunları aşabileceğimize güveniyoruz ve bu 
güvenimizi her şeyden önce ulusumuza olan, ülke
mize olan inancımızdan alıyoruz. 
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Böylesi darboğaz dönemlerinde ve belli bunalım
ların, türlü engellere karşın açılması gerekön dönem
lerde ulusal birliğin her alanda kendini ve etkinliğini 
göstermesi gerekir ve temenni edilir. Parlamenter 
demokrasilerde de ulusal birliğin güçlenmesini, pe
kiştirilmesini sağlayacak, buna katkıda bulunacak, 
hatta buna öncülük edecek kurumların başında Par
lamento gelir. O nedenle, biz umarız ki, Hükümeti
mize gerek eleştirilerimizle, uyarılarımızla, gerek 
desteğinizle ışık tutarken ve katkıda bulunurken bir 
milli birlik ortamını her şeyden önce Cumhuriyet 
Senatosuyla Millet Meclisiyle tüm Parlamentomuzda 
gösterelim ve Türkiye'nin, Türk ekonomisinin esen
liğe çıkışına en büyük katkıyı burada elbirliği ile ya
palım. 

Türkiye'de hepimizin hiç kuşkusuz özlediği hu
zurun ve iç barışın sağlanmasında da tek etken olma
makla birlikte, hiç kuşkusuz önemli bir etken eko
nomik sorunların açılması olacaktır. Bu bakımdan, 
bu sorunları aşmak üzere ulusal gücü harekete geçi
rirken göstereceğimiz birlik, ve dayanışma, aynı 
zamanda ülkemize huzur ve barışı getirmesini de ko
laylaştıracaktır. Böyle bir huzur ortamına birlik ve 
dayanışma ortamına elimizden gelen katkıyı yapmalk 
Hükümet olarak bizim başta gelen ödevimiz olacak
tır. 

Yüce Senatoya bize ışık tutan çalışmaları için, 
görüşmeleri için ve Bütçeye verilen kabul oyları için 
tekrar şükranlarımı sunarım, 

Saygılar sunarım. (CHP, MB Grubu ve Cumhur
başkanınca S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar.) 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — CHP, AP, MB ve Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Grup Başkanlıklarının, çalışmalara 13.2. 1979 
Salı gününden 16.2. 1979 Cuma gününe kadar 
ara verilmesine dair önergesi. (4/470) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bir önerge var 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
10 günden beri yoğun bir şekilde bütçe görüşme

leri devam etmiştir. 13 Şubat 1979 Salı güniinderi, 
16 Şubat 1979 Cuma gününe kadar ara verilmesini 
saygıyla arz ederiz. 
AP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 

Cahit Dalokay Fikret Gündoğan 

Kontenjan Grup Başkanı 
Zeyyad Baykara 

MB Grup Başkanı 
Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Bütçenin Türk Milletine, memleketimize 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. 

20 Şubat 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16.35 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Manisa ve Erzurum illerine 
bağlı ilçelerin PTT müdürlüklerindeki personel adedi 
ile posta gişe hizmetlerinin kaç dakika olduğuna dair 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Güneş Ongüt'ün 
yazılı cevabı. (7/1033) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Aşağıdaki sonumun Ulaştırma Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığmızı 
saygılarımla rica eedrim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 
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Soru : Aşağıdaki üç ilin sadece ilçe PTT müdür
lüklerinde eylül ayında yaptırılan kadro incelemele
ri sonucunda bu ilçelerdeki personel adedi ile posta 
gişe hizmetierinin kaç daklikia sürdüğüne dair veri
lerin listeler olarak bana gönderilmesini işitiyorum. 

a) Manisa İM .-. ilçeleri, 
b) Ankara ili - ilçeleri, 
c) Erzurutm ili - ilçeleri, 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 12.2,1979 

Haberleşme Genel Müdürlüğü 
Sayı : 10909 - 1819 - 3610 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 19.1.1979 ve 17593 -
7049 - 7/1033 sayılı yazınız: 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil
mi Nalibantoğlu'nun Manisa, Ankara ve Erzurum 
illerine bağh olup, 1978 Eylül itibariyle kadro in
celemesi yaptırılan ilçe PTT merkez müdürlüklerin-
deki personel adedi ile posta gişe hizmetleri hak
kında, Bakanlığımıza tevcih eylediği yazüı soru 
önergesiyle ilgili 3 nüsha cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Güneş Öngüt 

Ulaştırma Bakam 

Sorular ve cevaplar 
Soru : Aşağıdaki üç ilin sadece ilçe PTT müdür

lüklerinde eylül ayında yaptırılan kadro inceleme
leri sonucunda bu ilçelerdeki personel adedi ile pos
ta gişe hizmetlerinin kaç dakika sürdüğüne dair ve
rilerin listeler olarak bana gönderilmesini istiyorum. 

a) Manisa ili - ilçeleri, 
b) Ankara ili - ilçeleri, 
c) Erzurum ili - ilçeleri, 
Cevap : Manisa, Ankara Erzurum illerine bağlı, 

ilçe PTT merkez müdürlüklerinden, 1978 yılı içe
risinde kadro tetkikatı yaptırılmış olanlara ait bilgi
ler ilişik listede gösterillmiştıir, 

11 . 2 . 1979 O : 2 

Horasan Merkezi (Erzurum) 
— Merkezin mesaisi 08.00 - 19.00'dur. Telefon 

hizmetleri gece - gündüzdür. 
— Merkezde gişe hizmetlerinde 2 PTT, 1 tel

graf telefon memur kadrosu mevcuttur. 

— Eylül 1978 ayında merkezde yapılan kadro in
celemesinde; 

Posta gişe hizmetleri 570 Dakika 
Telgraf telefon gişe hizmetlerinde 819 » 
Organizasyondan kayıp zaman 32 » 

1 Alt » 

Sayımı yapılamayan işlerin müdür ta
rafından yapılması ile düşülen — 35 »> 

Gişe personelinin toplam işgücü 1 386 » 

Mevcut 3 memurun standart işgücü 
toplamı (3 X 420 dakika) — 1 260 » 

Personele fazladan yüklenen işgücü 126 » 

Hınıs Merkezi (Erzurum) 
— Merkezin mesaisi 07.00 - 23.00'dür. 
— Merkezîde gişe hizmetlerinde 1 posta, 2 PTT 

memur kadrosu mevcuttur. 

— Eylül 1978 ayında merkezde yapılan kadro in
celemesinde; 

Posta gişe hizmetlerinde 698 Dakika 
Telgraf telefon gişe hizmetlerinde 320 » 
Organizasyondan kayıp zaman 242 » 

Gişe personelin toplam işgücü 1 260 » 

Mevcut 3 memurun standart işgücü 
toplamı (3 X 420 dakika) — 1 260 » 

Personele fazladan yüklenen işgücü 0 000 » 
Yenimahalle Merkezi (Ankara) 
— Merkezin mesaisi 08.00 - 22.00'dir. 
— Merkezde posta gişe hizmetleri müs'taikilen yü

rütülmektedir. 
— Merkezde posta gişe hizmetlerinde 7 memur 

kadrosu mevcuttur. 
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Merkezde Mayıs 1978 ayında yapılan kadro 
incelemesinde; 

Posta gişe hizmetlerinde 
Organizasyondan kayıp zaman 
Nöbet karşılığı 

2 498 Dakika 
228 » 
214 » 

Gişe personelinin toplam işgücü 2 940 »i 

Mevcut 7 memurun standart işgücü 
toplamı (7 X 420 dakika) 2 940 » 

Personele fazladan yüklenen işgücü 0 000 » 
Balâ Merkezi (Ankara) 
— Merkezin mesaisi 07.00 - 23.00'dür. 

— Merkezde gişe hizmetlerinde 2 memur PTT 
'kadrosu mevcuttur. 

— Merkezin Mayıs 1978 ayında yapılan kadro 
incelemesinde; 

Posta gişe hizmetlerinde 556 Dakika 
Telgraf telefon gişe hizmetleri 331 » 
Nöbet karşılığı 330 » 
Organizasyon karşılığı 43 » 

Gişe personelinin toplam işgücü 1 260 
Mevcut 2 memurun standart işgücü 

'toplamı (2 X 420 dakika) 840 

Personele fazladan yüklenen işgücü 420 » 

Elmadağ Merkezi (Ankara) 
— Merkezin gişe hizmetleri mesaisi 07.00 - 23.00' 

dür. 
— Merkezde gişe hizmetlerinde 1 posta, 2 PTT, 

1 telgraf telefon memur kadrosu mevcuttur. 

— Merkezde Mart 1978 ayında yapılan kadro in
celenmesinde; 

Posta gişe hizmetlerinde 712 Dakika 
Telgraf telefon gişe hizmetlerinde 324 »> 
Organizasyondan kayıp zaman 243 » 
Nöbet karşılığı 610 » 

Gişe personelinin toplam işgücü 1 889 •» 

Mevcut 4 gişe memurunun standart 
işgücü toplmaı (4 X 420 dakika) 1 680 >> 

Personele fazladan yüklenen işgücü 209 »; 
Güdül Merkezi (Ankara) 
—• Merkezin gişe mesaisi 07.00 - 23.00'dür. 
— Merkezde gişe hizmetlerinde 2 PTT müşterek 

memur kadrosu mevcuttur. 

— Merkezde Ekim 1978 ayında yapılan kadro in
celemesinde; 

Posta gişe hizmetlerinde 
Telgraf telefon gişe hizmetlerinde 
Nöbet karşılığı 

Gişe personelinin toplam işgücü 
Mevcut 2 memurun standart işgücü 

toplamı (2 X 420 dakika) 

536 Dakika 
196 » 
108 » 

840 

840 

000 Personele fazladan yüklenen işgücü 
Kızılcahamam Merkezi (Ankara) 
— Merkezin mesaisi gece - gündüzdür. 
— Merkezde gişe hizmetlerinde 1 posta, 1 PTT, 

3 telgraf telefon (ABC) memur çalışmaktadır. 

— Merkezde Nisan 1978 ayında yapılan kadro in
celemesinde; 

Posta gişe hizmetlerinde 
Telgraf telefon gişe hizmetlerinde 
Nöbet karşılığı 
Organizasyondan kayıp zaman 

Gişe personelinin toplam işgücü 2 209 
Mevcut 5 memurun standart işgücü 

toplamı (5 X 420 dakika) 2 100 

837 : 

700 
605 

67 

Uak 

» 
» 
» 

Personele fazladan yüklenen işgücü 109 » 

Nallıhan Merkezi (Ankara) 
— Merkezin mesaisi gece gündüzdür. Ancak gişe 

mesaisi 07.00 - 23.00'dür. 
— Merkezde gişe hizmetlerinde 3 PTT gişe me-ı 

mur kadrosu mevcut olup, 2'si 07.00 - 23.00 şeklinde 
çalışmaktadır. 

— Merkezde Mayıs 1978 ayında yapılan kadro 
incelemesinde; 

Posta gişe hizmetlerinde 693 Dakika 
Telgraf telefon gişe hizmetlerinde 422 » 
Nöbet karşılığı 447 » 
Organizasyondan kayıp zaman 118 » 

Gişe personelinin toplam işgücü 1 680 
Mevcut 3 memurun standart işgücü 

toplam! (3 X 420 dakika) 1 260 

Personele fazladan yüklenen işgücü 420 »: 

Polatlı Merkezi (Ankara) 
— Merkezin mesaisi gece gündüzdür. 
— Merkezde posta gişe hizmetleri müstakilen yü

rütmekte olup. 6 memur kadrosu mevcuttur. 
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C, Senatosu B : 41 11 . 2 . 1979 O : 2 

— Merkezde Haziran 1978 ayında yapılan kadro 
incelemesinde; 

Posta gişe hizmetlerinde 1 917 Dakika 
Organizasyondan kayıp zaman 552 » 

Gişe personelinin toplam işgücü 2 469 » 
Mevcut 6 memurun standart işgücü 

toplamı (6 X 420 dakika) 2 520 » 

Noksan işgücü 51 » 
Sulakyurt Merkezi (Ankara) 
—• Merkezin gişe mesaisi 07.00 - 23.00'dür. 
— Merkezde gişe hizmetlerinde 2 memur (PTT) 

kadrosu mevcuttur. 
— Merkezde Mayıs 1978 ayında yapılan incele

mede; 
Posta gişe hizmetlerinde 437 Dakika 
Telgraf telefon gişe hizmetlerinde 134 » 
Nöbet karşılığı 269 » 

Gişe personelinin toplam işgücü 840 » 
Mevcut 2 memurun standart işgücü 

(toplamı (2 X 420) 840 » 

Personele fazladan yüklenen işgücü 000 » 
Çamlıdere Merkezi (Ankara) 
— Merkezin gişe mesaisi 07.00 - 23.00'dür. 
— Merkezde gişe hizmetlerinde 2 PTT müşterek 

memur kadrosu mevcuttur. 
— Merkezde Nisan 1978 ayında yapılan kadro 

'incelemesinde; 
Posta gişe hizmetlerinde 368 Dakika 
Telgraf telefon gişe hizmetlerinde 245 » 
Nöbet karşılığı 539 » 
Organizasyon karşılığı 109 » 

Mevcut 2 memurun standart işgücü 
toplamı (2 X 420) 840 

Personele fazladan yüklenen işgücü 418 » 
Kalecik Merkezi (Ankara) 
— Merkezin gişe mesaisi 07.00 - 23.00'dür. 

— Merkezde gişe hizmetlerinde 2 PTT müşterek 
memur kadrosu mevcuttur. 

— Merkezîde Mayıs 1978 ayında yapılan kadro 
incelemesinde; 

Posta gişe hizmetlerinde 617 Dakika 
Telgraf telefon gişe hizmetlerinde 345 » 
Organizasyondan kayıp zaman 298 » 

Gişe personelinin toplam işgücü 1 260 » 

Mevcut 2 memurun standart işgücü 
toplamı (2 X 420 dakika) 840 » 

Gişe personelinin toplam işgücü 1 258 » 

Personele fazladan yüklenen işgücü 420 » 

Akhisar (Manisa) 
— Merkezde posta gişe hizmetleri müstakilen yü

rütülmekte olup, 08.00 - 23.00 mesai uygulanmakta
dır. 

— Merkezde posta gişe hizmetleri yönünden 7 me
mur kadrosu mevcuttur. 

— Merkezde Ocak 1978 ayında yapılan kadro 
incelemesinde; 

Posta gişe hizmetlerinde 3 072 Dakika 
Organizasyondan kayıp zaman 288 » 

Gişe personelinin toplam işgücü 3 360 » 

7 memurun standart işgücü toplamı 
(7 X 420 dakika) 2 940 » 

Personele fazladan yüklenen işgücü 420 » 
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1979 Yıl» 

TABİ t 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 Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldı2 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sanibrahimoğhı! 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

tçe Kanunu Tasarısına Veı 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler . 

Çek'inserler : 
Oya katılmayanlar; :• 

Açık, üyelikler : 

(Kabul 

BOLU 
Neş'ei Akmiainıd'on 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şelbip K'aramıU'lîaioğîü 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğkı 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

•ilen Oyların Sonucu (S. Sa 

184 
159 
94 
56 

9 
25 

Edenler) 

Besim Üstünel 
İZMİR 

Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıtan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

ısı : 844) 
(Kabul edilmiştir.) 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Feihrhi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullalh Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyüın Öztürk 
Muhittin Tayfan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

i 
i TUNCELİ 

Naiim Taşan 
URFA 

Abduliganii Derrii'r'kol 
UŞAK 

Ahmet Ta'htalkılıç 
YOZGAT 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsün Baittur 
Safa Reilsoğiu 
Nermin Abadan Unat 
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(Reddedenler) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Yiğit Kökeıf 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Turhan Kapanh 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
•Selâhattin Cizr eli oğlu 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

ü Sami Turan 
KOCAELİ 

Lütfi Tokoğlu 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
| Muzaffer Demirtaş 

Ahmet Remzi Hatip 
MARDİN 

Sait Mehmetoğlu 

(Çekinserler) 

Kemal Cantürk 
Fahr'i Çöker 
Hilmi Fırat 

Adnan Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kübalı 
N. Kemal Sentür'k 

(Oya Katılmayanlar) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

İZMİR 
Mehmet Münir Dalda] 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KARS 
1 Sırrı Atalay (Başkan, 
i Yusuf Ziya Ayrım 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğîu 
Ruhi Tunakan (1.) 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
I Ergun Özkan (İ.) 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

ORDU 
Ata Boduır 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Tülrkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANI NCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Hüsamettin Çelebi 

Metin Toker 
Şerif Tüten 

SAKARYA 
Osman Salihoğiu (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kafa 

URFA 
Hasan Oral 

C UMHURB AŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Irmak 
\ Halil Tunç 

>>€£-<« 
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