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tedi ve 1970 bütçesinin millete ve memlekette 
hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. 

Bütçenin tümü üzerinde grup sözcülerinin 
konuşmalarından sonra : 

«1. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 
kanun tasarısı : 

2. 1969 Kalkmma İstikrazı kanun tasarısı 
ile; 

3. Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 
gün ve 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi» nin gündeme alınarak ivedilikle görüşül
mesine dair Geçici Komisyon Başkanlığı öner
gesi okundu ve kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Suad Hayri 
Ürgüplü, Sedat Çumralı, Cemal Yıldırım, Fik
ret Gündoğan ve Tayfur Sökmen'e izin verilme
sine ve, i 

İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet Sena
tosu Konya Üyesi Sedat Çumralı'nm tahsisa
tının verilmesi için karar alınmasına dair Baş
kanlık tezkeresi okundu ve kabul edildi, 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde Ma
liye Bakanı ve grup sözcüleri konuştular. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 
kanun tasarısı ile, 

1969 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun 
tasarısı görüşüldü, yapılan açık oylamada ço
ğunluk sağlanamadığından tasanlann tekrar 
oya sunulacağı bildirildi. 

Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 gün ve 
228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
görüşüldü ve kanunlaşması kabul edildi. 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Görüşmelerin bugün 29 Ocak 1970 Perşembe 
günü saat 13,00 e bırakılması hakkındaki öner
ge kabul olundu. 

Bugün 29 Ocak 1970 Perşembe günü saat 
13,00 te toplanılmak üzere birleşime saat 04,45 
te son verildi. 

Başkan 
İbrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Başkanvekili 
Adana 

Mehmet Ünaldı 
Kâtip 

•Kayseri 
Sami Turan 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 13,00 

BAŞKAN — Başkanvdkili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Doğan Barutçuoğlu (Manisa), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Program gereğince 1970 malî 
yılı Bütçe müzakerelerine devam ediyoruz. Dün
kü müzakerelerde bütçenin tümü üzerinde sayın 

grup sözcüleri ve sayın senatörler kişisel gü
lüşlerini açıklamış bulunmaktadırlar. Şimdi, 
sıra Sayın Bakanın cevap vermesin'dedir. 

157 — 



C. Senatosu B : 32 29 . 1 . 1970 O : 1 

Ancak, dünkü birleşimde nisap sağlanamı-
yan iki tasarıyı evvelâ açık oylarınıza arz ede
ceğim. 

1. — 1969 Kalkınma İstikrazı hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metııi ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi ile Bütçe 
•t e Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/1'il; Cumhuriyet Senatosu 1/1049) (S. Sa
yısı : 1357) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 1989 Kal
kınma İstikrazı hakkındaki kanun tasarısının 
dün akşam müzakeresi yapılmış, açık oylama
sında nisap hâsıl olmadığı için ikinci defa oyla
maya tabi tutulacaktır. 

2. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metne ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları başkanlıkları tezkereleri ile Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/158; Cum
huriyet Senatosu 1/1052) (S. Sayısı : 1356) (2) 

BAŞKAN — Yine 6802 sayılı Gider Vergi
leri Kanununa ek kanun tasarısı, dün aksam 
müzakere edilmiş, yeter sayı bulunmadığı için 
ikinci 'oylamasına lüzum hâsıl olmuştur. Şim
di bu iki tasarıyı açık oylarınıza arz ediyo
rum : 

Beyaz oy kabul, kırmızı oy ret, yeşil oy çe-
kinser mânasını taşımaktadır. Hademe kutuları 
dolaştıracaktır, efendim. 

3. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
.1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sa
yısı : 1288) (3) 

(1) 1357 S. Sayılı basmayazı 28 . 1 . 1970 
tarihli 31 nci Birleşim tutanak dergisine ekli
dir. 

(2) 1356 S. Sayılı basmayazı 28 . 1 . 1970 
tarihli 31 nci Birleşim tutanak dergisine bağ
lıdır. 

(3) 1288 S. Sayılı basmayazı 28 . 1 . 1970 
tarihli 31 nci Birleşim tutanak dergisine bağ 
lıdır, 

*_ 

BAŞKAN — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
üzerindeki görüşmelere devanı ediyoruz. 

Sayın Erez, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhterem 
senatörler, dün sabah saat 10 da başlıyan büt
çenin tümü ile ilgili müzakereler bu sabah saat 
5 e kadar devam etmiştir. Bu süre içerisinde çe
şitli partilere mensup sözcülerin mütalâalarını 
sabırla dinledik. Bütçenin tümü ile ilgili konuş
malar yapan hatipler arasında Güven Partisi 
SÛSSÜSÜ Sayın Ferid Meleıı'e, hâdiselere, kamu 
yararı açısından bakarak, Türkiye'nin problem
lerini o şekilde değerlendirerek yaptığı olumlu 
konuşmadan dolayı huzurunuzda teşekkür ede
rim. 

Ayrıca; A.P. Sözcüsü Ziya Termen arkada
şıma, yine konuşmalarını gerçekçi olarak yap
mış olduğu için, teşekkür borçluyum. Bunun ha
ricindeki muhterem sözcülere de, bize bâzı ko
nularda açıklamalarda bulunmak ve yanıldık
ları noktaları dilimisin döndüğü kadar anlat
mak fırsatını Verdikleri için, huzurunuzda te
şekkürlerimi arz. ederim. 

Bundan ayrı olarak benim nâçiz sahsım hak
kında iltifatlarını esirgemiyen muhterem sena
törlere arzı şükran eylerim. 

Muhterem senatörler, Türkiye'nin bâzı sıkın
tılar: olduğu, halledilmemiş bâzı problemleri 
bulunduğa bir gerçektir. Bu noktadan hareket 
edince bunun sebebini türlü türlü gösteren çev
reler vardır, şahıslar vardır. Bizim kanaatimize; 
gör 3, Türkİ3?e'niıı çözüm bekliyen bâzı problem
leri olması, bâzı sıkıntıları bulunması normal bir 
hâdisedir. Çünkü, memleketimiz az gelişmiş bir 
ülkedir ve kalkınmasını kısa samanda yapmak 
mecburiyetinde bulunan bir ülkedir. Bu sebeple 
bütün as gelişmiş memleketlerde görülen bâzı 
arızalar Türkiye'de de vardır. Bu cümleden ola
rak Türkiye'de nüfus çok hızlı bir şekilde art
maktadır. Türkiye'de gayrisâfi millî hâsıla sü-
rcMi bir tempo ile artmamaktadır. Türkiye'de 
fort başına düşen miliî gelir azdır. Türkiye'de 
kredi dağılımında aksaklıklar vardır. Türkiye'
de ithalât güçlükleri vardır, Türkiye'de ihracat 
güçlükleri vardır, Türkiye'nin ödemeler den-, 
gezi yıllardan beri kronik bir şekilde acık ver-, 
risktedir, îşte Türkiye'nin çözüm bakliyen prob
lemlerini bu noktalara irca edebilirseniz bunla-
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rm sebebinin as gelişmiş ülke olmaktan ileri gel
diğini kabul etmek mümkündür. Bize göre Tür
kiye'nin problemlerinin, çözüm bekliyen prob
lemlerinin düzen bozukluğu ile bir ilgisi yok
tur ve fakat az gelişmiş ülke olmakla ilgisi 
mevcuttur. 

Türkiye, problemlerini halletmek için plânlı 
kalkınma dönemine girmiştir. Plânlı devrenin 
henüz yedi yılı geçmiş bulunuyor. Yedi sene 
içerisinde asırların ihmalinin biriktirdiği, yarat
tığı meseleleri, problemleri çözmek elbette ki 
mümkün değildir. Yedi senelik plân devresinde 
bütün bu meselelerin çözülebileceğini kabul et
mek insafla bağdaşmaz. Bu sebepledir ki, henüz 
çözülmemiş, henüz el atılmamış meseleleri ele 
alarak bunu düzen bozukluğu ile izah etmek 
de, zannediyorum ki, doğru bir cihet yoktur. 

Muhterem senatörler, bugün Türkiye açık 
bir rejim içindedir, Türkiye'de her şey söyle
niyor, her şey yazılıyor. Maliye Bakanlığı ola
rak sislere takdim ettiğimiz dokümanlarda Tür
kiye'nin iktisat ve maliyesi ile ilgili bütün ma
lûmatı yazdık ve sizlere sunduk. Bu, çok iyi 
bir şeydir. Devletin arşivlerinde olan bilcümle 
malûmat sislere takdim olunmuştur. Bunları is
tediğiniz gibi değerlendirmekte serbest bulunu
yorsunuz ve birçok sayın sözcü de öyle hareket 
etmiştir. Bu konuya temas etmekten maksadını 
şudur; muhterem senatörler, bizler ister muha
lefet partilerine mensubolalım, ister iktidar par
tisine mensup bulunalım açık rejime sahip çık
maya mecburuz. Açık rejime sahip çıkmadığı
mız takdirde bu rejimin yerine gelecek olan 
bir başka rejimde ne bugün söylediklerimizi 
söylemek imkânına sahibolurııs, ne de Devletin 
arşivlerinde bulunan bilcümle bilgileri elde et
mek imkânına salıiboluruz. İşin özü şudur; bâzı 
konularda birleşmemiz lâzımdır. Bunların ba
şında memleketin menfaati, kamu yararı geli
yorsa, bunun hemen akabinde de açık rejime ve 
demokrasiye sahip çıkmak gelir. Bunun için 
Parlâmento 'nüzakerelerini kısır çekişmeler ha
line getirmekten sakınmalıyız. Burada bir sa
yın sözcü, kendisi şimdi burada mevcut değil, 
Sayın O.H.P. Sözcüsü, önceleri D.P. sonraları 
A.P. gibi, Parlâmento müzakerelerini kısır çe
kişmelere doğru itme istidadını gösteren beyan
larda bulunmuştur. 

Muhterem senatörler, Türkiye'deki demokra
tik rejim bir zamanlar Parlâmentodaki kısır çe-
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kişmelerden çok zarar görmüştür ve Türkiye'de 
bu kısır çekişmelerden vaktiyle çok şikâyet edil
miştir. «Bu parti yapamaz, benim mensuboldu-
ğum parti yapar, bu parti bilemez, benim men-
subolduğum parti bilir» tarzında partileri kötü
leme politikasına saparak parlömanter müzake
re ve münakaşaların memlekete faydasız istika
metlere itmekte bir isabet görmüyoruz. 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler, de
mokratik rejim içerisinde memleketimizi kalkın
dırmaya savaşırken demokratik rejimi korumak 
için ve onun hasenatından yararlanmak için in
hisarcı olmamaya çalışmalıyız. Doğruyu, haki
kati inhisar altına almamak lâzımdır. «Yalnız 
ben doğruyu söylerim, yalnız ben doğruyu dü
şünebilirim» tarzındaki bir düşünce demokrasiye 
fayda getirmez. Bu konuda en az karşınızdaki 
kimselerin de doğru düşünebileceğini, onların 
sözleri arasında da hakikat olabileceğini düşün
mek lâzımdır ve bu ihtimali hesaba katmak 
icabeder. 

ikinci olarak, hakkı da inhisar altına alma
mak lâzımdır, • «yalnız ben haklıyım, yalnız be
nim söylediklerim haklıdır» tarzındaki bir dü
şüncede isabet yoktur, memleket menfaati yok
tur. Karşınızdaki kimselerin de en az sizin ka
dar haklı olabileceklerini hesaba katmalısınız. 

Sayın senatörler, sosyal adaleti inhisar altı
na almamak lâzımdır. «Sosyal adaleti yalnız be
nim mensubolduğum parti gerçekleştirir, Tür
kiye'de başka hiçbir teşekkül sosyal adaleti ger
çekleştiremez, sosyal adalet sadece benim dü
şündüğüm tarzda gerçekleşir» şeklindeki söz
lerle sosyal adaleti inhisar altına almamak ge
rekir. En az sizin kadar başka teşekküllerin de 
başka kimselerin de sosyal adaleti gerçekleştire
bileceklerini ve sosyal adalete samimî olarak 
taraftar olabileceklerini hesaba katmalısınız. 

Muhterem senatörler, Atatürk'ü inhisar altı
na almamak lâzımdır. Atatürk memleketimizi 
düşman çizmelerinden kurtarmış büyük asker
dir. Atatürk Türkiye'de inkılâpları gerçekleş
tirmiş büyük inkılâpçıdır. Atatürk millete mal 
olmuştur, Atatürk'ün verasetine sahibolmak lâ-
zımgelir. Bir parti, Atatürk'ün vârisi olduğunu 
burada iddia etti, sözcüsünün dili ile. Atatürk'ü 
hiçbir partiye mal etmeyiniz, Atatürk, milletin 
malıdır ve şunu biliniz ki. karşınızdaki kimse
ler de en az sizin kadar veya sizden daha ziya
de Atatürkçü olabilirler. (Alkışlar) 
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Bir sayın senatör, zannediyorum, Sayın Ma-
danoğlu, milleti ikiye ayırdı bu noktada: «Tür
kiye'de bir sağ, sol ve saire yoktur, Türkiye'de 
sağ, sol mücadelesi de yoktur, Türkiye'de Ata
türkçü olanlarla, Atatürkçü olımyanlarm mü
cadelesi vardır» dendi. 

Muhterem senatörler, Türk Milletini, «Ata
türkçü olanlarla Atatürkçü olmıyanlar» diye 
ikiye ayırmak, kamu yararına uygun değildir, 
yanlıştır, hatalıdır, tehlikelidir. 

Muhterem senatörler, ehliyet ve liyakati da 
inhisar altına almamak icabeder. «Yalnız ben 
ehliyetliyim, yalnız ben liyakatliyim, yalnız be
nim mensubolduğum parti de ehliyet ve liya
katli insanlar vardır, sadece benim mensubol
duğum partide olanlar memlekete hizmet ede
bilir, diğerleri edemez» tarzındaki bir düşünce
den demokrasi zarar görür. En az sisin kadar 
başkalarının da ehliyet ve liyakata sahibolabile-
ceğini hesaba katmalısınız. 

Muhterem arkadaşlar, yurtseverliği ve 
memleket severliği de inhisar altına almamalısı
nız. «Yalnız memleketini seven kimseler benim 
mensubolduğum siyasi teşekkülde bulunmakta
dır.» tarzındaki bir düşünce fevkalâde hatalı
dır. Bu konu da en az sizin kadar liyakatli 
ve ehliyetli kimselerin başka siyasi teşekküller
de de bulunabileceğini hesaba katmalısınız. 

Nihayet ileri düşünceyi, hür düşünceyi de 
inhisar altına almamak, tekele tabi tutmamak 
lâzımdır. Yalnız ileri düşünceye sahibolan sizin 
olamıyacağmızı, hür ve ileri düşünceye sahi
bolan kimselerin yalnız sizin mensubolduğunuz 
teşekkülde bulunmıyacağını, bu kabil kimsele
rin yalnız sizin çevrenizde yer almamış olabile
ceğini ve en az başkalarının da sizin kadar hür 
ve ileri düşünceye sahibolabileceğine ihtimal 
vermelisiniz. Bunun haricinde her şeyi kötü 
göstermek politikası memlekete hiçbir fayda te
min etmemektedir. Doğru yapılanları da gör
meli ve göstermelisiniz. Yapıcı tenkid, demok
rasiye hizmet, açık rejime hizmet ancak bıı 
şekilde mümkündür. Anayasanın 56 ncı mad
desi şöyle der: «Vatandaşlar siyasi parti kur
ma ve usulüne göre partilere girme ve çıkma 
hakkına sahiptir. Siyasi partiler önceden izin 
almadan kurulup ve serbestçe faaliyette bulu
nurlar. Siyasi partiler ister iktidarda ister mu
halefette olsunlar demokratik siyasi hayatın 

vazgeçilmez unsurlarıdır.» Siyasi partiler, de
mokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru ola
rak devam etmek istiyorlarsa Türkiye'de sade
ce her şeyin kötü tarafını değil, müspet yapı
lan işler var ise onları da söylemek ve onları 
da kendi dillerinden efkârı umumiyeye duyur
mak mecburiyetindedirler. Hakşinas ve kadir
şinas olmak, esasen bunu icabettirir. Türk Mil
leti hakşinas olanları, kadirşinas olanları sever, 
Türk Milletinden oy almak istiyorsanız hakşi
nas olmaya, kadirşinas olmaya mecbursunuz ve 
buna dikkat etmeniz lâzımgelir. 

Muhterem senatörler, eğer açık rejimi koru
mak, demokrasinin faziletlerinden istifade etmek 
ve demokrasiyi yaşatmak istiyorsak parlömanter 
müzakerelerde kullandığımız üslûba da dikkat 
etmemiz icabeder. Dün yapılan müzakerelerde 
ve bu sabaha karşı devam, eden müsakereler-
d,e, kendi üslûpları içerisinde, zaman zaman gü
zel belagat örneği veren arkadaşlarımız olduğu 
gibi zaman zaman celâdet gösteren, huşunetle 
konuşan, hiddetle konuşan sözcüler olmuş
tur. Evvelâ; şunu. bilmeyili= ki, burada 
kendi şahsi meselelerimizi halletmiyoruz, 
burada milletin meselelerini, milletin prob
lemlerini halletmeye ve millete hikmet et
meye çalışıyoruz, Ö halde bunun huşu
netle, hiddetle, celâdetle bir ilgisi yoktur. Ay
rıca. eğer kuvvetli olmak istiyorsam?, bir fikri 
iyi Rnlatmak istiyorsanız ifadede mülayim, fi
kirde kavi olacaksınız. Bir şair şöyle söyler : 
«Üslûbu beyan, ayniyle insan.» Konuşmaları
mızda bu şair sözünü de hatırda tutarsak, de
mokrasinin yaşamasına yardım etmiş oluruz. 

Muhterem senatörler, sayın C. H. P. Söz
cüsü Sayın Fikren G-ündoğan burada Anayasa
dan ve plândan bahsederek Anayasa ile ve plân 

I fikri ile çelişmeye düşmüştür. Sayın sözcü 
j Anayasa hükümleri ile çelişmeye düşmüştür, 

demiştir ki; «Bozuk - düzen temeline kalkınma 
dayanmıştır, düzen değişmeden kalkınma ol
maz.» Yine sayın sözcü Anayasa hükümleri 
ile çelişmeye düşmüştür, çünkü demiştir ki; 
«Özel teşebbüsler eliyle kalkınma deneyine gi
rildi, özel teşebbüsle kalkınma olmadı» de-

| mistir. Anayasa kendisini tekzibediyor. Ana
yasamızın 40 ncı maddesini okuyorum : «Her-

| kes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürri-
| yetlerine sahiptir, özel teşebbüsler kurmak ser-
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besttir. Kanun, hürriyetleri, ancak kamu ya
rarı amacı ile smırlıyabilir. Devlet, özel te
şebbüslerin millî iktisadın gereklerine ve sos
yal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve 
kararlılık içinde çalışmasını saglıyacak tedbir
leri alır.» 

Sayın Gündoğan, özel teşebbüsü tamamiyle 
inkâr edecek tarzda ve özel teşebbüsle kalkın
ma olmıyacağmı ifade ederek burada beyan
larda bulundu, demek ki bu beyanlar, şu oku
duğum 40 ncı madde ile tenakuz halindedir, 
tezat halindedir. 41 nci maddeyi okuyorum : 
«iktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalış
ma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlaması amacı
na göre düzenlenir, iktisadi, sosyal ve kültü
rel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleş
tirmek; bu maksatla, millî tasarrufu artır
mak, yatırımları toplum yararının gerektirdi
ği önceliklere yöneltmek ve kalkınma plânla
rını yapmak Devletin ödevidir.» Demek ki 
kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştire
ceksiniz ve kalkınma plânları yapacaksınız, 
Devlet olarak. Anayasanın kabul ettiği düzen, 
hür teşebbüse, serbest teşebbüse ve özel teşeb
büse yer veriyor. Şu halde, Anayasanın kabul 
ettiği düzen, bir karma ekonomi düzenidir. 
Sayın Gründoğan, «Kalkınma, bozuk - düzene 
dayanamaz» elerken Anayasanın; «Kalkınma
nın demokratik düzen içerisinde yapılacağı ve 
plâna bağlanacağı, özel teşebbüsün yeri olaca
ğı» tarzındaki hükümleri ile çelişme haline 
düşmüştür. 

129 ncu maddeyi okuyorum : «iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır. 
Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir. Dev
let Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevle
ri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe konma
sında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gö
zetilecek esaslar ve plânının bütünlüğünü boza
cak değişikliklerin önlenmesini saglıyacak ted
birler özel kanunla düzenlenir.» Kalkınma, 
plâna bağlanmıştır, özel kanunlar da çıkartıl
mıştır, gerek Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı devresinde, gerek ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı devresinde Türkiye'nin iktisadi kal
kınmasını sağlamak için önemli adımlar atıl
mış ve plânın öngördüğü % 7 kalkınma hızına 
ulaşılmıştır. Şu halde Sayın Gründoğan, sayın 
sözcü bu hakikatleri görmemezlikten gelmekte 

I ve plânlı kalkınmanın muvaffak olamadığını 
ve Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmadığını, 
kendi üslûbu içerisinde ifade ve iddia etmek
tedir. Bu iddia ne dereceye kadar doğrudur, 
bunu huzurunuzda araştırmaya mecburum; bu
nu araştırırken, tabiatiyle, ekonominin göster
geleri kabul edilen bâzı hususlarda rakam zik
retmek zorunluluğu vardır. Millî gelir Türki
ye'de, son dört yılda, 25 milyar Türk lirası 
artmıştır, 1960 - 1965 döneminde, beş yılda, 
bu artış sadece 14 milyar lira idi, 1950 - 1960 
döneminde, on yılda, 25 milyar artmıştır. 
Dört yılda fert başına düşen gelir, sabit fi
yatlarla 502 Türk lirasına yükselmiştir. 1960 -
1965 döneminde, beş senede, bu artık sadece 
190 lira idi. 1950 - 1960 arasında ise, 10 yıl
da, sadece 431 Türk lirası olmuştur. Son dört 
yılda ise, tekrar ediyorum rakamı; 502 lira 
bir artış kaydetmiştir, fert başına düşen millî 
gelir. Gayrisâfi millî hâsıla artışı sabit fiyat
larla, son dört yılda, ortalama % 7,5 oranında 
artmıştır. Bu, hedeflerin üzerindedir. Bundan 
evvelki dönemlerde artış yılda sadece % 5,7 
olup plân hedeflerinin altında kalmıştır. 

Sanayi gelişme hızı yılda vasati % 11,1 e 
çıkmakla plân hedeflerine yaklaşılmıştır. Bi
zim iktidarımızdan önceki dönemde bu, plân 
hedeflerinin çok altında % 8,5 civarında idi. 

Kamu ve özel sektör sabit sermaye yatırım
ları 1965 te 11,5 milyar idi, 1969 da 22,5 mil
yara yükselmiştir. Toplam yatırımların ger
çekleşme nisbeti 1963 - 1965 döneminde % 95 
iken 1965 - 1968 döneminde % 102,6 ya çık
mıştır. 

Kamu yatırımlarının gerçekleşme nisbeti 
bizim iktidarımızın döneminde % 96,1 olmuş
tur. Bizden önceki devrelerde % 82,7 idi. 

özel sektör yatırımlarındaki artış hızı yıllık 
% 20 dir. Daha evvel bu artış hızı % 5 idi. 

Toplam vergi gelirleri yıllık artışı, iktida
rımız döneminde, % 16,5 olmuştur. Bizden ev
velki dönemde bu değer % 13 tür. ihracat 
ve görünmiyen kalem giderleri, son dört yıllık 
dönümde, süratle artarak ithalât ve görünmiyen 
kalem giderlerinin % 83 ünü karşılar hale gel
miştir. Daha önceki dönemlerde bu karşılama 
nisbeti % 73 İdi. 

Hükümetlerimizin, son dört yıllık devrede-
} ki Hükümetlerimiz, bütün bu hızlı gelişme ta(b-
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(loşunu nispî fiyat istikrarı içerisinde başarmış
tır. Memlekette enflâsyonist veya deflâsyonist 
eğilimlere müsaade edilmemiş, kalkınma, istik
rar içerisinde yapılmıştır. Toptan eşya fiyatları 
endeksi yılda ancak % 4 nisbetinde artış gös
termiştir. Bu genel tablonun muhtelif faaliyet 
sahaları itibariyle bâzı detaylara inildiğinde 
son dört yılda bâzı sahalarda bütün Cumhuri
yet Devresinden, birçok sahalarda da daha 
önceki 15 senede yapılan hizmetlerden, daha 
fazla hizmet yapıldığını göstermektedir. 

1964 yılında 2 milyar 700 milyon lira olan 
tarım kredileri, 1969 yılında 8,5 milyar Türk 
lirasına çıkmıştır, üç misimden fasla bir artış, 
dört yılda 46 bin traktör, bütün Cumhuriyet 
döneminde sağlanan traktörlerin sayısı ise 
54 bindir. 1969 da 3 milyon 600 bin ton suni 
gübre, bu değer 1964 te 665 bin ton idi, 1964 
yılında 60 bin ton olan yüksek evsaflı tohum, 
1969 yılında 480 bin tona yükseldi. Türkiye sü
ratle sanayileşmektedir. 1964 te 2,9 milyon olan 
çimento üretimi 1969 da 6,6 milyon tona ulaş
mış, halen inşa olan fabrikalarla 1972 de 15 mil
yon tona yükseleceği hesaplanmıştır, 1965 se
nesinde 4 milyon ton olan rafineri kapasitesi 
1969 yılında 7 milyon tona yükselmiş, halen 
inşa halindeki tesislerle kapasite 1972 yılında 
15 milyon tona çıkacakLır. 1965 yılında 450 
bin ton olan gübre üretim kapasitesi 1969 yılın
da 1,2 milyon tona yükselmiştir» 1970 içinde 
tamamlanacak projelerle üretim kapasitesi 4 
milyon tona yükselecsktir. 

Kâğıtta 1965 yılında 100 bin ton olan üre
tim kapasitesi 1972 yılında işletmeye girecek 
tesislerle 5G0 bin tona yükselecektir. 

Montaj sanayimi, hakiki bir imalât sa
nayii hüviyetine sokmak için büyük yatırım
lara girişilmiştir. Yılda 50 bin motor kapasiteli 
motor fabrikası, transmisyon ve dişli fabri
kası, döğme çelik fabrikaları, motor blok dö
küm fabrikaları, elektrik aksam fabrikaları, 
piston ve sskman fabrikaları, petrokimya 
sanayii, üçüncü demir-çelik, aleminyum, bakır 
kompleksi projeleri inşa edilmiş ve inşa halin
de bulunmuştur. 

Ekonomik gelişmelere paralel olarak sosyal 
gelişmelerde de hızlı bir tempo müşahede 
edilmektedir. Yeniden 21 780 derslik ilkokulla
ra ilâve yapılmıştır. Bu rakam daha önceki 
40 yılda yapılanların üçte birine tekabül eder. 

4 yılda 762 ortaokul inşa edilmiştir; bu, 40 
yılda yapılanlar kadardır. 4 yılda 192 lise 
açılmıştır, daha evvelki 40 yılda yapılanlar
dan daha fazladır. Bir milyon çocuğumuza ilk
okul, 230 bin çocuğumuza orta öğretimde 
okuma imkânı sağlanmıştır. Bu rakamları 
daha fazla uzatarak vaktanizi almak istemi
yorum. Sayın C. H. P. sözcüsü son dört yıl
lık devrede hiçbir şey yapılmamış gibi gös
terdiği için plânlı ve programali faaliyetleri, 
bu rakamları zikretmek mecburiyetinde kal
dım. 

C. H. P. sözcüsünün bir sözüne de temas et
meden geçemiyorum, C. H. P, sözcüsü düzen bo
zukluğuna delil olarak 1969 yılı içerisinde cere
yan eden hâdiseleri sıraladı, Taksim hâdiseleri
ni, talebe hareketlerini, öğretmen grevini, me
murların yürüyüşünü, Alpagot Linyit İşletme-
sindeki grevi ve Amerikan filosunun memle
ketimizi ziyareti dolayısiyle cereyan eden hâdi
seleri, Türkiye'de düzen bozukluğuna delil ola
rak gösterdi ve şu cümleyi söyledi: «Bu kadar 
çok facia niteliğinde olaylar meydana gelir de 
bunu düzen bozukluğuna delil kabul etmezse
niz olayları durdurmak değil, azdırmaktan öte
ye bir şey yapamazsınız» Sayın sözcüye şunu 
sormak lâzımdır: Bu hâdiselerin sebebi, düzen 
bozukluğundan başka bir şey olamaz mı? O hal
de sayın sözcünün cümlesini şu tarzda değişti
rerek okumak mümkündür. «Bu kadar çok fa
cia niteliğinde olaylar meydana gelir de siz 
bunu sadece Türkiye'deki düzen bozukluğuna 
atfeder ve başka bir sebep kabul etmezseniz 
Türkiye'de yabancı idaolojilere, aşırı sola dave
tiye gönderirsiniz, yabancı idaoloj ilere zemin 
hazırlarsınız. 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Giresun) — Aşı
rı sağ yok mu? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Bu cereyan eden hâdiselerin sebeplerini 
kanaatimizce düzen bozukluğunda değil, bu 
hâdiselere sebebolanların zihinlerindeki bozuk
lukta aramak lâzıgelir. 

Muhterem senatörler, çeşitli hatipler sosyal 
adalet ilkesinin gerçekleşmesi noktasında Tür
kiye'de hiçbir şey yapılmadığını, çaba sarf 
edilmediğini iddia eden beyanlarda bulundular. 
Bu elimdeki doküman, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının hedef ve stratejisini gösteren 
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dokümandır. Bunun 23 ncü maddesini aynen 
okuyorum. «Yurdumuzda gelirleri yalnız üc
retlerden doğan ve emeği ile geçinenlerin, sos
yal adalet ilkesine göre, toplumun diğer grup
larının sahiboldukları hakları, Anayasanın ön
gördüğü düzenle, teşkilâtlanarak elde etmeleri 
sanayide ve belli ölçüde hizmetler sektörlerin
deki bu gibi teşkilâtlanmanın köy ve kasabalar
da çalışanları da kapsaması desteklenecektir, 
Bu anlayış içinde emeği ile geçinenlerin iş vo
liyle bir gelir sağlamaları yanında, ücret poli
tikası yoliyle de âdil bir gelir dağılımı elde et
meleri sağlanacaktır. Bunun gerçekleşmesi için 
en az ücretlerin tesbiti ve toplu iş sözleşmesi uy
gulanması devam edecek, ücret politikası, eko
nominin genel gelişmesi ve verim artışı nazarı 
itibara alınarak tesbit edilecektir.» 

24 ncü madde; «Fertlerin iktisadi ve sosyal 
bakımdan geleceğe güvenle bakabilmeleri için 
kendilerine veya ailelerine gelir devamlılığı 
sağlanmasında, üretim faaliyetlerinde fertlerin 
sürekli yeralmasında, millî gelirin adaletli da
ğılımında, sosyal güvenlik sistemi, temel vası
talardan biri olacaktır. Buna paralel olarak 
sosyal sigortalar sistemi geliştirilecektir.» 

Hızlı nüfus artışı tesiri ile gittikçe büyüyen 
insan gücü ile mevcut insan gücünü istihdam 
yaratmak, ekonominin hızla gelişmesinden ayrı 
seçilecek bir hedef değildir. Plânlı kalkınmanın 
genel hedefleri, istihdamı artırmayı, bu geliş
menin bir neticesi olarak değerlendirmeyi mec
buri kılmaktadır. Bu bakımdan İkinci Beş Yıl
lık Plânda istihdam konusu bağımsız bir hedef 
olarak ele alınacak, ekonominin büyümesi ile 
birlikte istihdam imkânlarının gelişmesi de te
min edilecektir. 

Gelişen Türk ekonomisinde fiyatların her 
yıl aynı seviyede kalması beklenemez. Ancak, 
fiyat seviyesinin devamlı olarak yükselmesi bir 
yandan gelişmeyi engelliyen faktörlerin ortaya 
çıkmasına yol açtığı gibi sosyal yönden de kat
lanılması güç sonuçlar doğurur. Bu anlayış 
içinde iktisadi ve sosyal düzenin korunmasında 
en önemli vasıtalardan biri olan fiyat istikrarı
nın devamı sağlanacaktır.» 

Gerek şimdi okuduğum plân hedeflerini ve 
stratejisini gösteren dokümanda, gerek İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve programında 
sosyal adalet ilkesinin gerçekleştirilmesi ile il-

29 . 1 . 1970 0 : 1 
gili hedefler ve politikalar, gelir dağılımının 
adaletli bir şekilde yapılması ile ilgili hedef ve 
politikalar gösterilmiştir. Şu halde Türkiye'de 
bugün işbaşında bulunan iktidarı ve Cumhu
riyet Hükümetini gelir dağılımındaki adaletsiz
liklere sırtını çevirmiş gibi göstermekte, evve
lâ hukukan imkân yoktur ve bu dokûmanlar-
daki kayıtlar böyle bir iddiayı tekzibetmekte-
dir. Bunları söylediğiniz zaman karşılaştığımız 
bir başka iddia, bir başka töhmet; «plânlarda, 
programlarda yazılmıştır, gösterilmiştir ama 
tatbikatta hiçbir şey yapılmıyor» tarzındadır. 
Bu iddianın da ne dereceye kadar gerçeğe uygun 
olduğunu kısaca araştırmak mecburiyetini his
sediyoruz. 

Muhterem senatörler, geçtiğimiz dört yıllık 
dönemde hatırlıyacağınız gibi tasarruf bonoları 
istisnası yükseltilmiştir, ayda 1 200 liraya ka-~ 
dar olan ücret gelirleri, tasarruf bonosu tevki-
aftmdan istisna edilmiştir. Bütçenin, maliyenin 
bu istisna ile katlandığı fedakârlık, yılda 500 
milyon lira civarındadır. Demekki, az maaşlı 
memurlar için Devlet bütçesinden tasarruf bo
noları istisnası dolayısiyle her sene 500 milyon 
liralık bir gelirden fedakârlık edilmiştir. Bun
dan başka yine geçtiğimiz dört yıllık dönem 
içinde asgari geçim indirimleri yükseltilmiştir. 
Ücret ve maaş gelirleri lehine yükseltilmiştir. 

Bundan başka yine geçtiğimiz dört yıllık 
donem içinde asgari geçini indirimleri yüksel
tilmiştir. Ücret ve maaş gelirleri lehine yüksel
tilmiştir ve bir sistem değişikliği getirmiştir. 
Evvelce çok kazanan mükellefler daha çok as
gari göçinı indiriminden istifade etmekteydi-
lers Gelir Vergisindeki müterakki vergi nis
petler! dolayısiyle. Bu esas terkedilmiş, as ka-
zan'andan az vergi; çok kazanandan çok vergi 
prensibine uygun cl-araik asgari geçim indiri
minde yüksek kazançlıların da, az kazançlı 
olanlJarm ela aynı seviyede istifade etmeleri 
sağlanmıştır. Gelir Vergisi Kanununda yapı
lan bu değişiklikle Hazinenin her sene uğra
dığı varidat kaybı 400 - 500 milyon lira gibi 
bir rakamla ölçülmektedir. 100 milyon veya 
50 milyon lira varidat getiren vergi kanunla
rını Meclislerde ne şekilde münakaşa ve müza
kere ettiğinizi hatırlıyacak olursanız Hazinenin 
bu suretle katlandığı fedakârlığı küçümsemek 
imkânının mevcudolnıadığmı görürsünüz. 
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Yine bundan önceki dönemde emekli kanun
da yapılan bir değişiklikle emekli maaşlarının 
% 70 nisbeti üzerinden bağlanması sağlanmış
tır ve emekli ikramiyeleri % 12 den 15 e çıka
rılmıştır. Bu, bir reform kanunu idi. Memurla
ra yapılacak maaş zamları ve maaş yükseltme
lerinden emeklilerin de otomatik olarak istifa
de etmelerini sağlıyan hükümler bu kanunda 
mevcuddu. 

Yine geçtiğimiz dönemde asgari ücret tes-
biti ile ilgili tedbirler alınmıştır ve asgari üc
retlerle ilgili yönetmelik çıkartılmıştır. Bu su
retle asgari ücret seviyesinin altında çalışan 
işçi kalmaması imkânı temin olunmuştur. 

Çiftçimizin elinden mahsulünün değeri pa
hasına alınmasını temin için destekleme muba
yaaları tatbikatına bir genişlik verilmiştir. Ev
velce destekleme mubayaasına, destekleme 
alımlarına tabi tutulan zirai ürünlerin adedi 
gayet mahdudolduğu halde, geçmiş dönemde 
bunların adedi artırılmıştır. Kuru incir, pamuk, 
fındık, kuru üzüm, zeytinyağı, Ântep fıstığı, 
tütün destekleme alımlarının içerisine alınmış
tır. Destekleme alımları dolayısiyJe 1969 da, 
direkt ve endirekt olarak, verilen krediler ve 
sübvansiyonlar fındıkta 662 milyon Türk lira
sı, tütün ve çayda 1 milyar, Tl. sı, pamukta 
950 milyon, çekirdekli kuru üzümde 97 milyon, 
hububatta 1 milyar 125 milyon, zeytinyağında 
133 milyon, Ântep fıstığında 24 milyon, çiğitte 
85 milyon, ayçiçeği tohumunda 155 milyon. 
1969 da toplam olarak bütün mahsullerin alımı 
için 2 milyar 88 milyon liralık kredi kullanıl
mıştır. Bunun 283 milyon Türk lirası işletme 
kredisi olarak kullanılmış bulunmaktadır. Des
tekleme slımlariyle ilgili politikaya devam edil
memiş olsaydı, bu işin simsarları çiftçinin elin
den zirai ürünleri yok pahasına alacaklardı. 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler. 
Türkiye'de sosyal adaletin gerçekleşmesine 
doğru giden yol, Türkiye'de nüfusun % 67 si
nin yaşadığı köyerimizden geçmektedir. Türk 
köylüsünün hayat seviyesi yükseltilenle dikçe 
Türkiye'de sosyal adaletin gerçekleş tiğini iddia 
etmek çok güç olacaktır. 

Tarım sektörüne 1964 ve 1970 döneminde 
yapılanların ve bu sektördeki girdilerin taki-
bettiği seyir şöyledir : 

Memleketimiz topraklarının tarım yapabi
lecek hudutlarına daha 1950 yıllarında ulaşıl

dığı göz önüne alınırsa tarımda verimliliği ar
tırmanın ancak modern girdilerin bu sektörün 
emrine tesis edilmek suretiyle temin edileceği 
gerçeği ortaya çıkar. Bu g*erçeğe inanılarak 
1964 yılma oranla 1969 yılında kullanılan güb
re miktarı % 420, sulama arazi miktarı % 119, 
tohumluk kullanılması % 316, traktör adedi 
% 560 ve zirai kredi tahsisi % 194 oranında 
yükselme imkânlarına kavuşmuştur. Gübre 
1964 de 532 bin ton, 1965 te 802 750 ton, 1966 
da 1 milyon 27 bin ton, 1967 de 1 milyon 538 
bin ton, 1968 de 2 milyon 123 bin ton, 1969 da 
2 milyon 780 bin ton ve 1970 de 3 milyon 845 
bin ton. 

Sulama : 1964 de 53 bin hektar, 1969 da 116 
bin hektar. 

Tohumluk : 1964 de 96 bin ton, 1969 da 400 
bin ton, 

Traktör : 1964 de 2 907 aded, 1969 da 
19 200 aded. 

Muhterem senatörler, eğer ziraate bu girdi
ler yapılmasaydı zirai mahsul istihsalimiz bu 
gerçekleşen miktarın da dûnunda olacak idi. 
Türkiye ziraatini hava .şartlarına bağlı olmak
tan kurtarmak lâzımgelir, derken bu faaliyet
lerin geniş ölçüde kastedildiğini düşünmek ica-
beder. 

Sosyal adaletin gerçekleşmesi ilkesine uy
gun olarak 1964 de 2 200 kilometre olan köy 
yolu yapımı, 1965 te 3 450 kilometreye, 1968 
de 5 500 kilometreye ulaştırılmış ve böylece 
162 055 kilometre olan toplam köy yolu ihti
yacına karşılık 1964 yılı sonunda mevcut 21 000 
kilometrelik yaz - kış geçit veren köy yolları 
'iz-jzluğ^ı 1968 yılı sonunda 38 650 kilometreye 
çıkarılmıştır. 1950 yılından 1964 yılı sonuna 
kadar 15 yıllık köy yolları yapımı için bütçe
den tefrik edilen ödenekler toplam olarak 475 
milyon lira iken, 1965 yılından itibaren bu 
maksatla ayrılan ödenekler 1965 yılında 98 mil
yon, 1966 yılında 140 milyon, 1967 yılında 203 
milyon ve 1968 yılında 248 milyon liraya baliğ 
olmuştur. Bu 4 yıl içinde köy j^olları yapımı için 
Devlet Bütçesinden sarf edilen paranın topla
mı 688 milyon liradır. 15 yılda 475 milyon lira, 
4 yılda 688 milyon lira. 

1 . 3 . 1968 tarihi itibariyle köylerimizin 
23 583 adedinde yeterli ve sıhhi içme suyu 
mevcudolup 23 480 i de içme suyundan mahrum 
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ve 13 214 ünde ise yeteri kadar su mevcut de
ğildi. 

1964 yılında 1 214 üniteye içme suyu getiril
mişken, 1965 te 2 192, 1966 da 2 600, 1967 de 
2 800, 1238 yılında 3 600 ünite içme suyuna 
kavuşmuştur. 

Köylerimizin içme suyu ihtiyaçları için 1938 
yılından 1964 yılı sonuna kadar 27 yılda Dev
let Bütçesinden ayrılan toplam ödenek 531 mil
yon lira iken, bu tarihten itibaren bu maiksatla 
ayrılan ödenekler 1965 yılında 172 milyon, 1966 
da 183 milyon, 1987 yılında 212 milyon ve 1968 
yılında 255 milyon lira olmak üzere 4 yılda 
ceman 822 milyon liraya yükselmiştir. 

1944 yılından 1964 yılı sonuna kadar 15 yıl
da 14 milyon lira Devlett yardımı ve 15 milyon 
halk katılımı olmak üzere 29 milyon sarfı ile 
ancak 398 köyümüze elektrik getirilebilmiştir. 

Bu tarihten itibaren 1965 yılında 17,5 milyon 
lira sarfı ile 122 ünite, 1966 yılında 20 milyon 
lira sarfı ile 184 ünite, 1967 yılında 20,5 milyon 
lira sarfı ile 350 ünite elektriğe kavuşturulmuş
tur. 

Muhterem senatörler, dünkü müzakerelerde 
münakaşa konusu yapılan hususlardan bir di
ğeri de yabancı sermayedir. 

Türkiye yabancı sermayenin kalkınmamıza 
faydalı olabileceğine inanarak önce Türk Pa
rası Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 ve 
6258 sayılı kanunlara istinaden çıkarılan karar 
ve tebliğlerle yabancı sermayenin memleketi
mize gelebilmesi için ilk adımları atmıştır. Bun
dan sonra sırasiyle, 1950, 1951 yıllarında çı
karılan 5583, 5821 sayılı kanunlar, yahancı ser
maye yatırımlarını teşvik için sarfedilen gay
retlerin önemli birer safhasını teşkil etmiştir. 
Ancak, birkaç senelik bir tecrübe, bunların ak
sak ve noksan taraflarını ortaya koyması ve 
sermaye celbi hususunda milletlerarası rekabe
tin artması üzerine 1954 yılında dünyanın en 
liberal kanunlarından biri sayılan 6224 sayılı 
Kanunun çıkarılmasında zaruret hâsıl olmuş
tur. 

Yabancı sermaye konusunda bugün uygu
lanmakta olan 6224 sayılı Kanun 1954 yılından 
bu yana, 16 yıldan beri yürürlüktedir. Bu süre 
kanunun yeterliği hakkında bir değerleme ya
pabilme için kâfi bir süredir. Bu alanda ortaya 
çıkmış olan mahzurları aşağıdaki şekilde özet
lemek mümkündür. 

Kanun 1 nci maddesiyle kabul edilmekte 
olan aynî ve işletme kredilerinin rantabl ol
madıkları anlaşılmıştır. Kanunda yatırım mü
saadesi alan işletmelerin faaliyete geçmeleri 
için belirli bir süre konmamıştır, Bunun ek
sikliği teşebbüslerin yatırımlarını gerçekleştir
me konusunda ciddi davranmamaları neticesi
ni doğurmuştur. 

Kanunda dâhilden kredi teminine dair bir 
hüküm bulunmadığından yabancı sermaye 
yerli teşebbüslerin finansman kaynaklarından 
geniş ölçüde faydalanmak imkânını bulmuşlar
dır. 

Kanunda gayrimaddi hakların yabancı ser
maye olarak getirileceği hükme bağlandığı, 
tatbikatta bu hükmün aksine gayrimaddi hak
ların lisans, patent, Know - How namı altında 
her yıl ödenmesi durumları hasıl olabilmekte
dir. Hükme bağlandığı halde. 

Bu mahzurları bertaraf etmek üzere kredi
ler konusunda yalnız dışarıdan sağlanacak mad
di yatırını kredilerine önem verilmesi, 

Yatırım müsaadesi alan işletmelerin faali
yete geçmeleri için belirli bir süre tanınması, bu 
sürenin sonunda faaliyete geçmemiş olan ya
tırımcıların müsaadelerinin otomatik olarak 
iptal olunması, 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bu konu üzerine 
eğilmiş ve son zamanlarda çıkarılan kararna
melerle bu hususlara yer verilmiştir. 

Bilindiği üzere yabancı sermaye akımları 
devletten devlete, özel veya kamu kredisi veya 
özel yabancı sermaye yatırımları şeklinde ol
maktadır. Kredilerin program veya proje kre
dileri şeklinde kamu sektöründe kullanılmak 
üzere alınmasiyie dış tasarruf açığının özel ya
bancı sermaye akımlariyle kapatılması arasın
da yapılacak tercihte leh ve aleyhte bâzı gö
rüşler mevcuttur. 

Kamu kredileri aleyhindeki görüşlere göre, 
bu krediler kamu sektöründe sosyal marjinal 
prodüktivitenin düşüklüğü sebebiyle özel ya
bancı sermayeye tercih edilmemelidir. 

Özel yabancı sermaye aleyhindeki görüşler 
ise, bu sermayenin yüksek kâr marjlariyle ça
lıştığı, ekonomide monopol yarattığı, getirdiği 
teknik bilgi ve organizasyonun önemli olmadı
ğı, iktisadi ve siyasi bağımlılığı artırdığı şeklin
dedir. 

— 165 — 
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Yukarda bahsettiğimiz tetkikler; bu iki hu
susu, mevcut Türkiye tatbikatına nazaran, ob
jektif bâzı esaslara güre değerlendirmeyi kolay
laştırmaktadır. Nitekim, yabancı sermaye ve 
krediler arasında ekonomik açıdan yapılacak 
mukayesede bunların yarattıkları katma değer 
ile tediye bilançosu üzerindeki etkileri göz 
önünde bulundurulmalıdır. Kredilerin faiz
leri düşük, vâdeleri uzım olabilirse de kamu 
sektöründe kullanılma yeri ve şekline göre pro
düktivitesi veya yarattığı katma değerler de 
düşük olabilmektedir. 

Öte yandan yabancı özel sermaye yatırım
larının kâr marjı dolayısiyle transferleri, te
diye blânçosuna olan yükü yüksek olabilirse 
de ekonomide yarattığı katma değer bu trans
ferleri aşan miktarlar da yüksek olabilir. Bu 
sebeple yabancı sermayeyi değerlendirirken ge
tirilen sermaye ile, transfer edilen veya sağla
nan transferan kârları mukayeseden ziyade 
yaratılan katma değer ile, transfer edilecek kâr
ları mukayese etmek gerekmektedir. 

Yaptığımız tetkiklerde yabancı sermayenin 
yarattığı katma değerin %' 30 ilâ % 40 mı 
transfer ettiği ve bakiye % 70 - % 60 mı vergi, 
işçilik, faiz ve kira ödemeleri olarak yurt için
de kaldığı görülmektedir. 

Muhterem senatörler, yabancı sermaye ko
nusunda düşünülecek nokta şudur : Dış tasar
ruf açığını ne şekilde kapatacaksınız? Dış ta
sarrufa ihtiyacınız olduğu müddettşe dışarıdan 
kredi almak ve Türkiye'ye yabancı sermaye it
hal etmek durumu vardır. Ancak, burada mem
leketimizin menfaatleriyle, yabancı sermayenin 
menfaatlerini telif edecek bir yol tutmak gere
kir. Bu sebepledir ki, Hükümeti programında 
bu konuya ilişkin bir pasaj vardır. Bu pasajı 
müsaadenizle okuyorum : 

«Bu arada iç imkânlarımıza ek bir kaynak 
olarak yabancı sermayeyi yurt kalkınmasına 
yararlı olduğu ölçüde teşvike devam edeceğiz. 
Böylece kalkınmamız için bütün iç ve dış imkân
ları âzami şekilde harekete geçirerek yabancı 
sermaye ile birlikte yeni teknolojilerden, sevk 
ve idare metot ve tecrübelerinden yurdumuzun 
faydalanmasını sağlıyacağız. 

Yabancı sermaye ile ilgili olarak söz söyle
miş olan muhterem senatörler müsterih olsun
lar, Hükümet Programında, da açıkça belir

tildiği gibi, yabancı sermaye ancak yurt kal
kınmasına yararlı olduğu ölçüde teşvik edile
cektir. 

O. H. P. saym sözcüsü, Plânlama Teşkilâtın
dan bahsederek «Plânlama Teşkilâtının hazin 
macerası» başlığı altında bâzı ifadelerde ve be
yanlarda bulunmuştur. 

Muhterem senatörler, evvelâ kendilerini bu 
kürsüden müdafaa etmek imkân ve yetkisin
den yoksun bulunan devlet memurları hakkın
da burada onları töhmet altında bırakıcı be
yanlarda bulunmayı doğru görmediğimizi iti
raf etmek ve açıklamak isterim. 

Saym sözcü bu konu ile ilgili beyanların
da, bu hususa Plânlama bütçsinin görüşülmesi 
sırasında daha teferruatlı ve tafsilâtlı olarak 
temas edeceğini beyan ettiği için, bu konu ile 
ilgili münakaşaları o bütçenin yapılmasına bı
rakıyorum. 

Ancak, burada benim söylemek istediğim 
iki şey vardır. Biz, hiçbir şeyi gizlemek ve hiç
bir kusuru, hiçbir suçu, eğer varsa, örtmek is-
tiyen insanlar değiliz. Bu iddialar mutlaka tet
kik edilir ve bunların aslının esasının olup, 
olmadığı mutlaka araştırılır. Yalnız, bu işin 
daha başlangıcında hiçbir tetkika ve tahkika 
dayanmaksızın memlekete hizmet etmekten 
başka hiçbir endişeleri olmaması gereken plân
lamadaki yüksek Devlet memurlarını töhmet 
altında bırakmıya ve onların hüsnüniyetlerin
den şüphe etmeye hiç kimsenin hakkı olmamak 
icabeder. 

Dün ve bu sahalım ilk saatlerine kadar ce
reyan eden müzakerelerde çeşitli hatipler ve 
F~-/JTL sczoüler Ortak Pazar konusuna temas 
etmişlerdir. Sözlerime Ortak Pazar dediğimiz 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun ne olduğunu 
izah ile başlamak istiyorum. 

1959 yılı başında yürürlüğe giren Roma 
Andlaşması ile kurulmuş olan bu topluluk, ku
rucusu olan altı devlet arasında ekonomik _ve 
sosyal ilişkilerin her alanında tam bir enteg
rasyona ve dışarıya karşı da tam mânasiyle or
tak bir politikaya yönelmiş bir kuruluştur. Or
tak Pazar, ümidedildilenin çok üstünde bir ge
lişme ve başarı göstererek Borna Ândlaşmasm-
da öngörülen 12 yıllık geçiş döneminden önce 
tarım ve endüstri maddeleri alanında tek pa
zar haline gelmiştir. Bu pazar, 200 milyona ya-
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km ve dünyanın en yüksek satmalma gücüne 
sahip bir nüfusa dayanmakta ve halen ticaret sa
hasında dünyada 1 nci sırayı işgal etmekte
dir. 

Ekonomik ve sosyal alanlarda bu başarılı 
birleşme örneğini veren Ortak Pazarın, Avru
pa Birliğinin nüvesini teşkil ettiği ve birliğe 
doğru süratle ilerlediği bir vakıadır ve her 
halde bu konuda sayın sözcülerin dışında Dün
yada hiç kimsenin şüphe ve tereddüdü yoktur. 
Bu konu ile ilgili olarak söz söyliyen hatiplere 
Roma Andlaşmasmın bâzı maddeleriyle birlik
te dibace kısmını da okumalarını tavsiye etmek 
durumundayım. Filhakika AET nin, (Avru
pa Ekonomik Topluluğu) Avrupa milletleri 
arasında gittikçe daha sıkı bir birliğin temel
lerini kurmaya azmettiği ve bu birliğin tahak
kuku yolu ile barış ve hürriyetin savunmasını 
kuvvetlendirmeye azimli olduğu, Avrupa'nın 
aynı gayeyi güden diğer milletlerini bu gayret
lere jkatılmıya davet ettiği dibacede açıkça 
belirtilmiştir. 

Öte yandan pek yalan bir gelecekte altı 
devletin parlâmentosu durumunda olan Avrupa 
Parlâmentosuna dâhil olacak temsilcilerin,, top
luluk içerisinde tek dereceli bir seçimle gelmesi 
kararlaştırılmış ve topluluğun icra organı, yani 
Hükümeti durumunda olan Avrupa Komisyonu
na süper nasyonel yetkiler tanınmıştır. Bu 
saydığım unsurlar, politik bir birleşmenin ana-
elemanlarıdır. 

Sayın sözcüler, sanayiimizin, yangından mal 
kaçıranların telâşı içinde, Ortak Pazar devinin 
kucağına itilmekte olduğunu iddia ve geçiş dev
resine intikal için daima bu mealde «gereksiz 
telâş, denize itiliş» gibi deyimler kullandılar. 
Bilhassa bu deyimleri Sayın C. H. P. nin Sayın 
Sözcüsü kullandı. 

Evvelâ; şu hususu kesin olarak belirtmek 
gerekir ki, ortaklığımızın ikinci döneme geçiş
te ne bir acele, ne de bir telâş ve denize itiliş 
bahis konusu olabilir. Zira, bunlar bizim or
taya çıkardığımız unsurlar değildir. Sayın söz
cünün de belirttiği gibi, Koalisyon devrinde, 
yani 13 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış olan 
Ankara Antlaşmasının hükümlerine dayan
maktadır. Gerçekten Ankara Aııdlaşması ha
zırlık döneminin süresini 5 yıl olarak tesbit et

mekte ve uzatma imkânlarını istisnai bir du
rum olarak ön görmektedir, 

Yine aynı antlaşma, ortaklığımızın yürür
lüğe girişinden dört yıl sonra geçiş dönemi mü
zakeresine başlanılmasına dair hüküm ihtiva et
mektedir. Ankara Anatlaşması 1963 yılı Ara
lık ayında yürürlüğe girdiği cihetle 1903 yılı ba
şında geçiş dönemi müzakerelerine başlanması-
bu hükme dayanmaktadır ve müzakere bir yılı. 
aşan bir süredir devam etmektedir. Telâş,, 
-.Dyecan ve denize itiliş bunun neresindedir? 
Eğer böyle olsaydı bu müzakereler bu kadar sü
re devam etmez idi. Bir yıldan fazla bir aa-
mandır geçiş döneminin şartlarını müzakere-
ediyoruz. Hazırlık döneminin normal süresi 
1989 yılının Aralık ayında sona erdi. Bugüne 
kadar hiçbir söz söylememiş, yapıcı hiçbir 
katkıda bulunmamış olan bir parti, kendisi ik
tidarda olduğu saman yapılmış bir antlaşma
nın öngördüğü süre ve şartları telaş ve gerek-
s's acele gibi kelimelerle ifade etmektedir. 

Ankara Antlaşması hükümleri meydandadır. 
Hiçin 4 yılın sonunda müzakereler başlandığı za
man ve müzakerenin devam ettiği bir yıldan 
fazla bir süredir konunun üzerine eğilmek zah
meti gösterilmemiştir? Kaldı ki, sayın sözcü
nün bu konudr'.ki beyanlarından, bugün de bu 
konunun ÜF^rlns fasla 3§iliıım3dİP"i anlatılmak
tadır. Bir yandan sanayimizin küçük, içe dö
nük, verimsiz, pahalı, suni tekel şartları ile ve 
rebabetten uzak yaşadığı ifade edilirken, öte 
yandan bu sanayiin piyasa ekonomisinin gerek
lerine doğru olumlu, ihtiyatlı ve tedrici bir 
şekilde açılmasının rekabet gücünü himaye uy
gulamasından çok daha fazla artırabileceği 
unutulmuş görünmektedir. 

İşte, geçiş dönemi müzakerelerinde memle
ketimiz yönünden anaşartlar, ekonomimizin her 
hangi bir sarsıntıya mâruz bırakılmaması, sa
nayileşme hamlemizin engellenmemesi ve e'kono-
mimize belirli ve gerçek menfaatler 'Bağlıyacak 
şekilde tesbit edilirken, bir yandan da bu şartla
rın ekonomimiz için bir itici unsur olacağı ve 
rekabet gücünü artırıcı bir rol oynıyacağı üze
rinde durulmuştur. Bu nedenle «geçiş dönemi
ne geçilirse gelişmemiz, sanayimiz mahvolur, 
Ortak Pazar rekabeti karşısında yıkılır, reka
bet denizinde boğulur» gibi iddialar hiçbir mes-

— 167 — 



O. Senatosu B : 32 2 9 . 1 . 1970 O : 1 

nede dayanmamakta ve bu işlerin tamamen dı
şında ekonomik verilerden çok, bâzı peşin ka
naatlere sahip kimselerin ileri sürdüğü fikir
lere benzemektedir. 

Sayın sözcülıer konuşmalarında ortaklığımı
zın ikinci dönemine geçmemenin alternatifleri
ne de devinmiş olmalarını da çok isterdim. Geçiş 
dönemine geçmezsek ne olacaktır? 

Gerçekten Ankara Antlaşması bu takdirde 
hazırlık döneminin daha bir süre uzaması imkâ
nını derpiş etmektedir. Ancak, bir noktaya 
önemle dikkatinizi çekmek istiyorum. Uzaya
cak olan imkânlar sadece ticari alanda bâzı 
ihraç maddelerimiz için aldığımız tâvizlerdir. 
Hazırlık döneminin malî yardım hükümleri için 
otomatik bir devam imkânı mevcudolmadığı 
anlaşılıyor. Buna göre geçiş dönemine intikâl 
edilmediği takdirde Türkiye bu devre için 
ticari, sosyal ve malî alanlarda 'alacağı tâvizler
den mahrum kalabilecektir. 

Öte yandan, hazırlık dönemi, Ankara Ant
laşmasına göre 3 yıl süre ile uzatılabileceğine 
göre 1972 yılı başında tekrar geçiş dönemi mü
zakerelerine başlamak gerekecektir. Önümüzde
ki 2 yıl içinde, bugün hiçbir rekabet gücü olma
dığı iddia edilen, sanayiimizin rekabet gücüne 
kavuşması her halde bahis konusu olamaz. 
Eğer mâkûl olan bu ise, Türkiye'nin Ortak Pa
zar ile ve dolayısiyle Batı alemiyle ilişkilerinin 
tedricen zayıflaması, ortaklığımızın organik ve 
enstitüsiyonel niteliklerinin kaybolması, Tiirki-
yenin ikinci sınıf bir ortak haline gelmesi de
mektir. Zira Türkiye'nin 5 yıldan fazla bir sü
redir istifa ettiği tek taraflı menfaatler, toplu
luk tarafından ikinci döneme geçişin bir temi
natı ve bu geçişi kolaylaştıracak bir unsur ola
rak verilmiştir. Geçiş dönemi müzakerelerinde 
Türk ekonomisini sarsıntıya mâruz bırakmıya-
cak bir formül içinde bu döneme geçilebileceği 
ortaya çıkarsa, ikinci döneme geçişten kaçın
mak, her halde Türkiye'nin niyetleri hakkında 
toplulukta tereddüt ve şüphe uyandıracak bir 
nitelik arz eder. 

Bu şartlar içinde topluluğun tamamen tek 
taraflı olarak hazırlık dönemi için verdiği tâ
vizlerin daha uzun bir süre devamını beklemek 
haklı bir davranış olur mu, olmaz mı? Düşün
mek gerekmektedir. Türkiye için bugün en 
hayatî dâvalardan birisi, ihracatın artırılması 

ve çeşitlendirilmesidir. Türkiye'nin halen ih
racatının % 35 civarında bir kısmının tercih 
edildiği Ortak- Pazar iktisadi gelişme seviyesi, 
coğrafi yakınlık, nüfus yoğunluğu ve ananevi 
politik ve ekonomik ilişkiler bakımından Türk 
ihracatının artırılabileceği tek mahreç olarak 
görülmektedir. Ortak Pazarın eşiğinde olan ve 
büyük bir ihtimalle bu yıl Ortak Pazar üyesi 
olacak ingiltere'nin de katılması ile bu Pazarın, 
ihracatımız yönünden önemi, daha da artacak
tır. 

Bu durum karşısında geçiş dönemine geçil-
mediği takdirde ihracatımızın nasıl ve hangi 
şartlar içerisinde artırılabileceği sualine sarih 
bir cevap bulmak ve Batı ile ilişkilerimizin gev
şemesine müncer olmryacak, Türkiye'yi tedricen 
Batı âleminden ayırmıyacak ve bütün bu unsur
larla birlikte eşdeğer imkânlar sağiıyacak baş
ka bir alternatif bulmak gerekir. 

Ortak Pazar konusu ile ilgili olarak söz söy
lemiş olan muhterem arkadaşlarımız şu. husus
ta enin olabilirler ki, Ortak Pazarla ilgili olarak 
geçiş dönemine intikal ile ilgili olarak yapıl
makta olan müzakerelerde Türkiye'nin menfa
atleri cnplânda tutulmaktadır. Türkiye'nin men
faatine uygun olmıyan hiçbir şey kabul edilmi-
yecektir. 

Sayın 0. H. P. nin sözcüsü esnaf ve sanat
kârlara yardım edilmediğini, esnaf ve sanat
kârlar kredilerinin yetersiz olduğunu beyan 
ettiler, 

Evvelâ, şunu ifade edeyim ki, biz, esnaf ve 
sanatkârlara verilen kredilerin yeterli olduğu
nu iddia etmiyoruz. Ancak, bu konuda hiçbir 
şey yapılmamış olduğu tarzındaki ifadelerle de 
mutabık olmadığımızı beyan etmek ve bu beya
nımızı rakamlara istinadettirmek durumunda
yız. 

Elimdeki belgede 1960 yılından itibaren es-
naf ve sanatkârlara açılan krediler ve bu kre
dilerdeki artış yazılıdır. Vaktinizi fazla alma
mak için yılları teker teker zikretmiyorum. 

1963 yılında 202 milyon lira olan esnaf kre
dileri son altı yılda % 427 nisbetinde artmış 
ve 962 milyon liraya yükselmiştir. Esnaf ve 
sanatkârların kredileriyle ilgili kuruluş, Halk 
Bankasıdır. Halk Bankası küçük sanat erbabı
nın eğitimi ile de ilgilenmekte ve çeşitli illerde 

] kurslar açmaktadır, 1966 da iki ilde kurs açıl-
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mıştı, 1967 de 3 ilde, 1968 de de 8 ilde ve 1969 
da 11 ilde kurs açılmıştır ve bu kurslara 4 453 
kişi katılmış bulunmaktadır. 

1960 ta Halk Bankasının sadece 50 şubesi 
vardı. 1969 yılında bu şube adedi 176 ya çık
mıştır. 1960 ta Esnaf ve Kefalet Kooperatifi ade
di 141 idi, 1969 da 439 a yükselmiştir. 

Şimdi, Sayın Güven Partisi Sözcüsü Sayın 
Melen İn beyanlariyle ilgili maruzatıma geçi
yorum : 

Sayın Melen, ekonomik gelişmeden yana şi
kâyet edilecek öyle pek fazla bir durum olmadı
ğım, ancak ekonomik gelişme yanında ekono
mik denge ve istikrarın da önem kazandığını ve 
aşırı fiyat yükselişlerinin, açık finansmanı usul
lerine başvurulması sonucu meydana geldiğini 
ifade buyurdular. Sayın Melen'e göre son 5 
yılda fiyatlar genel seviyesindeki yükseliş % 32 
ye ulaşmıştır. 

Önce şu noktayı belirteyim ki; kalkınma gay
retlerimiz tatminkâr sonuçlar veriyorsa, ekono
mimizde istikrarlı bir durum da vardır, demek
tir. Çünkü, gidddetli fiyat yükselişleri devam 
ederken, yatırımları plânda öngörüldüğü biçim
de, gerçekleştirmeye imkân yoktur. 

Şimdi, Sayın Mslen'in de kabul ettiği ger
çekten, şu netice çıkıyor. Ekonomimizdeki ge
lişme hızının öngörülen nisbette veya ona çok 
yakın olarak gerçekleşmesi, yatırımların sürek
li şekilde genişlediğini gösterir. Filhakika 1 nci 
Beş Yıllık döneminde 1965 yılı fiyatlariyîe, 68 
milyarlık yatırım öngörülmüş ve % 93 oranın
da 63 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2 nci 
5 Yıllık Plânın ilk yılı olan 1968 yılında yine 
1965 yılı fiyatlariyîe 18,8 milyar liralık yatırım 
öngörülmüş ve gerçekleşme 19,5 milyar lira ol
muştur. 2 nci 5 Yıllık Plânın ikinci yılı olan 
1969 da 1965 yılı fiyatlariyîe 21,5 milyar lira
lık yatırım programa bağlanmış ve ilk geçici 
tahminlere göre gerçekleşme 21,1 milyar lirayı 
bulmuştur. Eğer son iki yıl birlikte mütalâa 
edilirse, 1965 fiyatlariyîe 40,3 milyar lira ola
rak öngörülen yatırımlar 40,6 milyar lira sevi
yesinde gerçekleşmiş olacaktır. 

Şimdi, yatırımların plân hedeflerine uygun 
bir biçimde gerçekleşmesi ne demektir, bunun 
üzerinde biraz tevakkuf edebiliriz. 

İlk hatıra gelen, tasarrufların sürekli şekil
de büyümesidir. Nitekim 1963 yılında % 12,6 

olan marjinal tasarruf eğilimi, 1967 ele % 16,9 a 
çıkmıştır. 2 nci 5 Yıllık Plânda bu oranın dö
nem sonunda % 22,6 ya çıkacağı belirtilmiştir 
ki, son iki yılın sonuçlan marjinal tasarruf eği
liminin yükselmiye devam ettiğini göstermekte
dir. 

Başka bir misal; toplam vadeli mevduattan* 
verilebilir. 1965 yılı sonunda 3 milyar 163 mil
yon lira olan toplam vadeli mevduat 1969 yılı 
Ekim ayında, bir mislini asan artışla, 6 milyar* 
750 milyon liraya yükselmiştir. Tasarrıtfların. 
böyle bir gelişme göstermesi yatırımlarda bü
yük artışlara imkân vermesi, fiyat istikranndam 
söz edilmiyen yerde mümkün olamaz, Hususiyle; 
Türk ekonomisinde mümkün olamaz. Çünkü, 
Türk ekonomisinde tasarruflar fiyat artışlarına 
karşı hassas bir karakter taşımaktadır. 

Fiyat istikrarı konusunda de.lıa açık olabil
mek için yıllık yükselişlere geçiyorum. 

Toptan eşya fiyatları genel endeksi 1965 yı
lından itibaren aşağıdaki değerleri ve yıllık 
yükselişleri göstermiştir ; 

1965 te endeks 293, yükseli:. % 8,9; 1966 da 
endeks 306, yükseliş % 4,4; 1967 de endeks 
322, yükseliş % 5;2; İ3G8 de endeks 333, yükse
liş %3,4. 

1965 - 1968 devresinde, 4 yıllık devrede, fi
yat yükselişleri toplam olarak % 21,9 etmekte
dir. 

Görülüyor ki; fiyat yükselişleri önceki yıl
larda % 5 seviyesini pek aşmamıştır ve geli
şen blv ekonomi için mâkul sayılabilecek ölçü
ler içerisindedir. Bilindiği gibi gelişmekte olan 
bir ekonomide önce yatırımların hacmi genişler 
ve üretimi artırıcı etkisi uzun süre geçtikten 
sonra görülür. 

Ayrıca gelişen bir ekonomide üretim vasıta
ları seyyaliyet kazandığından daha yüksek fi
yat ödenerek kullanılabilir. 

Bu arada gelir dağılımındaki eşitsizlikleri 
azaltmak için ekonomiye yük teşkil eden ted
birler zaruridir. 

Diğer yandan, dıştan gelen tesirlerle ithal 
malların fiyatları artabilir. Binnetice, gelişen 
bir ekonomide fiyatları her yıl aynı seviyede 
tutmıya imkân yoktur. Ama, bunun ölçüsü ni
hayet yıllık fiyat artışlarının % 4 ilâ % 5 ora
nında kalmasıdır. 

1989 yılında durum farklı olmuştur. Fiyatlar 
genel seviyesindeki yükseliş % 6 ya varmıştır. 
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Bu durum geçen yılın ikinci yarısında ortaya 
çıkmıştır. Özellikle geçen yılda rekoltenin dü
şük kalışı bu durumu etkilemiştir. Nitekim, top
tan eşya fiyatlarındaki % 6 lık artışı, üçte iki 
oranında gıda maddeleri fiyatlarındaki yükse
lişler etkilemiş tir. 1967 - 1968 yıllarından sonra 
1969 yılında da, mevsime ve bölgeye göre, dü
zensiz geçen yağışlar gıda maddelerinde bir tü
ketim açığı ortaya çıkarmıştır. Bu durum, bir 
miktar spekülatif hareketlere de imkân ver
miştir. Ancak, ihtiyaca uygun ölçüde ithalâta 
tevessül edilmiş bulunması spekülatif hareket
lerin devamını önlemiştir. 

Yılların ihmali ile tarım sektörünün ağır
lığından 'kurtulmamış bir ekonominin bünyesini 
plân çerçevesi içindeki gayretlerle değiştirmeye 
çalışıyoruz. Bunu yaparken tabiat şartlarına 
hükmetme gücüne sahiholmadığımız aşikârdır. 
1966 yılında zirai İBtihsal % 10 un üstünde arttı. 
Millî gelir artışı, o yıl için iyi hava şartlarına 
bağlandı. Mütaakıp yıllarda ise zirai üretim
de artışlar, beklenen seviyede olmadı. 

Muihterem arkadaşlar, açık finansmandan 
söz edildi ve Merkez Bankası kaynaklarının zor
landığı tarzında ifadeler müşahade edildi. 

Merkez Bankası kredileri geçen yıl % 21 
artmıştır. Ancak, bu kredileri emisyona tesir 
eden diğer etkenlerle birlikte mütalâa etmek 
gerekir. Nitekim, geçen yıl tedavül hacmi sa
dece % 12,5 artmıştır. Bu artış, önceki yıllarda 
öngörülenin altındadır. 1969 yılında para aram
daki artsın % 14 çevresinde kalacağı anlaşıl
maktadır. Daha önceki 3 yılda ise para arzında 
görülen artışlar % 15-20 oranının altına düşme
miş idi. Görülüyor ki, satınaima gücü oldukça sı
nırlı tutulmuş ve geçen yılın fiyat yükselişleri 
nakdî ameliyelerden ziyade fizikî âmillerin te
siriyle meydana gelmiştir. 

Muhterem senatörler, dün yapılan ve bu sa
bahın ilk saatlerime kadar devam eden müzake
reler sırasında çeşitli partilere mensup sözcü ar
kadaşlarımız bütçe açıklarından ve her sene büt
çede yapılan tasarruflardan söz ettiler ve sayın 
O. H. P. sözcüsü her sene yapılmakta olan tasar
ruflara telmihen bundan sonra bütçelerin hiç 
değilse 10 aylık veya 8 - 9 aylık gibi devreler 
için yapılmasını ve bunun bu tasarruf ameliye
leri karşısında, daha uygun olacağını ifade et
tiler. 

I 1961 yılından itibaren plânlı devre bütçele
rinin, konsolide bütçelerinin bu yönden nasıl bir 
durum arz ettiğini açıklığa kavuşturmak için 
şu rakamları zikrediyorum : 

1961 yılında bütçe, 663 milyon 447 bin 366 
lira ek ödenek almıştır. 853 milyon 066 bin 532 
lira tutarındaki ödenek de iptal olunmuştur. 
Harcamalar 8 milyar 846 milyon 775 bin 592 li
raya ulaşmış; gelirler 8 milyar 586 milyon 243 
bin 626 lirada kalmıştır ve 260 milyon 531 bin 
966 lira bütçe açığı hasıl olmuştur. 

1962 yılında bütçe, 359 851 160 lira ek öde
nek almıştır, 1 466 378 lira tutarında ödenek 
iptal edilmiştir ve bu bütçe de 8 429 754 lira 
açıkla kapanmıştır. 

1963 yılı bütçesi, o yıl içerisinde 589 750 002 
lira ek ödenek almıştır, 1 milyar 90 milyon li*a-

I lık ödenek yok edilmiştir ve bu bütçe 084190 615 
liva fazla ile kapanmıştır. 

1964 bütçesi, 760 390 506 ek ödenek almış
tır, 1 563 041 066 lira ödenek iptal edilmiştir 
ve 1964 yılı Bütçesi de 581 443 535 lira açıkla 

I kapanmıştır. 
1965 bütçesi, 1 492 751 827 lira ek ödenek 

I almıştır, 1 milyar 794 bin 923 lira 53 kuruş öde
nek iptal edilmiştir ve bu bütçe 860 milyon lira
lık açıkla kapatılmıştır. 

1966 bütçesi, 1 milyar 70 milyon lira ek öde
nek almıştır, 1 milyar 506 milyon liralık ödenek 

I iptal edilmiştir, 515 milyon lira açık vermiştir. 
I 1967 bütçesi 1 milyar 336 milyon lira ek öde

nek almıştır, 1 milyar 605 milyon liralık ödenek 
I iptal edilmiştir, 179 milyon lira fazla vermiş

tir. 
I 1968 bütçesi, 2 milyar 272 milyon ek ödenek 
I almıştır, 2 milyar 882 milyon ödenek iptal edil-
I mistir ve 1 milyar 253 milyon civarında açık 
I verdiği anlaşılmaktadır. 

I Bu rakamları şunun için zikrettim. Türkiye'-
I nin, iktisadi kalkınmasını plânla yapmaya karar 
I vermesi ve plânlı, programlı kalkınma devrine 
I girmesi Türkiye'de önemli bir olaydır. Bütçele-
I rimizin bir kalkınma aracı olarak plânlarımıza 
I ve programlarımıza ayak uydurması lâzımgele-
I ceği tabiîdir. Ancak, Türkiye'de bütçenin strük-
I türü, plân ve programlara uygun olarak tanzim 
I edilmeye müsait bulunmuyor idi. Bu sebeple ge

rek daha önceden hesaplanamıyan Devlet mas-
j rafları dolayısiyle yıl içerisinde Türkiye Bütçe-
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lerâne önemli miktarlarda ek ödenek verilmesi 
zaruretinin hâsıl olması ve gerekse ekonomik 
kalkınmanın istikrar içerisinde yapılması, plân 
ve programda bir ilke olarak kabul edilmesi do-
layısiyle bu bütçelerden her sene ödenek tasar
rufu cihetine gl'dilmesi bizim bütçelerimizi, şu 
şimdi arz ettiğimiz, rakamlarda görülen duru
ma getirmiştir. 

«Her sene mecburi tasarruf oluyor, mecburi 
tasarrufa gidiliyor, bu İyi bir şey değildir, ne 
yapılacaksa doğru, dürüst yapılsın.» tarzında 
beyanda bulunan arkadaşlarıma şu suali sormak 
istiyorum: Mecburi tasarruf yoluna gidilmeyip 
de, açık finansmanın yoluna gidilmesi ve bu su
retle memlekette ekonomik istikrarın zedelenme
si ve kaybolması yolunun ihtiyar olunması daha 
mı tercih edilir bir husustur? 

Ödenek iptallerinin sebebi, Türkiye'de 
ekonomik istikrarı muhafaza ilkesine riayet 
edilmiş olmasından ileri gelmektedir. Plânlı 
devrede gelmiş geçmiş bütün Hükümetler büt
çelerde bu tedbire başvurmuşlardır. Burada 
önemli olan hususu, bu kadar ödenek, ek öde
nek verilmiş, bu kadar da iptal edilmiş konu
sundan ziyade bütçe, bir kalkınma aracı ola
rak kullamlabilmiş midir, kullanılamamış mı
dır? Konusudur. Bunun da ölçüsü plânda öngö
rülen % 7 kalkınma hışma ulaşılmış olup olma
dığıdır. % 7 kalkınma hızına ulaşılmış ise büt
çeler plânlı kalkınmanın aracı olarak iyi bir şe
kilde kullanılmış demektir. Bu sözlerimle büt
çelerimiz konusunda yapılacak hiçbir şey yok
tur, demek istemiyorum. Bütçelerimiz plânlı ve 
programlı kalkınmamızın icaplarına uygun ha
le getirilebilmesi için bütçedeki ödenekler ile 
o ödeneklerin taallûk ettiği hizmetler arasında 
fonksiyonel irtibatın kurulması lâzımgelir. Bu, 
zor bir iştir, kısa zamanda gerçekleşmesi müm
kün olan bir iş değildir, bu konudaki çalışma
lar Maliye Bakanlığında devam etmektedir. Bu 
çalışmaları süratlendirmeye ve neticesini biran 
önce almaya gayret ediyoruz. 

Sayın Ferid Melen konuşmasında kalkınma
nın bölgeler arasında dengeli bir şekilde yapıl
ması lâzımgeldiği hususuna işaret buyurdular, 
kendileri ile bu konuda tamamiyle hemfikirim. 
Hükümet programında, kendilerinin de işaret 
ettiği gibi, bu sene Doğu kalkınması ile ilgili 
olarak geniş bir pasaj ayrılmıştır ve 27 tedbir 

öngörülmüştür. Gelmiş geçmiş Cumhuriyet Hü
kümetleri programlarına bakılacak olursa ilk 
defa ikinci Demirel Hükümetinin porgramm-
da Doğu kalkınmasına bu kadar önem atfedil
diği, tedbirlerinin teferruatı ile gösterildiği ve 
başka, hiçbir Hükümetin programında böyle bir 
şeyin rnevcudolmadığı anlaşılır. 

Sayın Melen, bir kadirşinaslık eseri olarak, 
programdaki bu tedbirleri olumlu karşıladığını 
ifade buyurdular. Şüphesiz ki, kendileri ile ay
nı fikri taşıyoruz. Ancak, Saym Melen bir te
mennide bulundular, dediler ki; «bu, program
da yer almakla kalmamalı, gerçekleşmelidir.» 
Kendilerinin bu temennisine iştirak etmemek de 
mümkün değildir. Hükümet programında yer 
alan bu tedbirler, Hükümetin bir taahhüdüdür, 
Hükümet, sözünü tutan kimselerden teşekkül 
etmiştir, ve Cumhuriyet Hükümeti bu taahhü
dünü mümkün olan en kısa zamanda yerine ge
tirmeye çalışacaktır. 

Doğu bölgesine şimdiye kaçlar yapılmış olan 
bâzı yatırımlardan da bahsetmek suretiyle Do
ğu bölgemizin kalkınmasının ihmal edilmediği
ni, yeteri kadar ulaşılamamışsa bile ihmal edil
mek istenmediğini göstermek istiyorum. 1965 
ve 1969 yıllarında kamu yatırımlarının bu böl
geye isabet eden miktarı her yıl artan bir tem
po takibetmiştir. 1963 yılında filhakika Doğu 
ve Güneydoğu - Anadolu'daki 22 ilimizi kap-
sıyan bu bölgede yapılan toplam kamu yatırım
ları 588 milyon Türk lirası iken 1965 te 1 mil
yar 638 milyon Türk lirasına, 1968 de 1 milyar 
733 milyon Türk lirasına yükselmiştir. 1969 yı
lında bu rakam 1 milyar 874 milyon liradır. 
Böylece 1963 te toplam kamu yatırımlarının 
yalnızca % 10,8 i bu bölgede yapılırken 1968 
yılında bu miktar % 17,4 e çıkmıştır. 1969 da 
% 24 olacaktır. 1888 yılında diğer coğrafik 
bölgelere yapılan yatırımlar Doğu - Anadolu 
belgesinin 22 iline yapılan yatırımların muka
yesesini yaparsak Doğu Anadolu'ya ayırdığı
mız yatırımların, Akdeniz bölgesinden % 7,4, 
Karadeniz bölgesinden % 7,4, Orta Anadolu 
bölgesinden % 7,1 daha fazla olduğunu görü
rüz ki, bu da iktidarımızın Doğu Anadolu böl
gesi kalkınmasına gösterdiği özel dikkatin 
bir işareti sayılmak icabeder. Başka bir deyim
le 1963 e nazaran 1969 da bu bölgeye 1 mil
yar 300 milyon lira daha fazla bir yatırım ya-
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pılmakfcadır. 1963 - 1968 döneminde devlet 
bütçesinin artışı % 200 olup bu bölgeye yö
netilen yatırımlardaki artış bundan % İSO 
fazlası ile % 330 olmuştur. 

Yine 1968 yılında bu bölgeden, devlet ge
lirlerinin yalnızca % 7,7 si tahsil edilirken 
kannı yatırımlarının % 17,4 ünü bu bölgeye 
tahsis etmemiz, geri kalmış bölgelerimizin kal
kınması için samimî davranışlarımızın delili
dir. Bıı rakamlar, plân hedeflerine uygun ola
rak dengeli bir kalkınma içinde bu bölge mı s o 
verilen ehemmiyetin bâris işaretidir. Her ge
çen yıl büyüyen rakamlarla gördüğünüz bu 
yatırımları as gelişmişlik zincirini kırmak için 
muayyen sahalara yöneltmiş bulunuyoruz. 

Enerji yatırımları; endüstrinin ilk ve te
mel şartı olan enerji imkânlarını geliştirme
ye çalıştık. Bu cümleden olarak yatırımlar 
içinde en büyük payı enerji sektörüne ayırdık. 
1965 ts toplam enerji yatırımlarının % 11,2 si
ne- tekabül eden 190 milyon liralık bir enerji 
yatırımı bu bölgede yapılırken 1083 yılında 
bunu, toplam enerji yatırımlarının % 28 ne te
kabül eden 480 milyon liraya çıkardık. 1069 
yılında ise 594 milyonluk bir yatırım yapıla
caktır, Bu suretle üç yılda % 16,8 fasla bir 
enerji yatırımı gerçekleşmiş olmaktadır. Böl
genin evvelce yegâne büyük santrali olan Tor
tum, Hazer ve Kiti Hidro - Elektrik santralleri 
vardı. Bunların toplam gücü 25 800 kilovat 
idi. Onlara ilâve olarak 3,5 milyar liraya mal 
olacak ve 1 milyon kilovat tutarında Kebpn 
Hidro - Elektrik santrali, 100 milyon liraya mal 
olacak 50 bin kilovat takatindeki Hopa Termik 
Santrali, 180 milyon lira maliyet bedelli 40 
bin kilovat takatindeki Batman Termik Santra
li, 65 milyon lira maliyet bedelli 30 bin kilo
vat enerji üretecek Çıldır Hidro - Elektrik sant
rali ile Tortum Hidro - Elektrik santral kapa
sitesini 14 bin kilovata çıkaracak 22 milyon 
irürk liralık tevsii yatırımlarına başladık ve 
devam, ediliyor. 50 milyon Türk lira maliyet 
bedelli ve 10 bin kilovat takatindeki Hazer 
;•"• ' i- milyon maliyet bedelli 20 bin kilovat ta
katinde Mardin - Çağçağ, 35 milyon maliyet 
'••o -dil 4 80G kilovat takatmdaki Van - Engin, 
6 milyon maliyet bedelli 1 300 kilovat takatin
deki Van - Erciş Hidro - Elektrik santralleri ise 
inşaatları bitirilerek hizmete sokulmuştur. Bu 

j suretle üç yıldan önceki dönemlerde meydana 
I getirilen 25 800 kilovatlık elektrik enerjisi 

üretimine 37 bin kilovat fiilen eklenmiş ol
maktadır. 1 milyon 123 kilovat ekliyecek te
sislerin ise inşaatlarına başlanmıştır, ikmalle
rine çalışılmaktadır.. 

Doğu Anadolu'musun endüai. ilenmesinin ilk 
şartı olan enerji imkânlarını sağlamada 1965 e 
kadar yapılanların 1,5 mislini üç yılda Doğu 
Anadolu'da yapmış bulunmakı;ayi£.. Bunların 
yanı sıra Irak'tan tabiî gaz nakk ile bunu bil
hassa Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgesi
nin ısınına ve enerji ihtiyacında kullanma, Ka-
rakaya projelerinde yeniden bilinmiyen 500 
bin kilovat enerji takati elde etme ve bu ener
jiden bilhassa Nusaybin - Kızıltepe, Harran 
ovalarını sulamada istifade etme., bu bölgede 
mevcut su potansiyellerinden istifade etme 
projelerimiz de hasırlanmış ve icraat safhasına 
getirilmiştir. Bu çalışmalar sonunda nüfus ba
şına aydınlatmada kullanılan enerji, bölgeler 
ortalaması olarak, Î965 te 29 kilovat iken 1967 
de 45 kilovat saaAe yükselmiştir. Bölgeye dâhil 
bâzı illerde ise bu değer Türkiye ortalaması 
olan 105 kilovat saatin üstüne çıkarılmıştır. 
Meselâ; Diyarbakır'da 120 kilovat saat, Erzu
rum'da 117 kilovat saat, Siirt'te 183 kilovat 
saat olmuştur. Elektrik enerjisinin yanısıra, bu
nun "a aynı ehemmiyeti haiz olarak, ulaştırma 
yatırımlarına önem verilmiştir. 1965 yılında bu 
bölgemizde yas ve kış geçit veren devlet ve il 
yollanınız 7 600 kilometre iken 1963 yılı sonun
da bu rakam 3 837 kilometre fazlası ile 11 450 
kilometreye çıkarılmıştır. Artış, % 30 civarın
dadır. 

Asfalt yol tulü, 1988 sonunda 672 kilometre 
fazlası ile 3 314 kilometreye çıkarılmıştır. Bu 
suretle asfalt yol uzunluğunda % 30 bir artış 
sağlanmıştır. Bu suretle 1968 yılı sonunda Tür
kiye'de mevcut 15 440 kilometre uzunluğunda
ki asfalt yol şebekesinin % 21 ne tekabül eden 
3 315 kilometrelik bir yol şebekesi bu bölgede 
meydana getirilmiştir. Karayollarımızın yanı
sıra bölgeye büyük bir canlılık kazandıracak 
olan ve komşumuz İ ranla Pakistan'a bizi bağ
lıyacak Yan - Kotuz demiryolu inşaatını hız. 
landırarak raylarının döşenmesine başlanmış 
bulunmaktadır. 1965 e kadar yoldan mahrum, 
48 kaza merkezimizi yola kavuşturarak bura-
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daki vatandaşlarımızın emniyet ve huzur için
de, güvenle yaşamalarını sağlamış bulunuyo
rum. 

İskenderun'u İran'a "bağlıyacak İpekyol tâ
bir edilen tarihî ticaret yolunun inşasını ikmal 
ederek komşumuz iran'la - Hakkâri ili hudutla
rında ikinci bir gümrük kapısı ihdas edilmiş
tir. 

Doğu Anadoluyu en kısa yoldan Karadenize 
bağlıyacak olan ve bu suretle Karadeniz - Ak
deniz irtibatını temin edecek olan Hopa - Borç
ka, Erzurum - iskenderun yolu ikmal edilmiş
ti ı. Doğu Anaddlu'nun ürettiği mahsulleri en 
yakın mesafeden denizyolu ile nakletmeyi sağ
lamak üzere 54 milyon lira keşif bedelli Hopa 
limanının inşası süratle devanı etmektedir. Ka
rayolu politikamızın sonucu olarak 1965 te an
cak 24 saatte alınabilen Ankara - Rize arasını 
1968 sonunda 20 saatte vs keza 27 saatte alı
nabilen Ankara - Diyarbakır arasını 20 saatte 
indirmiş bulunmaktayız. Yaz ve kış en süratle 
uçaklarla seyir imkânını Doğu - Anadolumuza 
kavuşturmak için Erzurum ve Van Havaalan
ları ıslâh edilmiş, Gaziantep havaalanı inşasına 
başlanmış, Kars Havaalanının ise etütleri ta
mamlanmıştır. Ulaştırma sahasına giren bu 
İsmetlerimize 1965 yjüıııda 113 milyon Türk 
lirası ayrılmış iken 1968 yılında 90 milyon Türk 
lirası fazlasiyle 203 milyon Türk lirası ayrıl
mıştır. Böylece 1985 yılımla toplam kamu ya
tırımlarının % 6,7 si bu bölgede ulaştırma ya-
tiiımma giderken 1963 de bu oran % 11,8 e 
çıkarılmıştır. 1969 da bu belgede 214 milyon 
Türk lirası bir ulaştırma yatırımı yapılacaktır. 
Bu rakamlar A. P. iktidarının üç yılda Doğu 
Anadolu bölgemiz için yalnızca ulaştırma sek
töründe, iktidar dönemi başlangıcına nazaran, 
% 5,1 fazla yatırım yaptığını göstermektedir. 
Bu yatırımHar sonucunda bu bölgede kilometre 
kare başına düşen yol uzunluğu, bölge ortala
ması olarak, 1965 te 40 kilometrekare yol iken 
bıı rakam 1963 de 59 kilometre kare yola çı
karılmıştır. 1988 de Türkiye ortalamasının 65 
kilometre kare yol olduğu düşünülürse Doğu 
Anadolu bölgemizde ulaştırmanın esasını teşkil 
eden yol yapımında iktidarımızın meydana ge
tirdiği hamle kolaylıkla anlaşılır. Kaldıki Doğu 
Anadolu bölgemizde bâzı illerimizdeki yol yo
ğunlukları Türkiye ortalamasının da üstüne çı

karılmış bulunmaktadır. Bu cümleden olarak 
G-aziantepte bu rakam 95, Kars'ta 97, Bitlis'te 
110, Hakkâri'de 116 dır. 

Sanayi yatırımlarına gelince; enerji ve ulaş
tırma imkânları geliştirilen Doğu - Anadolu böl
gemizde bir taraftan kamu sektörü sanayi yatı
rımları bu bcdigeye yöneltilirken diğer taraftan 
da özel sektörün bu bölgeye yatınım yapmasını 
sağhyacak teşvik tedbirleri alınmıştır. 1965 
yılımda bu bölgede 104 milyon liralık imalât 
sanayii yatırımı yapılırken-1968 yılında bu ra
kam 38 milyon lira fazlasiyle 140 milyon liraya 
ulaşmıştır. 1989 yılımda ise yapılacak yatırım
lar 243 milyon Tliıtk lirası olacaktır. Türkiye 
ölçüsünde bir mukayese yapılırsa 1985 yılında 
toplam kamu yatırımlarının % 6 sı bu bölgeye 
giderken 1988 de % 2 fazlasiyle % 8 i bu böl
geye yatırılmaya başlanmış ve 1969 yılında bu 
oran artmıştır. Sınaî yatırımlardan olarak 49 
milyon proje bedelli Adıyaman tekstil fabrikası 
ikmal edilereJk hizmete açılmıştır. 70 milyon 
proje bedeli 200 bin ton kapasiteli Van Çimen
to fabrikası inşaatı bitirilmiştir. 340 bin ton 
kcpaisteii ve 90 milyon keşif bedelli Erzurum 
Çimento fabrikası devam etmektedir. Yıllık ka
pasitesini 460 bin tona çıkarmak üzero 
ilâve tesisler konan Sivas Çimento Fab
rikasının bu tesvi işi bitirilmiş, bu hiz
met için 67 milyon lira harcanmıştır. 
Yıllık kapasitesi 400 bin tona çıkarılacak olan 
ve 60 milyon proje bedelli Gaziantep Çimento 
fabrikası inşaatı devam etmektedir. 350 bin ton 
kapasiteli 114 milyon keşif bedelli Kars Çimen
to Fabrikası inşasına başlanmıştır. 400 bin ton 
kapasiteli 100 milyon proje bedelli Mardin Çi
mento fabrikası bitirilerek hizmete açılmıştır. 
14 milyon proje bedelli Elâzığ Et Kombinası bi
tirilmiştir. 13 milyon proje bedelli Urfa Et Kom
binası bitirilerek hizmete açılmıştır. 11 milyon 
proje bedelli Tatvan, sekiz milyon proje bedelli 
Kars, 7 milyon bedelli Ağrı, 15 milyon proje 
bedelli Diyarbakır et kombinaları inşaatları de
vam etmektedir. 2 milyon 520 bin proje bedelli 
Hopa Çay Fabrikası tevsii, 2 milyon 393 bin 
proje bedelli Ar havi Çay Fabrikası tevsii, 
6 430 000 proje bedelli Gaziantep Suma Fabri
kası, 35 milyon proje bedelli Malatya sigara 
fabrikası modernizasyonu, 14 milyon proje be
delli Diyarbakır makina halısı tesisi, 49 mil-
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yon proje bedelli Malatya pamuklu sanayii mo
dernizasyonu, 8 550 000 lira bedelli Artvin lift 
levha fabrikası, yılda 300 bin ton süper fosfat 
üretecek olan 68 milyon proje bedelli Elâzığ 
gübre tesisleri inşaatı devam etmektedir. Rafi
neri kapasitesi bir milyon tona çıkarılmak üze
re Batman rafinerimizde 24 milyon liralık bir 
yatırım 1970 te ikmal edilmiş olacaktır. Yılda 
40 bin briket kapasiteli 4 milyon keşif bedelli 
linyit briket fabrikası tamamlanmıştır. Bütün 
bu yatırımları özetlersek 1965 - 1969 dönemin
de bir gübre fabrikası kurmak, bir tekstil fab
rikasını hizmete açmak, yeniden 4 çimento fab
rikası, iki çimento fabrikasının kapasitelerini bir 
misli artırmak, yani onların eski kapasitelerin
de iki fabrika inşa etmek, yeniden 6 kombina 
yapmak, yeniden bir süt fabrikası yapmak, bir 
linyit briket fabrikası kurmak, iki çay fabri
kası tevsi etmek, bir suma fabrikası kurmak, 
bir makina fabrikası kurmak, iki fabrikanın 
modernizasyonunu sağlamak suretiyle 23 tesise 
başlamış, bir kısmını da ikmal ederek hizmete 
sokmuş bulunuyoruz. Bir taraftan Doğu - Ana
dolu'muzun altyapı eksikliklerini ikmal eder
ken, bunun tamamlandığı kesimlerde sınai yatı
rımlar yaparak daha müreffeh bir hayat stan
dardı hasırlarken diğer taraftan tarım saha
sında da büyük yatırımlar yaparak köy ve köy
lümüzün daha iyi ve daha güzel yaşama şartla
rına kavuşması sağlanmıştır. Bu cümleden ola
rak yatırım alanında 1965 yılında bu bölgede 
yalnızca 173 milyon Türk liralık bir yatırım 
yapılırken 1968 yılında bu rakam 28 milyon 
fazlasiyle 201 milyon liraya çıkarılmıştır. Başka 
bir deyimle 1965 te tüm tarım yatırımlarının 
yalnız % 10 u bu bölgede yapılırken 1968 de 
bu değer, iki puvan fazlasiyle, % 12 ye çıkarıl
mıştır. Bu yatırımlar sonucunda 1965 - 1968 
döneminde 20 aded büyük sulama projesine 
başlanmış olup bunların proje bedeli 1 milyar 
582 milyon liradır™ 1969 yılı başına kadar bu 
projelere harcanan para 550 milyon lirayı bul
muştur. Bunların bitmesi ile yeniden 205 bin 
hektar arazi sulamaya açılmış olacaktır. 

Traktörle işlenen arazi arasında büyük ar
tış sağlanmıştır. 1965'te bu bölgede tarım ara
zisinin yalnızca % 8 i traktörle islenirken 1968 
de bu nisbet % 12 ye çıkarılmıştır. Sulama ya
tırımlarının yanısıra köy yolu, köy suyu ve köy 

elektriklenmesi hizmetlerinde de büyük merha
leler kaydedilmiştir. 

1965 yılında bölgede yapılan eğitim yatırım
ları 198 milyon Türk lirası iken 1968 de bu ra
kam 280 milyon Türk lirasına çıkarılmıştır. Bu 
suretle 1985 te bütün eğitim yatırımlarının 
% 11,7 si bu bölgeye götürülürken 1983 de bu 
nisbet % 16,6 ya çıkarılmıştır. 1S85 te 16 211 
olan ilkokul derslik sayısı 1968 de 6 000, 250 
ilâvesiyle 22 461 adede ve 1985 te 189 olan or
taokul sayısı Î988 de 151 fazlasiyle 340 ortaoku
la, 1985 te 121 olan lise sayısı 1983 de 54 fazla
siyle 175 liseye, 1985 yılında bu bölgede ilkokul
larda 533 704 talebe varken, İ988 de bunun 
575 853 fazlasiyle 1 milyon 109 357 talebeye 
çıkmış olduğunu söylemek isterim. 

Sağlık alanındaki yatırımlara gelince; 1985 
yılında Doğu - Anadolu'da yapılan sağlık yatı
rımları 197 milyon lira iken bu rakam 1968 de 
65 milyon Türk lirasına düşürülmüştür. Bunun 
başlıca sebebi; 1868 yılından sonra buradaki 
sosyalizasyon çalışmalarının büyük ölrüde bit
miş olmasıdır. 1969 yılında bu bölgeye 70 mil
yon Türk lirası bir yatırım yapılacak olup top
lam sağlık yatırımlarının % 17,9 unu teşkil et
mektedir. Bu yatırımların neticesi Türkiye'de 
mevcut 809 sağlık evinin 585 i, yani % 72,3 ü 
bu bölgede yapılmıştır. Yine 801 olan sağlık 
ocaklarının da 859 w, yani % 82,3 û b:ı 1-ölgedo 
yapılmıştır. Doktor başına düşen nüfus oranın
dan Türkiye ortalamanı, plânlı dönemde, orta
lama % 8 lik iyileşire gösterirken bu nisbet 
Doğu - Anadolu'da % 47 olmuştur. Böylece 1965 
lasında bir doktor 8 233 kişiye bakarken 1968 
de bu rakam 6 896 kişiye düşmüştür. 1988 yı
lında bu bölgede 4S2 dektor, 1 415 sağlık ma-
muru ve 923 hemşirenin vazife yapması sağlan
mıştır. Keza bu bölgede 1965 yılında 7 295 has
ta yatağı varken bu değerler 1988 de 5 549 
fazlasiyle 12 844 yatağa çıkarılmıştır. 

Muhterem 5o::atörler, bu mâruzâtımla Doğu 
bölgemizle bütün meselelerin halledildiğini, her 
ştyin yapılıp bitirildiğini ifade etmek istemiyo
rum. Ancak, bu bölgeye Hükümetin elini uzat
mış olduğunu ve bundan sonra da bu bölgenin 
kalkınmasını temin için millî plân çerçevesi 
içeririnde, Hükümet programında taahhüdediî-. 
diği gibi özel plânlar yapılarak kalkınmanın kı-
sa sûrede temine çalışılacağının taalıhüdsdildiği-
ni belirtmek istiyorum. 
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Şimdi, burada sözü yine C.H.P. nin Sayın 
Sözcüsünün bir iddiasına intikal ettirmek isti
yorum., Sayın Sözcü, ithalâtımızdan, dış ticare
timizden bahsederken ithalâtımızın de composi-
tion'u üzerinde durarak hammadde ithalâtının 
gittikçe arttığını, yatırım ithalâtının azaldığını, 
demek ki Türkiye'deki sanayileşmenin montaj 
sanayiine yöneldiğini ve bir kapkaç sanayii doğ
duğunu ifade ettiler. Gerçek böyle midir, bunu 
görmek için Türkiye'de birkaç yıllık ithalâtın 
takibettiği seyre ait rakamları zikretmek istiyo
rum : 1964 te yatırım maddeleri ithalâtı 245 
milyon, 1985 te 241 milyon, 1966 da 341 milyon, 
1967 de 323 milyon, 1963 de 366 milyon dolar
dır. 1964 te 245 milyon dolar olan yatırım mad
deleri ithalâtı 1968 de 366 milyon dolar olmuş
tur. Yatırım maddeleri ithalâtının kalemleri 
şunlardır : İnşaat malzemesi, 1964 te 25 milyon, 
1963 de 26 milyon, makina ve teçhizat ithalâtı 
1964 te 219 milyon, 1968 de 340 milyon. 

Demek ki, yatırını maddeleri içerisinde bü
yük ağırlık makina ve teçhizat ithalâtına aittir. 

Tüketim maddeleri ithalâtı, 1964 te 26 mil
yon dolar, 1963 de 36 milyon dolar. 

Hammaddeler ithalâtı, sayın sözcü özellikle 
bu ithalât kalemi üzerinde durmuş idi, 1964 te 
235 milyon dolar, 1983 de 360 milyon dolar. 1968 
deki durum şu : Yatırım maddeleri, 366 milyon 
dolar, tüketim maddeleri 36 milyon dolar, ham
maddeler 380 milyon dolar. Bu rakamlar sayın 
sözcünün iddiasını şüphesiz teyidetmemektedir. 

Dünkü müzakerelerde sayın sözcülerimizin 
genellikle ve özellikle üzerinde durdukları ko
nulardan birisi de her yıl olduğu gibi toprak re
formu konusu olmuştur. 

Toprak reformu konusunda şu iki noktada 
vuzuha varmak lâzımdır. Bunlardan birisi, Tür
kiye'de sadece toprak dağıtmakla toprak refor
munun yapılamıyacağı. 

Bir ikincisi de; tarım reformunun, toprak 
reformunun gerçekleştirilmesi fevkalâde güç bir 
konu olduğudur. Eğer bu kolay bir şey olsaydı, 
bundan önceki dönemden daha evvelki dönem
lerdeki iktidarlar hazırladıkları tasarıları Mec
lise getirip kanunlaştırırlar ve bunu tatbika ko
yarlardı. Toprak reformu konusunda veya tarım 
reformu konusunda 2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nının 246 ncı sayfasında aynen şunlar yazılıdır: 

Topraksız ve az topraklı çiftçinin yeterli bir 
toprağı işleme imkânlarına kavuşturulabilmesi 
için tarım reformu anlayışı içinde bu çiftçilerin 
topraklandırılması ve kiracılık meselesinin dü
zenlenmesi toprak toplulaştınlması sağlanacak
tır. 

2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânının 241 nci say
fasında : «Tarım reformu, tarımsal bünyenin 
temelindeki aksaklıkları gidermiye yönelmiş 
tedbirler dizisi olarak kabul edilecektir.» 

Aynı sayfada: «Devletin hüküm ve tasarru
funda olup, şahıslara kiralanan orman ve mera 
hudutları içindeki bozuk kültür arazisinin ısla
hı ve bataklıkların kurutulması sonucu elde edi
len belirli bir büyüklüğün üstünde kalan ve 
düzenli işletilmiyen şahıs arazilerinin istimlâk 
veya pazarlıkla aatınalınması ile temin edilen 
kültür arazisinin mülkiyetinin topraksız ve top
raklı çiftçilere uygun şartlarla devrini mümkün 
fclan mevzuat çıkarılacaktır. 

Şu halde, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 
tarım reformunu öngörmekte ve toprak konu
sunda bir dengesizlik olduğunu kabul etmekte
dir. 

Şimdi, bâzı istatistik rakamları zikretmek 
istiyorum: Devlet istatistik Enstitüsünün 1963 
yılnıda yaptığı tarım sayımlarını gösteren do
kumanda 1 - 5 dönüm büyüklüğünde işletmeler 
Türkiye'de 398 868 adeddir. Bunların işlediği 
saha 114 385 hektardır. 6 - 10 dekar büyük
lüğünde işletmelerin sayısı, 375 329 adeddir. 
Bunun da toplam büyüklük sahası, arazi olarak, 
317 324 hektardır. 50 dekara kadar toprak bü
yüklüğündeki işletmelerin sayısı 2 128 288 
adeddir ve işledikleri toprağın genişliği de 8 mil
yon 79 bin hektardır. 

Şimdi, bu rakama dikkatlerini çekmek isti
yorum, Türkiye'de 3,5 milyon civarında çiftçi 
ailesi vardır. Bu 3,5 milyon çiftçi ailesinin 2 
milyon 128 bini 50 dekar yüzölçümü dahilinde
ki bir zirai işletme içinde çalışmaktadır. 200 dö
nüme kadar işletme büyüklüğünü çıkardığımız 
zaman, işletme adedinin 3 milyona yükseldiğini 
görürüz. Demek ki, 3,5 milyon çiftçi ailesinden 
3 milyonu, 200 dönüm, aletderecat, 200 dönüm
lük bir işletme içinde iş görmektedir. Bunu 
1 000 dönüme çıkardığınız zaman 500 - 1 000 dö
nüm arasında 10 bin işletme vardır, arazi bü
yüklüğü 755 bin hektardır. 100 - 2 500 dönüm 
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arasında 2 851 işletme vardır ve arazi büyük
lüğü 369 bin hektardır. 2 500 dönüm ile 5 000 
dönüm arasında 981 isletme vardır, arazi bü
yüklüğü de 313 742 hektardır. Bu büyüklük
teki araziyi 2 milyonun üstündeki çiftçi ailesi 
50 dekar içerisinde iş gördüğüne göre, 2 milyo
nun üstündeki bir rakama böldüğünüz zaman 
dağıtacağınız toprağın verimli bir şekilde çabş-
tırılmasmı mümkün bir zirai işletme büyüklüğü
ne ulaşamıyacağı açıkça anlaşılmaktadır. 

Bununla bu konuda Türlüye'de yapılacak 
hiçbir şey yoktur, demek istemiyorum. Ancak, 
şunu anlatmak istiyorum ki, sadece toprak tev
zi etmeyi, toprak reformuna veya tarım refor
muna eşit sayarsak bu sektörde mevcut prob
lemi halledenleyiz. Tarımda işlenen arazinin su
lanması, gübrelenmesi ve iyi tohum kullanılma
sı ile birlikte ve düşimülebilen bilcümle ıslah 
tedbirleri de alınarak bir tarım reformu, bunun 
içerisinde Hazinenin elindeki, vakıfların elinde
ki kültür arazisinin, hâli araziden ıslah yolu ile 
kazanılacak kültür arazisinin ve plânda derpiş 
edildiği gibi muayyen büyüklüğün üstündeki iyi 
işletilmiyen arazinin istimlâkinin temini ve da
ğıtılması da dâhil olmak suretiyle, diğer bilcüm
le tedbirleri de alarak bir toprak reformu veya 
bir tarım reformu, mefhumu ne olursa olsun,. 
yapmak icabetmektedir. 

Şu sözlerim, Türkiye'de bu konunun halli
nin, derhal hallinin mümkün olan bir konu ol
madığını göstermektedir. Diğer birçok memle
ketlerde tarım reformu yapılırken ezcümle İtal
ya'da, İtalya'nın kuzeyi ile güneyi arasında ha
yat seviyesi bakımından büyük farklar mevcut 
idi, Güney - italya'da yapılan tarım reformu; 
tıpkı böyle, tarımdaki istihsali artırıcı yönde 
ve sanayileşme ile ilgili tedbirler birlikte dü
şünülerek yapılmış ve uzun zaman içerisinde 
gerçekleştirilmiş bir reformdu. 

Güven Partisinin sayın sözcüsü Ferid Melen 
ve diğer bâzı sözcüler iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin durumu ile ilgili mütalâalarda bulundu
lar. Bütçe Komisyonunda yaptığım takdim ko
nuşmasında iktisadi Devlet Teşekkülleri veya 
daha geniş anlamı ve mânası ile Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri hakkında bâzı bilgiler arz etmiş
tim. Bunları burada kısaca tekrarladıktan son
ra mütemmim malûmat vermek istiyorum. 

1970 programında, ayrıntılı bir şekilde be
lirtildiği gibi, bu teşebbüsler 1968 sonu itibariy-
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le 69,7 milyar lira civarında bir varlığa sahip
tirler. Sistemin malî bakımdan incelenmesinde 
derhal dikkati çeken husus, bu teşebbüslerin 
kullandıkları yabancı kaynakların fazlalığıdır. 

Aynı yıl sonu itibariyle teşebbûsierdeki ya
bancı kaynaklar 44,5 milyar liraya ulaşmakta
dır. işletmeci kurumlarda bu durum daha dik
kati çekicidir. Söz konusu kurumlar 9,1 milyar 
liraya ulaşan öz kaynaklarına karşılık 25,6 
milyar lira civarında yabancı kaynak kullan
maktadırlar. Bu yabancı kaynaklardan 10,1 
milyar liralık kısmının kısa vadeli oluşu da 
ayrıca üzerinde durmaya değer bir noktadır. 
Bu durumdan anlaşılacağı üzere teşebbüslerin 
öz kaynakları, yabancı kaynaklar oranı, öz 
kaynaklar aleyhine bir bozulmayı göstermek
tedir. Modern işletmecilik kurallarına göre 
1/1 olması gereken bu oran işletme kuruluş
larında 1/2,8 civarındadır. Kısaca helirtmek 
gerekirse bu teşebbüslere yeteri kadar öz kay
nak tahsis edilememiştir. 1968 yılında işletme
ci kurumların mal ve hizmet satışları, 1967 
yılına nazaran yüzde 18,2 tutarında bir artış 
göstererek 16,2 milyar liraya ulaşmıştır. Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri 1968 yılında 332 171 
kişiye istihdam sağlamıştır. Aynı yılda perso
nele 5,3 milyar lira ödeme yapılmıştır. Adarn-
başma ücret 16 sıfır 37 lira olmuştur. Bura
da genel olarak görülen husus, ihtiyacın üze
rinde personel çalıştırılması halidir. Teşebbüs
lerde çalışan kişi başına hâsıla 54 537 lira olup 
dünya standartlarına göre düşüktür, işletmeci 
kurumlar 1968 yılında 7 milyar lira katma de
ğer yaratmışlardır. Toplam katma değer 9 mil
yar ve adambaşma katma değer 27 367 lira
dır. Teşebbüslerin 1963 - 1968 yıllarında sağ
ladıkları kârlar, istenilen seviyede olmamakla 
beraber, dikkat çekici bir gelişme göstermiştir. 
Konsolide kâr ve zarar 1963 yılında nakıs 5,2 
milyon lira iken, düzenli bir şekilde artarak 
1968 yılında 640 milyon liraya ulaşmıştır. 

Demek ki, yıldan yıla bu teşebbüslerin kâr
lılık ve verimlilik durumunda salâha doğru bir 
gidiş mevcuttur. 

Sayın Melen, teşebbüslere bütçeden yapılan 
yardımları zikrederek bu yardımların sözü edi
len teşebbüslerin işletme açıklarını kapatmak 
için, eğer doğru tesbit etmişsem, yapıldığını 
ifade buyurdular. 1963 t e bu teşebbüslere ya-
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pılan yardım bütçeden 380 milyon liradır. Bu
nun 23 milyon lirası sermayelerine karşılık ola
rak verilmiştir, 210 milyon lirası zarar karşılı
ğı olarak verilmiştir. Yardım olarak da 146 
milyon lira verilmiştir. 1965 rakamında ise du
rum şöyle : Sermaye olarak 140 milyon lira ve
rilmiştir. Zarar karşılığı da 149 milyon lira ve
rilmiştir, yardım 307 milyon lira, ikraz 129 
milyon lira. 

Demek ki, bütçeden verilen rakamlar içeri
sinde sermayelerine karşılık olarak verilen mik
tarlarla, ikraz yolu ile verilen miktarlar da 
mevcuttur. 

Sayın C. H. P. sözcüsü; Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin yatırımlarının yıldan yıla azaldığı
nı ve bunların ekonomideki yerlerinin küçül-
tüğünü ifade ederek liberal kapitalist bir gidi
şe yöneldiğini, öyle bir istikamet tutulduğunu 
söylediler. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri ile ilgili ra
kamlar sayın sözcünün bu beyanını da teyidet-
memektedir. 1966 yılında kamu yatırımları 8 
milyar 200 milyondur, iktisadi Devlet Teşek
küllerinin yatırımları bunun içinde 2 milyar 
800 milyondur. 1967 yılında kamu yatırımları 
9 milyar, iktisadi Devlet Teşekkülleri yatı
rımları 3 milyar, 1968 de kamu yatırımları 11 
milyar 600 milyon, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
yatırımları 3 milyar 800 milyondur. 1989 da 
kamu yatırımları 12,2 milyar, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri yatırımları 4,3 milyardır. 1970 de 
13 milyar 600 milyon hesaplanmaktadır, ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları ise 4,9 
milyar olacaktır. 

Demek ki, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve
ya Teşebbüsleri yatırımları her yıl artan bir 
seyir takib etmektedir. 

1966 yılından da bâzı rakamlar zikredece
ğim : Taşkömürü istihsalimiz 4 880 tondur 
ve Türkiye'de, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
tarafından tamamı üretilmektedir. Linyit is
tihsalimiz 6 571 bin tondur. Bunun 2 919 bin 
tonu iktisadi Devlet Teşekküllerince üretil
mektedir. 

Türkiye çimento istihsali 3 853 tondur. 
Bunun 2 059 tonunun iktisadi Devlet Teşek
külleri tarafından üretildiğini belirtmek isterim. 

Çelik - blok istihsalinin 842 bin ton olduğu
nu ve bunun yalnız 549 bin tonunun İktisadi 

[ Devlet Teşebbüsleri tarafından üretildiğini söy
lersem sayın sözcünün kapitalist bir rejime 
doğru süratle gidildiği yolundaki iddiasının ne 
dereceye kadar hakikati ifade ettiği anlaşılmış 
olur. 

Muhterem senatörler, burada her yıl oldu
ğu gibi Vasıtalı Vergilerle, Vasıtasız Vergi
ler konusunda müzakereler cereyan etti. Bu 
konuyu bütün ayrıntılariyle burada incelemek 
mümkündür. Fazla vaktinizi almamak için bu 
nun tafsilâtına girmiyorum, Ancak, şu kada
rım söylemekle iktifa edeceğim. 

«Vasıtalı vergilerin fakir halkın sırtında ka
lan vergiler olduğu, binaenaleyh, adaletsiz ver
giler olduğu, Hükümetin de her sene vasıtalı 
vergilere müracaat ettiği» tarzındaki beyanlar 
kısmen doğru, kısmen yanlıştır. 

Vasıtalı vergiler, genellikle âdil olmıyan 
vergiler arasında yer alır. Ancak, modern ver
gicilik telâkkileri ve sistemleri, vasıtalı vergi
lerde şahsileşjtirmeyi mümkün kılmıştır. Zaru
ri ihtiyaç maddeleri üzerine vergi koymazsa
nız, ödeme gücü yüksek kimseler tarafından 
tüketilen maddeler üzerine vergi korsanız vası
talı yergilerin adaletsiz olma vasfı büyük ölçü
de azalır. Biz, vasıtalı vergilere müracaat eder
ken önemle üzerinde durduğumuz husus; zaru
ri ihtiyaç maddeleri üzerine vergi konulmama
sı hususu olmuştur. Vasıtasız vergilerle, vasıta
lı vergiler bir noktada birleşir. Bir yıl içeri
sinde sağlanan gelir, geliri sağlıyan şahsın 6de-
m.3 gücünü ifade eder. Sarf edilen para yine o 
şahsın edeme gücünü gösterir. Şu halde öderns 
gücünü vergiye tabi tutma bakımından gelir 
vergileriyle, gider vergileri bir noktada birleş
mektedirler. 

Sayın Gündoğan'm ve Sayın ismen'in üze
rimde durdukları bir diğer mevzu; 933 sayılı 
Kanun konusudur. 

'Saym ismen, Anayasa Malhkemesi, Devlet 
Bütçesinden özel sektöre ödünç verilmesini ön
gören 933 sayılı Kanun hükmünü iptal etmiş
ken, 1970 Bütçesinde de aynı maksatla 450 mil
yon liralık bir ödenek konulmasını, Anayasaya 
aykırı tutumun bir devamı olarak göstermiştir. 

Anayasa Mahkemesinin 933 sayılı Kanu
nun iptal kararının gayriresmî olarak öğreni
len gerekçesinde, gelişme ve teşvik fonlariyle 

I ilgili olarak aynen şöyle demektedir. 
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«Anayasanın "2 nci maddesindeki sosyal dev
let ilkesi veya Anayasanın 41 nci maddesindeki 
iktisadi ve sosyal hayatın düzenlenmesinde, kal
kınma plânlarının yapılmasında gösterilen ku
rallardan her hangi birisi, özel kesime, belli 
alanlarda ve belli ölçüde özendirici tedbir ola
rak Devletçe ödünç para yardımı yapılmasına 
engel sayılamaz. Ancak, özel sektöre ödünç 
olarak verilen bu paraların Anayasal denetimin 
dışına çıkmaması gerekir. 933 sayılı Yasaya 
göre ödünç verilecek paralar bütçede yer alı
yor ise de bunların aracı kuruluşlara verilişin
den sonra denetlenmesi Sayıştay Kanunu hü
kümlerince Sayıştaym inceleme alanı dışında 
kalmaktadır» Demek ki, ödünç verilen parala
rın aracı kuruluşlarca yerinde kullanılmış olup 
olmadıklarının ve zamanında geri alınmış bulu
nup bulunmadıkları Sayıştay yolu ile Türkiye 
Büyük Milüet Meclisinin denetiminden kurtul
maktadır. Bu bakımdan incelenen bendde dü
zenlenmiş bulunan ödünç verme kuralları Ana
yasanın 121 nci maddesine aykırıdır. Öte yan
dan, konunun iktisat alanına girmesi bakımın
dan Sayıştay denetiminin olaya uygulanmasının 
etkisiz ve gereksiz olacağı öne sürülebilir. Bu 
durumda Devletin bir iktisadi devlet kuruluşu 
niteliğinde kuracağı bir özel kesim yatırım ban
kasına bu işleri yaptırması ve bu bankayı ver
diği paralar üzerinde gerçekten etkili bir dene
timde bulunacak yetkilerle donatması ve ban
kanın hesaplarını ve bütün işlemlerini yüksek 
denetleme kuruluna, ya da kuracağı başka bir 
kurula denetletmesi ve o kuruluş aracılığı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimini 
sağlaması dahi düşünülebilir. Demek ki, bütçe
den bütçeye bir fon teşkil etmek ve kalkınma 
plânlarının hedeflerine uygun tarzda bu fonu 
istimal etmek, Anayasaya aykırı değil, bu ge
rekçeye göre. Anayasaya aykırı olan cihet, bu 
muamelenin, bu ameliyenin Meclisin denetimin
den kurtulmuş olması. îptaüin esbabı mucibesi 
bu. Esasen başka bir şey de düşünülemez. Tür
kiye'de kalkınma plânları karma ekonomi siste
mine müstenittir. Karma ekonomi sistemi kabul 
edilince kalkınma plânı ve yıllık programlar ka
mu sektörü için emredici mahiyet taşıdığı halde 
özel sektör için özendirici, yol gösterici ve tav
siye edicidir. Şimdi, özel sektörü, kalkınma plâ
nının uzun vadeli hedeflerine uygun sahalara 
yatırım yapma hususunda teşvik edebilmek için 

I bâzı tedbirler almak karma ekonomi sisteminin 
ve bizim plânlarımızın, programlarımızın mahi
yetinde mündemicolan bir husustur. Nasıl teş
vik edeceksiniz, plânın öngördüğü sahalara, ya
ni % 7 kalkınma hızına ulaşabilmemiz için biran 
önce yatırım yapılmasını gerekli gördüğü saha
lara özel yatırımları nasıl tevcih edeceksiniz? 
Elbette ki, bâzı kolaylıklar, bâzı teşvik tedbir
leri almak yolu ile bunu yapacaksınız. îşte, 933 

| sayılı Kanunla tesis edilen fonları bu açıdan 
görmek lâzımgelir. İşin mahiyeti bundan iba
rettir. 

Sözcü arkadaşımız; bu fonların, muafiyetle
rin ve yatırım indirimlerinin nerelere, ne gibi 
sahalara verildiğini öğrenmek istediğini ifade 
ettiler. Bu hususta kısaca bir fikir vermek mak-
sadiyle bâzı rakamları zikretmek istiyorum. 
Mevzuubahis tatbikat; Türk sanayiinin rekabet 
şartlarına intibak ettirmek, optimum kapasite
de ekonomik sanayi kuruluşlarını temin etmek 
bakımından son iki senede büyük fayda sağla
mıştır. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2 milyar 
49 milyonluk muafiyet 3 ncü Demir - Çelik, Ali-
ıninyum ve gübre kompleksleri, kâğıt fabrika
ları gibi önemli projelere verilmiştir. Özel sek
törde yapılan 451 milyon Tl. muafiyet ise dizel 
motorları, dişli kutuları transmisyon aksamı, 
traktör, otomobil fabrikaları, dövme çelik tesis
leri, döküm tesisleri, kimya tesisleri gibi Türk 
ekonomisi için hayati önem taşıyan projelere 
verilmiştir. 

Millî Birlik Grupu adına bir konuşma yapan 
Sayın Grürsoytrak, Devlet borçlarındaki artışa 

I temas ederek «son yıllarda çok daha fazla borç-
lanıldığını ve son 4 yılda borçların 16 milyar 
lira gibi bir artış gösterdiğini, Türkiye'yi bu de
rece borçlandırmanın doğru olmadığını» ifade 
buyurdular. Bu yükselişin teferruatına inersek 
şunları görüyoruz: Dış borçlarda 5 milyar 701 
milyon lira, iş istikrazlardan 1 milyar 639 mil
yon lira, tasarruf bonolarında 3 milyar 165 mil
yon lira, Devlet Yatınım Bankası borçları 3 mil
yar 997 milyon lira, tahkim edilen belsdiye 

I borçları 1 milyar 400 milyon lira. 16 milyar 
lİraya yakın artısın detayı bu. Şimdi, buna ba-

| kılacak olursa Tasarruf Bonosu 3 milyar 165 
j milyon lira, iç istikraz 1 milyar 639 milyon lira 
İ ve Devlet Yatırım Bankasının borcu da 6 mil-
[ yar lira. Devlet Yatırım Bankasının tahvilleri 
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Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları Kurumunca 
satma(lmmak suretiyle iktisadi Devlet Teşek
küllerinin finansmanında kulalmlmıstır. Bu 
borçların detayı, Sayın Gürsoyîtrak'm ifade et
tiği gibi, öyle ağır bir durumun mevcudolmadı-
ğmı gösteriyor. Tasarruf Bonoları bir Kanuna 
müsteniden çıkarılmakta ve mecburi olarak ya
pılan bir istikrazdır. Bu, Adalet Partisi iktida
rının dönemlerinden önce çıkartılmış olan bir 
kanıma istdnaden yapışmaktadır. Bu konuda şu
nu düşünmek icabeder, kanaatimizce. Kalkınma 
halinde olan bir memlekette kalkınmanın yükü
nü sadece yaşıyan nesillerin omuzlarına yükle
mek mi iyidir? Yoksa semerelerini gelecekteki 
uzun yıllar içinde verecek olan bu yatırımların 
yüküne gelecek nesilleri iştirak ettirmek mi doğ
rudur, iştirak ettirmemek mi doğrudur? Bunu 
düşüîimk gerekir. Hâdiseye bu acıdan bakar
sak borçlanmanın normal olduğu, salim ve doğ
ru bir muhakemeye dayandığı görülür. 

Sayın Gürsoytrak, 1961 - 1965 yıllan arasın
da beher yüz liralık vergi karşılığında millî ge
lire isabet eden artışın 1965 - 1989 yıllarında 
azalmakta olduğu, diğer bir deyimle, verginin 
gelir yaratma gücünün azaldığı şeklinde bir 
iddia ortaya atmıştır, itiraf edeyim ki, bu id
dianın dayanağı olabilecek objektif bir ekono
mik düşünce yolunu bulamadık. Millî gelirdeki 
aı tısları yaratan sadece vergiler değildir. Ver
giler millî gelirin beşte birinden daha az bir kıs
mını teşkil etmektedir. Millî gelirin vergiler dı
şında kalan kısmı da, millî gelirdeki artışlara 
cesametiyle mütenasip katkıda bulunur. Vatan
daştan vergi olarak toplanan meblâğların millî 
ekoomniye katkıda buhınaoak şekilde harcan
ması icabeder. Bu, doğrudur. Ancak, bunun 
ölçüsü; toplanan her yüz liralık vergiye kar
şılık millî gelirde hâsıl olan artış değildir. Bu 
artış ancak vergilerin de dâhil cüduğu tüm millî 
gelirin karşılğıdır. Ve ölçüsü de ekonomide tüm 
olarak sağlanan kalkınma hızıdır. Sayın Gür
soytrak kalkınma hızının 1965 ilâ 1989 yılları 
aracında ondan önceki 5 yıllık döneme naza-
ıan daha düşük olduğunu iddia edsbilir&erdi. 
Çünkü, bu rakamlar o neticeyi vermiyor. 1961 
de kalkınma hızı nakıs % 1,17, 1882 de % 6,11, 
1863 te % 7,17, 1964 te % 4,19, 1985 te % 4,08, 
1986 da % 10,03, 1967 % 6,01, 1938 de %3,07, 
1969 da % 7. 

Bu durumda Sayın Gürsoytrak'ın hesapları 
sadece şu gerçeği ortaya koyuyor: Geçmiş 10 
yrlm 1 nci yarısına nazaran gerek millî gelirin 
artış hızı ve gerekse vergilerin millî ekonomi 
içindeki payı artmıştır. Artış gösteren bu iki 
unsuru birbirine bağlarsak şu neticeye varıyo
ruz: Geçmiş 10 yılın ikinci yarısında millî eko
nomiden Devlet sektörüne vergi olarak aktarı
lan meblâğların oranı, aynı dönemin birinci 5 
yılına nazaran, artış göstermiş. Bu durum, millî 
ekonomi bakımından, daha fasla gelir yaratıl
an asma sebebolarak millî gelirin artış hızının 
eski seviyesinin üzerine çıkarmıştır. Bu da her 
halde Sayın Gürsoytrak'm nevi şahsına mün
hasır hesap tarzından çıkardığı neticeyi teyidet-
memektedir. 

Sayın Gürsoytrak, «tarım sektöründe bekle-
. nen hâsılanın alınamadığına temas ederek 1969 

yılında yapılan buğday ithalâtının ağır şartlar 
içerisinde borç olarak yapıldığını, böyle buğ
day ithal etmektense tarımı ıslah etmenin lâ-
zımgeMiğini» ifade ettiler. İyi tesibit edebildim-
se bu mânaya gelen bir beyanda bulundular. 

Memleketimizin tarımını, Türkiye'nin gıda 
ihtiyacını karşılıyacak bir seviyeye getirmek . 
lâzımdır. Ve bu konuda hemfikir olmamak için 
hiçbir sebep yoktur. Türkiye'yi biran önce ha
riçten gıda maddeleri ithal eden bir memleket 
olmaktan çıkarmaya çalışıyoruz. Türk tarımı 
daha uzun yıllar hava şartlarına bağlı olarak 
kalmaya maalesef devam edecektir. Buğday it
halâtı için yapılan anlaşmalar, Türkiye lehine 
fevkalâde şartlar ihtiva eden anlaşmalardır. 
Bunun şartlarını zikredecek olursam, bu anlaş
maları yaptığımızdan dolayı bizi tebrik etmese
ler bile, zannediyorum ki, kınamaktan vazgeçe
ceklerdir. 1970 yılı ihtiyacı için Birleşik Ameri
ka'dan ithal edilecek olan buğdayın % 50 si 
Türk parası ile ödenecektir. Bakiye % 50 si 10 
yıl ödemesiz devreden sonra 30 yıl içinde öde
necektir. ödemesiz devre zarfında faiz nisbeti 
% 2,5 tur. Bilâhara % 3 tür. Memleketi ekmek
siz bırakmamak ve ekmeklik buğday ihtiyacı
nı mutlaka karşılamak durumunda olduğumu
za göre, her halde buğday ithalâtının peşin pa
ra, peşin dövizle yapılması yerine böyle bedeli
nin yarısının Türk parası ile, yarısının da 40 
yıl gibi bir vâde içerisinde ödenecek şekilde 
ithal edilmesi elbetteki doğrudur. 
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Sayın Gürsoytrak, Karadeniz bakır komp
leksi ile ilgili bir beyanda bulundular. Bu be
yanlarını tashih etmek isterim. Karadeniz ba
kır kompleksinde yabancı sermaye iştiraki yok
tur. Bakır kompleksinin % 51 hissesi millî ban-
kalarımızca satmalmmıştır. Türkiye Sınai Kal
kınma Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Ban
kası, Vakıflar Bankası, Akbank gibi bankalar. 
Kalan % 49 u da Etibank ile Emekli Sandığına 
aittir. 

Sayın Gürsoytrak döviz rezervlerimizle il
gili beyanlarında «Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulan 1970 yılı ekonomik raporunun 
67 nci sayfa 4/1 paragrafındaki tabloda döviz 
rezervlerine ait kalemin 1968 yılında 27 mil
yon dolardan sıfıra indiğinin görüldüğünü» 
ifade etmişlerdir. Söz konusu tablonun 1968 
yılı gerçekleşme sütunundaki rezerv rakamına 
göre rezervlerimizdeki net değişiklik 6 milyon 
dolar azalma göstermektedir. Söylendiği gibi 
azalma, 24 milyon dolar değildir ve rezervleri
miz hiçbir zaman sıfır olmamıştır. 

Sayın Gürsoytrak Adalet Partisi iktidarı 
döneminde özel sektör yatırımlarının azalmış 
olduğunu ifade ettiler. Rakamlar bu ifadeyi te-
yidetmemektedir. 1965 te bu yatırımlar 5 mil
yar 430 milyon; 1966 da 6 milyar 859 milyon, 
1967 de 7 milyar 850- milyon, 1968 de 9 milyar 
100 milyon, 1969 da 11 milyar 24 milyon, 1970 
te 12 milyar 300 milyon olarak hesaplanmıştır. 

Konuşmaları sırasında Hazine açıklarından 
ve Hazine açıklarının büyümekte olduğundan 
söz eden sayın sözcüler olmuştur.. Hazinenin 
nakit mevcutlarını kısa vadeli alacak ve borç
larını gösteren nakit tablolarında kısa vadeli 
borçlardaki artışlar dolayısiyle menfi bakiye
lerin büyümekte olduğu bir gerçektir. Bütçe 
gerekçesinin 72 nci sayfasında da belirtildiği 
gibi, kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak için 
artan bütçe ödeneklerinin normal gelirler ve 
uzun vadeli borçlanmalarla karşılanamıyan kı
sımları Hazinece kısa vadeli borçlanmalarla 
karşılanmaya çalışılmaktadır. Esasen memle
ketimizde Hazine fonları hiçbir zaman yeterli 
olmamış ve ihtiyaçların devamlı baskısı yüzün
den takviye edilememiştir. Diğer taraftan bu 
durum Hazine kısa vadeli borçlarının konsolide 
edildiği 1961 yılından beri gelen birikimin so
nucunu yansıtmaktadır. Bu, son bir iki yıl için

de meydana gelmiş değildir. Kısa vadeli borç
lar arasında görülen Merkez Bankası avansının 
emisyonu artırdığı, dolayısiyle enflâsyona yol 
açtığı iddia edilirse, aslında bu konu daha çok 
toplam para arzı ile ilgilidir. Enflâsyonist bas
kısı bakımından para arzının artışı üzerinde ge
reken titizlikle durulmaktadır. Komisyon tak
dim edilen iktisadi rapor, sayfa 89 da görüle
ceği üzere, son yıllarda para alanındaki artış
lar % 15 civarında olup, ekonomik bünyemize 
göre bu artış oranının normal seviyede bulun
duğu düşünülmektedir. 

1969 yılı bütçesinin Devlet gelirlere tahsi
latı ile ilgili olarak beyanda bulunmuş olan 
sayın hatiplere, bu konuyu açmış olmak için 
şunları söylemek isterim: 

1969 bütçe yılının 10 aylık rakamları, genel 
bütçe tahsilatının tahminlerin altında gerçekle
şeceğini göstermektedir. 1969 yılı tahsilatının 
beklenen seviyeye ulaşamamasının başlıca sebe
bi ithalât üzerinden alman vergilerde tahmin 
edilen gelişmenin sağlanamamış olmasıdır. Bu
nun nedeni, bir taraftan ithalât hacminin 60 
milyon dolar eksiği ile gerçekleşmesi, diğer ta
raftan da takibettiğimiz teşvik politikası sebe
biyle uygulanan vergi taksitlendirmeleri ve 
vergi muafiyetleridir. Ancak, gelecek yıllarda 
tahsil edilecek vergi muafiyeti tanınan yatırım
ların yaratacağı gelirler, ileride Hazineye bu
günkü vergi kayıtlarından daha fazla gelir te
min edecektir. Bunun dışında, bu politika özel 
kesimdeki gönüllü tasarrufları harekete geçir
mek ve ekonomi için tercihli olan yatırım alan
larına kaydırmak suretiyle ayrıca büyük eko
nomik faydalar da temin edecektir. Tahsilatın 
tahminlerin altında kalmasını yaratan bir di
ğer faktör de Tekel Genel Müdürlüğünün des
tekleme alımları finansmanı dolayısiyle ödiye-
mediği vergilerdir. 

1970 yılı Bütçe tahmin rakamlarında da gö
rüldüğü gibi Tekelin bu durumu 1970 bütçesin
de geniş ölçüde nazarı dikkate alınmıştır. Bu
nun dışında Kurumlar Vergisi değişiklik tasa
rısının sevk edilen şekilden değişik kanunlaş
ması, tahminler ile tahsilat arasında önemli bir 
fark da yaratmıştır. Bütçe tahminleri ile tahsi
lat arasındaki farkı yaratan sebeplerden biri de 
akaryakıt istihsal vergisi tahsilatıdır. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının tecil edilmiş 

— 180 — 



O. Senatosu B : 32 29 . 1 . 1970 O : 1 

180 milyon liralık akaryakıt istihsal vergisi 
borcu vardır. Ayrıca, akaryakıt istihsal vergi
sindeki farkın bir başka sebebi de akaryakıt 
istihsal vergisi mekanizması dolayısiyle bu ver
gi ile ilgili teminatların kısa süre içinde vergi
ye mahsubedilememesidir. 

1970 yılı gelir tahminlerine gelince, 1970 
yılı gelir tahminleri gayrisâfi millî hâsıladaki 
artışlar ve vergi mevzuatında yapılacak deği
şiklikler dikkate alınarak tamamen objektif bir 
şekilde tesbit edilmiştir. 1969 yılı genel bütçe 
tahsilat tahminleri ile, 1970 yılı Bütçe tahmin
leri arasında 5,3 milyonluk bir fark mevcuttur. 
Bu farkın vergi mevzuatında yapılacak değişik
lerle karşılanacak olan 2,3 milyonluk kısmı ha
riç tutulduğu takdirde 1970 bütçesinden bek
lenen tahsilat fazlasının 3 milyar civarında ol
duğu görülmektedir. Bu miktar, 1969 bütçesi 
tahsilat tahminine nazaran yaklaşık olarak 13,6 
oranında bir artışı ifade etmektedir. Gelirlerde 
bu nisbetteki bir artışın mutedil ve objektif 
olarak kabul edilmesi gerekir. Diğer taraftan, 
vergi mevzuatında yapılacak değişikliklerle 
sağlanacak olan 2,3 milyar liralık ek gelirin, 
geçen yıl oldduğu gibi, bu yıl da bütçe geliri 
arasında gösterilmesi normal olup, bu usul sa
dece Türkiye'de tatbik edilmemektedir. Bu 
bakımdan, netice itibariyle, istikbale matuf ge
lir ve harcama tahminlerine dayanan bütçede 
vergi kanunlarında yapılacak değişikliklerin 
temin edeceği ek gelirin gösterilmesinin doğru 
olduğunun kabulü daha uygun olur. 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 
4,5 saate yakın izahatımla sayın sözcülerin te
mas ettikleri hususlara arzı cevabetmeye ça-

2. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Kahire'de toplanacak Parlâmento üye
leri Milletlerarası Konferansa Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden katılacak üyelerin secimi için 
takibohmacak usul hakkında Müşterek Baskan-
lik Divanı kararı. 

BAŞKAN-— Müşterek Başkanlık Divanı 
tezkeresini okutuyorum. 

I lıştım. Bu cevapları arz ederken tamamen ob
jektif olarak ve rakamlara müsteniden muhte
rem arkadaşlarımızın temas ettikleri hususları 
aydınlatmaya gayret ettim. 1970 yılı Bütçesi 
yapılabilmesi mümkün olan mükemmeliyette 
bir bütçedir. Bunun memleketimiz için, Türk 
ekonomisi için hayırlı neticeler tevlidedeceğine 
inanıyorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem Maliye Vekili, te
şekkür ederim. 

Söz istiyen sayın üye? Yok. 1970 Malî yılı 
I Bütçe tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 

sona ermiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. Birinci maddeyi oku
tuyorum, efendim. 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Genel hükümler : 
Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere 

cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
i gösterildiği üzere (11 805 095 985) lira, yatı

rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 866 040 751) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (13 milyar 
251 milyon 749 bin 277 lira ki, toplam olarak 
(27 922 886 013) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; cetvel
lerin müzakeresine geçiyoruz, ilk cetvel Yasa
ma Meclislerinin bütçesidir. Yasama Meclisle
rinin bütçelerine geçmeden evvel bir Başkanlık 

| Divanı tezkeresi var, okutuyorum efendim. 

(İENSL KURULA SUNUŞLARI 

i Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan-
| lık Divanları Müşterek Toplantısı Kararı 
! Karar No. : 3 

Karar tarihi : 17 . 1 . 1970 

B) Kahire'de toplanacak «Parlâmento üye
leri Milletlerarası Konferansa, Türkiye Büyük 

181 — 



O. Senatosu B : 32 29 . 1 . 1970 O : 1 

Millet Meclisinden katılacak üyelerin seçimi 
için, takibolunacak usulün tesbiti makdasiyle, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
larının dâhil bulundukları ve iki Meclisin grup 
başkanlarının müştereken tanzimettikleri 8 
Ocak 1970 tarihli protokolle kabul edilen pren
siplere uyularak: 

1. Yasama Meclislerinin Dış Münasebetle
rinin Düzenlenmesi hakkındaki yönetmelikin 
(14, 15 ve 16 ncı) maddeleri nazarı dikkate 
alınarak, konunun önemi göz önünde bulundu
rularak, seçilecek üyelerin Fransızca veya în-
gilizceyi iyi bilmelerine, 

2. Konferansın konularını rahatça kavra
yıp mütalâa beyan edebilecek derecede ihtisas 
sahibi olmalarına, 

3. Müşterek Başkanlık Divanının, konu 
ile ilgili 30 . 12 . 1989 tarihli müspet mütalâa
sı ile birlikte bu kararın ve davet tezkeresinin 
Meclislerin Genel kurullarının tasvibine sunul
masına; Müşterek Başkanlık Divanının 17 Ocak 
1970 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 
Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
ibrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; tezkere 
okundu. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — ' 
Heyetin vasıflarını anladık. Seçilecek heyetin 
kaç kişisinin Millet Meclisinden, kaç kişisinin 
Cumhuriyet Senatosundan olduğunu anlama
dım. Tekrar okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem Tuna, bir kere da
ha okutalım efendim. 

(Başkanlık Divanı Kararı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Prensip kararının tasvibi tale-
bediliyor efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, Başkanlık Divanında da aleyhinde 
bulunmuş idini. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, usul hakkında 
konuşuyorsunuz değil mi? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, görevimle ilgilidir. Çünkü, konu Başkan
lık Divanında görüşülmüş. Başkanlık Divanın
da da aleyhinde bulunduğum bir konudur. Baş

kanlık Divanında görüşülen ve muhalif kaldı
ğım bir konuda Anayasanın 84 ncü maddesine 
ilişkin bir tartışmadır. Bunda «konuşamazsı
nız» şeklinde bir söz tahdidi olamaz. Çünkü, 
konu Başkanlık Divanında görüşülmüş, zatıâli-
lerinizin de bulunduğu ve Cumhuriyet Senato
su... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, kısa keselim. Ne 
hakkında konuşacaksınız? Usul hakkında mı, 
yoksa muhalefetiniz hakkında mı? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhalefet 
şerhimi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhinizi izah edin, 
buyurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, konu 
Müşterek Başkanlık Divanına gelmiş idi, mese
le şudur: 2 - 5 Şubat tarihleri arasında Kahi
re'de bir toplantı yapılacak. Bu toplantının gün
demi Birleşik Arap Devletleri tarafından tesbit 
edilmiş ve 102 devlet toplantıya çağrılmış. Bu 
102 devletten bir kısmı katılma, bir kısmı ka
tılmama yolundadırlar. Başkanlık Divanında 
çeşitli meseleleriyle konu görüşüldü. Bu görüş
meler sırasında Türkiye'nin Ortadoğu politika
sında takibettiği tarafsızlıkla konferansın gün
demindeki 11 madde bağdaşamaz bir durumda
dır. Bu sebeple Türkiye'nin Parlâmento olarak 
bu toplantıya katılmasını ben Türkiye'nin ta
rafsızlık politikasiyle bağdaşamıyaeağı kanı
sındayım. Gündemin bir maddesinde «israil'in 
tutumu eleştirilecektir» diyor. Biz bir toplantı
ya katışacağız, Parlâmento ela olsa, o konfe
ransta, o toplantıda bulunmayan bir Devletin 
dış politikası eleştirilecek. Yine bir başka mad-

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakikanızı 
rica edeyim. Başkanlık Divanı olarak sayın üye
lerle birlikte bir hususu size hatırlatmak iste
rim. Bu müzakereler gizli celsede görüşülmüş
tür. Binaenaleyh onları burada görüşmek hak
kında sahip bulunmuyorsunuz. 

İki; hattizatmda tesbit edilen prensipler Yü
ce Heyetin tasviplerine arz edilmektedir. Pren
sipler hakkında görüşeceğiniz bir söz varsa 
lütfen görüşünüz, aksi istikamette görüşmenize 
son vermenizi rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan... 
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HAYDAR TUNOKANÂT (Tabiî Üye) Sa
yın Başkan, bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, kürsüdeki arkada
şımızla meselemizi bitirelim zatıâlinize de söz 
veririm efendim. Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Başkanlık 
Divanı toplantıları gizlilik kaydı içerisinde ce
reyan etmez. Konunun önemi dolayısiyle Dışiş
leri Bakanlığından gelen bir memurun verdiği 
izahat gizlidir. Bunun dışında görüşmelerin 
muhtevası Yüksek Heyetin bilgisi dışında ola
maz. Yüksek Heyet bir toplantıya katılma izni 
verecek ve bunun prensiplerini tesbit edecek ve 
fakat bunun umumi hatlarını bilemiyecek. Böy
le bir şey tasavvur edilemez. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Başkanlık Diva
nının kararını zatıâlinize açıklıyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Başkanlık 
Divanı toplantısına çağrılan nıütehassmm Tür
kiye politikasiyle ilgili ve gizli kalması gere
ken hususlara iiişmiyeceğim. Ama, Genel Ku
rulda söylenmesinde sakınca olmıyan hususları 
belirtmeyi de bir görev sayacağım. Bu sebeple 
iki görüş arasında kalarak yani Dışişleri Bakan
lığı temsilcisinin verdiği bilgiyi, şahsi görev an
layışımın kefaleti altında olarak mahfuz tuta
cak ve fakat bu toplantıya katılmamanın mu
halefet şerhini vermenin gerekçelerini ise Yük
sek Heyetinize anlatmak ihtiyacını duyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakika. Tez
kereyi tekrar okutacağım. Tezkerenin şümulü 
içinde kalmanızı rica ederim. 

(Başkanlık Divanı Kararı tekrar okundu) 
BAŞKAN — Şimdi; görülüyor ki, kararda 

üç husus mütalâa edilmiştir. Bunlardan bir ta
nesi; lisan bilme., ikincisi; ihtisas keyfiyeti, 
üçüncüsü de; kararın tasvibedilmesidir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın üye
ler, izin verirseniz, konuşan üye Başkandan bi
raz fazla konuşabilme imkânına sahibolsun. 

Şimdi; konu, Başkanın ifade ettiği gibi 
ama üçüncüsünü Sayın Başkan ifade etmediler. 
Üçüncüsü; Müşterek Başkanlık Divanının ço
ğunlukla aldığı katılma kararını... 

SAFFET UR AL (Bursa) — Evet, katılıp 
katılmama meselesi. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atalay muha
lefet şerhinizi bildirin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Demek ki, 
katılıp, katılmama hususunda siz oylarınızı ve

receksiniz. Ve sisin iradeniz eğer Müşterek Baş
kanlık Divanının çoğunlukla aldığı katılma ka
rarını tasvibederse, Kahire Konferansına Parlâ
mento olarak katılmacak eğer, tasvibet-
mez iseniz, katılmmıyacaktır. O halde burada. 
katılıp katılmama konusu görüşülecektir. Niçin 
görüşülecektir; Müşterek Başkanlık Divalında. 
bir muhalife karşı çoğunlukla ne kararı alma
mıştır? Katılma kararı alınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, söz verdim ko
nuştunuz. Muhalefet şerhinizi okuttuktan son--
ra tekrar zatıâlinize söz verdim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Niçin g-mir-
leniyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır, söz verdim yani. Söz' 
veriliyor veya verilmiyor meselesi mevzuu ba
his değil artık. Söz verdim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Konuşuyor Sa
yın Başkan, ne müdahale ediyorsunuz,. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama, Sayın 
Başkan, daha önce «hayır» dediniz, prensip ka
ranları görüşülecektir. Konuşmanın sınırını as
tığım zehabı ile yeniden okuttunuz. Ben de 
Yüksek Heyete meselenin sadece lisan bilip bil
memenin veyahut konferansın mahiyetini kav-
ramıyan bir niteliğin görüşülmiyeceğini, bunla
rın göz önünde tutulacağını, ama burada asıl 
irade izharının, tasvibinin gerektiği, bu da kon-
fsransa katılıp katılmama hususunda Yüksek 
Heyetinizin bir tasvip oyu verip vermemesidir, 
Bu sebepledir ki, mesele konuşulacaktır. Hal
buki, Sayın Başkan; eğer meseleyi iyice tetkik 
etmeseydim, meseleye hâkim durumda olmasay
dım, beni susturabilecekti ve diyecekti ki, «ha--
yır konuyu aşıyorsunuz» ama ben meseleyi izah 
edince bu sefer de sinirlenerek «sözünüz kesil-
memiştir, devam edin» diyorlar. Sayın Başkan 
müdahale etmeseydi bunlara lüzum kalmıya-
çaktı. Demek ki, görüşmelerin uzamasına ben 
sebeboinıadım, bizatihi Sayın Başkan sebebol-
dular. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, müzakere kararı alındı mı bu mev
zuda? 

BAŞKAN — Efendim? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ka

rar alındı mı? Dedim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Dışişleri Baka
nının ve Sayın Senato Başkanının tezkeresidir, 
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Müstaciliyeti olması hasebijde Yüksek Heyetüı 
tasviplerine arz edilmek iktiza etmektedir. Yük
sek Heyetin tasviplerine arz etmeden evvel, tez
kere hakkında söz istenmiştir, usule uygun
dur. Buyurun efendim. 

SİRSİ ATALAY (Devamla) — Sayın isken
der Cenap Ege haklıdır. Zira, Sayın Tokoğlu'-
nun da altında imzası bulunan bütçe görüşme
leri usulüne dair Danışma Kurulu kararında 
ancak aktarma ve bütçe ile ilgili mevzular görü
şülecektir. Bunun dışında her hangi bir şey gö-
lüşülmiyecektir. Ama, Sayın Başkan, kendi 
imzası tahtında bulunan görüşme usulünü, dışa 
iterek bu konuyu getirmiştir. Sayın Ege'nin 
söylediği doğrudur, Prensiplerin dışında bir me
sele geldiği için konuşuyorum. Ve ben burada 
çıkıp da, hayır bu konuşulamaz meselesini her 
şeyin aksini düşünülür şekli ile, olmasın diye 
ileri sürmedim. Ama, Sayın Ege, gerçekten hak
lıdır. Çünkü, tesbit edilmiş bir görüşme usulü 
vardır. Bu görüşme usulünde bütçeler görüşü
lecektir, aktarmalar, şunlar bunlar görüşüle
cektir. Ve Danışma Kurulunun kararıdır. 4 sa
yılı 12 Ocak 1970 tarihli, Sayın Tokoğlu'nun 
imzası ile sizlere bildirilen, aşağı - yukarı cen
tilmen anlaşmasının yahut protokolün gereği 
budur, ama iki kezdir ki, Sayın Tokoğlu bu
nu yerine getirmemekte, bu anlaşmanın veya
hut bu kararın dışında bir hususu görüşmek 
üzere getirmiştir. Madem ki, getirilmiş ve 
okunmuş, tasvibiniz alınacağı bir sırada müda
hale etmiş bulunuyor ve görüşlerimi açıklıyo
rum. Şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Atalay. bir dakika, muh
terem senatörler, keyfiyet şudur: Almış olduğu
muz kararın (E) bendi, aktarmalar ile müddet 
yönünden müzakeresi lüzumlu kanun tasarısı 
ve tekliflerini gündeme almak için, öncelik ve 
ivedilik takrirleri verilebileceği sarahatla tes
bit edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gördünüz 
mü, bununla ilgisi var mı? 

BAŞKAN — Beyefendi, müsaade ediniz izah 
edelim. Müddetle mukayyet olduğu ifade edil
miştir. Bu sebepten dolayıdır ki, (E) bendine 
uygun bir muamele tatbik edilmiştir. Buyuru
nuz, devam ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, müddetle ilgili kanun tasarısı ve teklifle
ridir. Müddetle ilgili... 

29 . 1 . 1970 O : 1 
f BAŞKAN — Sayın Atalay, hangi mevzuda 

konuşmak istiyorsunuz, usul hakkında mı? 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır usul 

I hakkında değil. 
BAŞKAN — O halade birinci mevzuda al

mış olduğunuz sözün hududu içinde görüşmeni-
I ze devam edin efendim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Efendim, Sayın 
Atalay haklıdır bu mevzuda. Sayın Atalay, il
gili olmadığını beyan ettiğine göre, ya kendisi, 
ya da siz vazgeçersiniz. 

I BAŞKAN — Buyurun, devam edin efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş-

I kan, bu konuyu oylamaktan vazgeçerlerse der
hal inmeye hazırım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz efen
dim, devam ediniz. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
I Pazarlık mı yapıyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Devam eder
lerse elbetteki konuşmak hakkımdır. 

Şimdi, Kahire konferansına katılma karan, 
müşterek Başkanlık Divanınca ekseriyetle ka
rara bağlanmış bulunmaktadır. Yüksek Heye
tin bu konferansın mahiyetini, bu konferansın 
gündemini, bu konferansa katılmamanın karşı
lıklı olarak mahzur ve faydalarını bilmesi ikti
za etmez mi? Bunu bilmeden, Yüksek Heyet bu 

I hususa eğilmeden konferansa katılma veya ka
tılmama şeklinde iradesini, şüphesiz ki, izhar 
edemez. Yüksek Heyete saygılı olarak ve lider 
organı olan Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun, bir mesele hakkında ileride çeşitli tecel
liler göz önünde tutularak, bir kararının veril
mesi sırasında meselenin berraklığa kavuşturul
masına çalışacağım. Kahire Konferansı niçin 

I toplanıyor. Kahire Konferansından, neler, han-
j gi faydalar temin edilecektir ve Kahire Konfe-
I ransma katılmanın zarureti var mıdır, yok mu

dur? Esasen bunun imkânsız şekle geldiğini 
de bu sebeple Sayın Başkanın tezkereyi geri 
almasının zorunlu bir durum olduğunu da ifa
de etmek isterim. Çünkü, 2 - 5 Şubat tarihleri 
arasında toplanacak konferansa bir ay önce 
yani, en geç Aralık ayı içerisinde, cevap verme 
mecburiyeti var idi. Bir dış münasebette bir, 
konferansa gidilecek ve Türk hariciyesince; 
Türk Parlâmentosuna, Aralık ayının şu tarihi-

| ne kadar katılıp katılmamanın cevabının veril-
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mesi, bildirilmesine rağmen henüz Parlâmento
dan böyle bir karar istihsal edilmediğine göre, 
beş gün sonra başlıyacak bir toplantıya artık 
gidilmeme imkânı meydana çıkmış olmasına 
rağmen, alınacak tasvibin hukukan bir sonuç 
veremiyeceği, bunun bir müddet önce, benim 
yaptığım bir seyahat gibi, turistik seyehatm 
hudutlarını aşamıyacağı bir durumu da meyda
na getirmiş bulunmaktadır. Bunu da tesbit et
mek isterim. Kahire Konferansına, Türk Par
lâmento Heyetinin katılması Türkiye'nin dış 
politikasında takibettiği, Orta - Doğuda taki-
bettiği tarafsızlıkla, demin arz ettiğim sebep
lerden dolayı, büyük sakıncalar görmekteyim. 
Başkanlık Divanında da bunu ifade ettim. Bu 
konferansın toplantısı ve bunun neticeleri Bir
leşik Arap Devletlerinin muayyen politik gaye
lerinin sürdürtülmesi ve bu gayenin tahakku
kunu öngörmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin) 
dış politikası, bâzı devletlerin muayyen bir ne
ticeyi elde etmek için öngördükleri bir toplan
tıya; çeşitli neticelerini tartışmadan gidilmesi
nin fayda ve mahzurlarının Cumhuriyet Sena
tosu önünde açıkça belirtilmesi iktiza eder. Ben, 
burada Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin bir gizli 
görüşme mahiyetinde olan Başkanlık Divi-
nmdaki beyanlarını açıklamakta mezun de
ğilim. Ancak, Kahire Konferansının günde
minin iki maddesini ifade etmek mecburiyetin
deyim. Bu Kahire Konferansı hakkında bası
nın ilân ettiği, Dünya radyolarının açıkladığı 
bir husustur. Bu sebeple gizli toplantıda konu
şulmuş, binaenaleyh saklı kalmak damgası ye
mesi gerekli bir husus değildir. Çünkü, gündem, 
Dünyaya ilân edilmiş gündemdir, basına açık
lanmış bir gündemdir. Gizli toplantıda görüşü
len bir husus, Dünya basınında açıklanmış ise 
artık bu, gizlilik mahiyetini ortadan kaldırıyor. 
Bu sebeple, müşterek Başkanlık Divanında gö
rüşülmüştür diye huzurunuzda Başkanın biraz 
önce sinirli bir surette benim, gündemin 2 mad
desine dokunmak suretiyle sanki Başkanlık Di
vanında gizli görüşme konularını burada ifşa 
ediyorum, şeklindeki müdahaleleri yerinde de
ğildir. Bu sebeplerle Dünya basınında ilân edil
miş gündem hususunda biraz durmak isterim. 
Kahire Konferansı gündeminde Türkiye'nin 
Orta - Doğu politikası ile bağdaşmıyan ve Tür
kiye'nin takibettiği dış politika ile çeşitli şekil
de tecellileri mümkün olan hususlar mevcuttur. 

Demin arz ettiğim üzere konferansa katılmı-
yacak bir üçüncü devletin dış politikası 11 nci 
madde olarak Kahire Konferansında tartışı
lacaktır. İsrail'in tutumu Kahire Konferansında 
tartışılacaktır. İsrail'in dış politikasının taşıdı
ğı bir konferansa, Türk Parlâmentosunun bü
tün partileri ile katılmasında fayda var mıdır, 
yok mudur? Bunu Yüksek Heyetiniz takdir 
edecek ve bunu bildikten sonra tasvibedip et
meme hususuna sahibolacaktır. Siz tasvibettl-
ğiniz takdirde gidecektir, etmediğiniz takdir
de gitmiyecektir. Böyle olunca bu konferans
ta neler görüşülecektir, bunu Yüksek Heyet 
bilsin mi, bilmesin mi? Elbette ki bilmesi ikti
za eder. Ben, şunu teklif edeceğim. Hafızamda, 
şu anda 11. madde tamamiyle nakşedilmiş du
rumda değildir. Belki noksan, belki fazla 
olacaktır. O halde, teklif edeceğim, Yüksek 
Heyet bu hususta sağlam bir şekilde iradesini 
izhar edebilmek için Türkiye'nin dış politikası 
ile özellikle Orta - Doğu politikası ile Kahire 
Konferansının gündemindeki hususlar bağda
şır mı, bağdaşmaz mı? Siz fikir sahibi olup ka
rar vereceksiniz. İrade izharını bu yolla ya
pacaksınız. Bu sebeple benim size ifade edecek 
hususlarım belki yanlış olabilir, belki tam ola
bilir. Sıhhatli bir şekilde ifade edemiyeceğim, 
bu sebeple Yüksek Heyete, Sayın Dışişleri Ba
kanı veyahut diğer ilgili, Kahire Konferansının 
gündemi hakkında sıhhatli bir bilgi versin ki, 
Yüksek Heyet iradesini sıhhatli olarak izhar 
edebilsin. Bunda elbette ki Yüksek Heyet has
sasiyet gösterecek ve benim bu görüşümü pay
laşacaktır. Bu bilgi verilmediği müddetçe 
Yüksek Heyetinizin tasvip veyahut ademitas-
vipte iradesi berraklığın sathı içerisinde olmı-
yacaktır. Neler görüşülecektir bu konferansta? 
Parlâmento katılacaktır. Hükümet katılmıya-
caktır. Bir Parlâmento Heyeti katılacak. Yani 
sizin adınıza bir katılmadır. Bu sebepledir ki, 
katılmanın lehinde ve aleyhinde oy vermeniz 
için, sizin adınıza konferansta yapılacak görüş
mede gündemi bilmeniz iktiza eder. Söylüyo
rum, gündemin bir madesi bu, bir maddesi 
Orta - Doğu sorununa tedbirler bulmaktır. Ya
hut bir diğer şeyi; Ürdün muhacirlerinin çeşitli 
şekilde kurtarılmalarını öngörmektedir yahut 
yerleştirilmelerini öngörmektedir. Bu kadar çe
şitli veçheleri olan bir konferansa katılmada 
veyahut katılmamada iradenizi izhar için bu 
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konferansın gündemi ve bu konferansın mahi
yeti hakkında Yüksek Heyete bilgi verilmesini 
ve bu bilginin tarafınızdan ısrarla istenmesini 
Yüksek Heyete arz etmek istiyorum. Şüphesiz, 
takdir Yüksek Heyetindir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, tezkerenin aleyhinde 

konuşma yapılmıştır. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, izin verirseniz usulle ilgili bir hususu 
arz edeceğim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Efendim, muhalefet şerhini izah ettiler, ben tek
lifin aleyhinde konuşacağım. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, usul hak
kında buyurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim, 
dün» gece sabahın 5 ine kadar bütün maliyeci ar
kadaşlar çalıştı, şimdi de saat şu kadar oldu. 
Bütçenin tümü üzerindeki görüşme hemen he
men bitmek üzeredir. Bitirelim bu işi arkadaş
lar. Hiçolmazsa bu arkadaşların bir kısmı gi
dip istirahat edecek, bir kısmı vazifelerinin ba
şına gidecek. Bu safhayı tamamlıyalım, ondan 
sonra bu mevzuu görüşürüz. (Usul hakkında 
söz istiyorum sesleri.) 

BAŞKAN — Tezkerenin aleyhinde bir kişi
ye söz vereceğim ve oyluyacağım efendim, bu
yurunuz, 

ORHAN KÜEÜMOĞLÜ (Bitlis) — Sayın 
Başkan, duymuyorsunuz daha önce ben usul 
hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, bir dakika 
rica edeyim, usul hakkında söz istiyen var. Bu
yurun Sayın Ege. Tesbit ettim efendim. Önce 
Sayın Ege, sonra Sayın Altan, sonra zatıâliniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, dakikalarımızın dahi 
büyük kıymet kazandığı bir müzakere safha
sında hakikaten harcanacak zamanımızın olma
ması lâzım. Şimdi, Sayın Başkanlık Divanının 
bütçe müzakereleriyle ilgili olarak bizlere tak
dim ettikleri programda, Sayın Sırrı Atalay'ın 
da biraz önce ifade ettikleri gibi, bu programın 
(E) bendinde, bütçe müzakerelerinin devamı es
nasında ne gibi meselelerin bütçe müzakereleri 
kesilerek araya alınıp müzakere edileceğine 

dair, gayet sarih bir beyan ve ifade vardır. Yal
nız, buradaki mesele şu muhterem arkadaşla
rımın, benim anlayışıma göre; eskiden beri mü
zakerelerde, yani bütçe müzakerelerinde C. Se
natosu Başkanlık Divanının tezkereleri arada 
okunur ve oylara arz edilir idi. Ben bu mevzuu 
da böyle bir mesele olarak düşündüm, okuna
cak, arz olunacak, kabul veya reddolunacak. Sa
yın Sırrı Atalay söz aldılar kendi muhalefet 
şerhlerini burada izah buyurdular. Şimdi, bu 
vaziyet karşısında biz bu Kahire Konferansına 
gidilecek mi, gidilmiyecek mi, şeklinde bir mev
zuun müzakeresine geçecek miyiz, geçmiyecek 
miyiz? Mühim olan nokta budur. Onun için 
Muhterem Başkanın, eğer bu müzakereye geçer
sek, şu (E) bendindeki ifade tarzı; Divanın ka
rarı ile tezat haline girmiş olur. Böyle bir mü
zakereye geçmememiz, geçemememiz gerekir, 
benim anlayışıma göre. Ancak, Sayın Başkanın, 
böyle bir müzakereye ihtiyacolup, olmadığını 
lütfen oylamaları gerekir, bir. 

İkincisi; tezkere olarak bunu sundukları ve 
bunun emsali de olduğu ve olmakta devam ede
ceğine göre, izinler meselâ, dün okundu, izin 
alanları Başkanlık Divanı burada okudu ve 
bunlar tasvibe arz olundu. Bunun gibi. 

Eğer müzakere açılması hakkında bir karar 
verilirse, müzakere açılamaz geriye bırakılır. 
Eğer müzakere açılmamasına karar verilirse* 
tezkere oylanır ve böylelikle neticeye bağlanır. 
İstirham ediyorum, bu usuii yönü tatbik edelim 
ve bütçemizin müzakeresine devam etmek im
kânına kavuşalım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler, ıttılaınıza arz olunan konuda; 
meselenin halline medar olur ve zaman tasarru
funu sağlar mülâhazasiyle, kısaca mâruzâtta 
bulunmak istiyorum. 

Bu konu, Millet Meclisinin tasvibine bugün 
iktiran etmiş ve Millet Meclisince bir muhale-

I fet dermeyan edilmeksizin tasvibe, mazhar ol
muştur. Şayet Yüce Senato konu hakkında mü
zakere açmak suretiyle bir neticeye varmak is
ter ise Hükümet olarak dış politikamızla ilgisi-

| ni tesbit, Hükümet noktai nazarını Yüce Sena-
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toya takdim bakımından, bu konferansa, Par
lâmentomuzun katılıp, katılmaması yönünden 
fayda ve mahzurlarım açık celsede veya daha 
detaylı bilgi istenir ise gizli bir celsede arz et
mek durumundayız ve buna Hükümet olarak 
hasır bulunmaktayız. Bu, Yüce Senatonun me
selenin müzakere açılarak karara raptedilmesi 
hakkında bir görüşüne bağlıdır. Şunu sadece 
arz etmek istiyorum : 27 . 1 . 1970 tarihinde 
Dışişleri Bakanlığına gelen bir yıldırım telgraf
ta ; bu konferansa Parlâmentomuzun iştiraki ve
ya âdemi iştirakinin, zamanın darlığı bakımın
dan, süratle bildirilmesi hususu istenmiş bulun
maktadır. Konferans bakımından şunu Yüce 
Heyetiniae arz etmek istiyorum; müzakere açıl
dığı takdirde detaylı bilgi arz edeceğiz. Dış po
litikamız bakımından bu konferansa katılmak 
mahzurlu değildir. Hükümet olarak bu konfe
ransa katılma, millî menfaatlerimize uy^ıın mü
lâhaza edilmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bıkanı teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, müddet bakımın
dan müstaceliyet olması hasebimle, tutumumuz 
1970 yılı Bütçe müsakBrelerine dair olan ka
rarımızın (S) bendine uygun bulunmaktadır. 
Tezkerenin aleyhinde söz vereceğim ve oylarını
za arz edeceğim. Bundan böyle bütçe müzake
relerinin dışında müzakeresini yapmış oldu
ğumuz hususlarda da bütçe müzakerelerinde 
tssbit etmiş olduğumuz zamanla arkadaşları
mızı mukayyet addetmekteyiz, on dakikadan 
fazla konuşmak imkânı hâsıl olmıyacaktır. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında konuş
mak istiyorsunuz, Sayın Kürümoğlu? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Bu ko
nuda, Başkanlık Divanının yetkisi konusun
da. 

BAŞKAN — Yetkileri, ne mâna?.. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Kahire 

Konferansına katılabilir miyiz, katılamaz mı
yız, Başkanlık Divanı bu konuda karar vere
bilir mi, yetkisi konusunda. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) - Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, Kahire Konfe-

rasma katılmak üzere bir Parlâmento Heye
tinin tefriki konusunda Başkanlık Divanı tez
keresi okundu. Konferansa katılmak veya ka
tılmamak konusunda karar vermek, zannede
rim ki, Başkanlık Divanının görevi dâhilin
de değildir. Çünkü, içtüzüğün 7 nci maddesin
de Başkanlık Divanının görevleri sayılmıştır. 
7 nci madde içerisinde sayılan fıkraların hiçbi
risinde Başkanlık Divanının dış münasebetler 
ile ilgili bir konuda Parlâmentoyu mesul tu
tabilecek, yani Parlâmentoyu emrivaki karşı
sında bırakabilecek bir karar almaya yetkisi 
olmadığını tesbit etmiş durumdayım. Bu ba
kımdan mevzuun, burada Yüce Heyetinizde, 
etraflı şekilde incelendikten sonra bir karara 
bağlanması lâzımgelir kanaatindeyim. Bu iti
barla Başkanlık Divanının okuyacağı tezkere 
lehinde oy kullanmama şahsan imkân yoktur. 
Yetki dışı bir işlem olarak kabul ediyorum. 
Bu sebeple de Yüce Heyetinizin bunun aleyhin
de oy kullanmasını istirham ederim. Çünkü, bu
rada görüşmeden bu hususta karar verme yet
kisine sahip değildir. 

Saygılarımla. 
BAŞ'KÂN — Sayın Kürümoğlu; Başkanlık 

Divanı, müşterek Başkanlık Divanıdır. Bu hu
susta dış münasebetleri tanzim eden Kanunun 
maddei mahsıısası bu imkânı vermiştir, o se
bepten bu teskere hazırlanmıştır. Millet Mec
lisinde kabul edilmiştir, burada da bir aleyhte 
söz veriyorum. Sayın Kürümoğlu, zatiâliniz 
ki, tamam buyurun oturabilirsiniz. Görüştü
nüz efendim. 

Sayır. Tımçkanat, buyurunuz efendim, müd
detiniz 10 dakikadır, efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa-
yıı? senatörler, çok önemli bir konu ile karşı 
karşıya bulunmaktayız. Bunlardan bir tanesi; 
biliyorsunuz, Arap Sosyalist Partisi, tek par
tidir, ne muhalefeti vardır ne bir şeyi. Acaba 
bunu, T, 0. Hükümeti bugünkü Anayasamız içe
risinde bizim anladığımız bir demokratik sis
tem. olarak kabul ediyor mu? Bunun açıklanma
sı lâzımdır. Parlâmentolararası bir toplantıya 
gidiyoruz, orada konuşma yapılacak. 

İkincisi de; görüşülecek olan konular ne
lerdir, bu da belli değil. Gündemi bilinmeden 
bizim tasvibimize arz ediliyor, kaldır elini, E.. 
Millet Meclisinde oldu bittiye getirilmiş, kim-
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se ilgilenmemiş, açıklanmamış, Sırrı Atalay'a 
teşekkür ederiz. Burada açıkladılar da konu
ya vâkıf olduk. Hep böyle tepeden inme, yıl
dırım telgrafiyle, yıldırım hızı ile gidiyor işler 
farkında olmuyoruz. O zaman irademizi de doğ
ru şekilde kullanamıyoruz. Bu bakımdan ben, 
Başkanın bu şekildeki oya arz etmesine karşı
yım. Oylarınızı bu bakımdan tezkerenin aley
hinde kullanmanızı istirham ederim, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuno-
kanat. 

Oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... 
(«Neyi» sesleri, «zili çalalım» sesleri) tezkereyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... 

SIRRI AT AL AY (Kars) — 47 oy olmazsa 
zaten kabul edilmez, 47 müspet oy olmazsa, 
47 olumlu oy olmazsa kabul edilmez. Kendiniz 
yaptmıs, kendiniz çekiniz. (A. P. sıralarından 
«senin dediğin olacak» sesleri, «sen ne dersen 
o olacak» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, karar nisabı olmadı
ğı için tekrar oylanacaktır. İkinci bir mesele
ye geçiyorum. (G. H. P. sıralarından «o halde 
reddedilmiştir» sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reddedilmiştir, 
öyle şey olur mu? 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 26 ya karşı 
33 oyla kabul edilmiştir. Fakat bu kabulde ka
rar nisabı olmaması hasebiyle tekrar oylanmak 
üzere meseleyi tehir ediyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — İkinci bir önerge var, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Karma Bütçe Komisyonundan Cumhuriyet 

Senatosu Genel Kuruluna intikal eden 1344, 
1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 
1353, 1354, ve 1355 sıra sayılı Kanun tasarıla
rının müstaceliyeti sebebiyle gelen kâğıtlardan 
Gündeme alınmasını ve öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Çanakkale milletvekili 

Refet Sezgin 

BAŞKAN —• Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Önergede gündeme alınması 
talebi vardır, oylarınıza arz ediyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Gündeme alınması ka
bul edilmiştir, efendim. 

Öncelikle görüşülmesi talebi var, oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ön
celikle görüşülmesi kabul edilmiştir efendim. 

4. — Devlet Su İçleri Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/176; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1063) (S. Sayısı : 1344) 
(İ) 

(1) 1344 S. Saydı hasmayazı tutanağın so
nun da drr. 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonunun 
gerekçeli raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını ka
bul edenler. Stmiysnler. Okunmaması kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?. Yok, Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler. Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
(200 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/2) cetvelini okutuyorum 
efendim. 

Bölüm. Lira 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(A/2) 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler. Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

liderleri 199 000 000 

— 188 
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BAŞKAN — Kabul edenler. Etmiyenler. Ka- I 
bul edilmiştir. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?. Yok 
1 nci maddeyi okunan cetvelle birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su İğleri Genel Müdür
lüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümü
nün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(200 000 000) lira eklenmiştir. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo- I 
rum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4, — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-. 
ym üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz I 
ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul I 
edilmiştir efendim. Açık oylarınıza sunulacak
tır. Beyaz oy kabul, kırmızı ey ret, yeşil oy çe-
kinser mânasını taşımaktadır. j 

5. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe I 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/172; I 
Cumhuriyet Senatosu 1/1061) (S. Sayısı : 1345) I 
(1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun gerekçe- I 
sinin okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler. Ra
porun okunmaması kabul edilmiştir. Tasarının 

(1) 1345 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

j tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler. Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir efendim. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında Kanun 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetve
lin 35.000 nci (Sosyal transferler) bölümünün 
35.210 nen (Emekli ikramiyesi ve Sandığa iş
tirak hissesi) maddesine 24 999 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

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

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa-

I retli cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
yeniden açılan tertiplerine 2 900 001 liralık 
olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — (1) sayılı cetveli okutuyorum 
efendim. 

(1) Sayılı Cetvel 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

(A/ l ) 
Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 (A/3) 
32 030 Kamuşlaştırma ve saltınal-

malar 2 900 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1989 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveli
ne ilişik (2) sayılı cetvelde yazıilı formül eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen sa-
I ym üye?.. Yok. Maddeyi cetveliyle oylannıza 
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arz ©diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün, 72.100 
ncü (Hazine yardımı) maddesine 2 925 000 li
ra eîdenmiştir. 

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

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yü
rütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Tasarınızı tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. Tasarı açık oylarınıza su
nulacaktır, beyaz ey kabul, kırmızı oy red, ye
şil oy çekinser. 

6'. — Vakıflar Gene! Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçesine (1 565 000) liralık ek ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/183; Cum
huriyet Senatosu 1/1066) (S. Sayısı : 1346) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun gerekçe
sinin okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
p.rz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Ra
porun okunmama»! kabul edilmiştir. Tasarının 
tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

(1) 1346 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sa
nandadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine 
(1 565 000) liralık ek ödenek verilmesi hakkın

da Kanun 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertip
lerine (1 565 000) liralık ek ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — (A/l) ve (A/2) sayılı cetvelle
ri okutuyorum. 

Eklenen 
Bölüm Lira 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
(A/l) 

12.000 Personel giderleri 800 0O0 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 65 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler.,. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 700 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
ym üye?.. Yok. Maddeyi okunan cetvellerle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1989 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 
72.400 neü (Geçen yıldan devreden nakit) mad
desine (1 565 009) lira eklenmiştir. 

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

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

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

Madde 4. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasa
rının tümü kabul edilmiştir. Tasarı açık oyları
nıza sunulacaktır. Beyaz oy kabul, kırmızı oy 
ret, yeşil oy çekinser. 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/178; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1065) (S. Sayısı : 
1347) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun gerekçe
sinin okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. Tasarı
nın tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 
Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde ya
zılı tertiplerine (175 000 000) lira ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l), (A/2) ve (A/3) sayılı 
cetvelleri okutuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
(Tasarıya bağlı cetveller) 

Bölüm Lira 

(A/l) 
12.C00 Personel giderleri 19 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 
21.000 Etüt ve proje giderleri 3 000 000 

edilmiştir. 
ler... Etmiyenler... Kabul 

(1) 1347 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Bölüm Lira 

BAŞKAN — Kabul eden-
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 127 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.009 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 25 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) 
35.000 Sosyal transferler 500 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi okunan cetvellerle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi (A/l), (A/2) 
(A/3) cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir1 efendim. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1989 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(175 000 000) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi cetveli ile birlikte oyla-
miiza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
riirlüğe girer. 

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

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye Yok, Tasarının tümünü oylarınıza, arz edi-
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yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Tasan açık oylarınıza arz edilecektir. Beyaz 
kabul, kırmızı ret yeşil çekimser mânasına ge
lecektir efendim. 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kamın tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/177; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1064) (S. Sayısı : 1348) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresi
ne giriyoruz efendim. 

Gerekçenin okunup okunmamasını oylarını
za arz ediyorum efendim. Okunmasını oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Raporun gerekçesinin okunmaması kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza arz 
eliyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da Kanun 

Madde 1, — Kudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında (45 000) lira
lık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
üye Yok. Maddeye ilişik cetvelleri okutuyo
rum. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) 
Bölüm Düşülen 

12.000 Personel Giderleri 45.000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 1348 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(A/3) 
Bölüm Eklenen 

35.000 Sosyal transferler 45 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem senatörler birinci maddeyi (A/ l ) 
ve (A/3) işaretli cetvelleriyle birlikte oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

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

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardam bakanları yü
rütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarıyı tümüyle oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum efen
dim. Beyaz kabul kırmızı ret, yeşil çekinser 
mânasına gelmektedir efendim. 

istanbul Teknik üniversitesi Kanunu. 

,9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/169; Cumhuriyet Senatosu 1/1059) S. Sa
yısı : 1319) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresi
ne geçiyoruz. Komisyon raporunun gerekçesi
nin okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyo
rum : Okunmasını kabul edenler... Etmiyenler.. 
Okunmaması kabul edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 

(1) 1319 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
J nundadır. 
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ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkında Kanun 
Madde 1. — istanbul Teknik üniversitesi 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiple
rinden (353 250) lira düşülerek, ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplere 
olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok, ilişik cetvelleri okutuyorum. 

(1) Sayılı cetvel 
istanbul Teknik üniversitesi 

Düşülen 
Lira Bölüm 

(A/l) 
Rektörlük 

12.000 Personel giderleri 108 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teknik Okul 
12.000 Personel giderleri 245 250 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(2) sayılı cetveli okutuyorum. 
(2) Sayılı cetvel 

istanbul Teknik Üniversitesi 
Eklenen 

Bölüm Lira 

(A/l) 
Rektörlük 

12.000 Personel giderleri 108 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teknikokul 
12.000 Personel giderleri 245 250 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, efendim. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarıyı tümü ile oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Tasarı açık oylarınıza sunlmuştur efendim. 
Beyaz kabul kırmızı ret, yeşil çekinser mâna
sını taşıyacaktır efendim. 

10. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/168; Cumhuriyet Senatosu 1/1058) 
(S. Sayısı : 1350) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı üzerinde müza
kere açıyorum efendim. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. Okun
masını oylarınıza arz edivorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler. Raporun okunmaması kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerinin ilişik cetvelde yazılı tertip
leri arasında (7 402 800) liralık aktarma yapıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Cetvelleri okutuyorum.. 

(1) 1350 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Bölüm Eklenen 

Hacettepe üniversitesi 
(A/ l ) 

12.000 Personel giderleri 5 902 800 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Düşülen 

15.000 

21.000 

22.000 

Birinci maddeyi cetvelleriyie birlikte oyları
nıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

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

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

Madde 3. — Bu kanunu Maliye vs Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarıyı tümü ile oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Tasarı açık oylarınıza arz edilmiştir efen
dim. Beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil çekinser 
mânasına gelmektedir efendim. 

11. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanım tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/167; Cumhuriyet Senatosu 1/1057) (S. Sayı
sı : 1351) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresi
ne geçiyoruz efendim. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz edeceğim : Okun
masını oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Okunmaması kabul edilmiştir 
efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. 
Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 
Madde 1. — Ege Üniversitesi 1969 yılı But

ça Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ili
şik cetvelde yr.zılı tertiplerinden (220 0O0) li
ra düşülerek, (A/ l ) işaretli cetvelin rektörlük 
kısmında yeniden, açılan 12.590 ncı (Özel kanun
ları gereğince verilen diğer tazminatlar) mad
desine olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

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

Düşülen 
Bölüm Lira 

Ege üniversitesi 
A / l ) 

Mühendislik Bilimleri Fakültesi 
12.000 Personel giderleri . 220 O0O 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi (A/ l ) işaretli cetveliyle 
birlikte oylarmıza arz ediyorum : Kabul eden 
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

(1) 1351 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna ad-ir. 

Kurum giderleri 12 220 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(A/2) işaretli cetveli okuvorum. 

(A/2) 
Etüt ve proje giderleri 280 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Yapı, tesis ve büvük onarım 
giderleri 5 902 800 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza arz edilmiştir efen
dim. Beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil çekinser 
mânasına gelmektedir efendim. 

12. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik' yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/165; Cumhu
riyet Senatosu 1/1056) (S. Sayısı : 1352) (1) 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısının müzake
resine geçiyoruz efendim. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz edeceğim efen
dim. Raporun okunmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul eitmiyenl'er... Okun
maması kabul edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzeriride söz istiyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir efen'dim. 

AnlkaTa Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetveller'de değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı (Ada
na Ziraat Fakültesi) adı altında yeniden açılan 

tertiplerine (198 220) lira olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

EMenen 
Bölüm Lira 

(1) 1352 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(1) Sayılı cetvel 
Adana Ziraat Fakültesi 

(A/l) 
12.000 Personel giderleri 138 954 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 22 380 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 32 502 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 505 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 875 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza sunuyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvele ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Madideyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
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ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele, ili
şik (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş
tir 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel g-elirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
(198 220) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5 — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 6. — Bu kanuna Maliye ve Millî 
Eği bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum.. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı?. Yok. Tasarıyı tümü ile oyları
nıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Tasarı açık oylarınıza arz olunacaktır efen
dim. Beyaz kabul, kırmızı ret yeşil çekimser 
mânasına g'eîmektedir. 

13. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/170; Cumhuriyet Senatosu 1/1060) (S. Sa
yısı : 1353) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 

(1) 1353 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sının müzakeresine geçiyorum efendim. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını oylarınıza arz ediyorum : Kaibul eden
ler... Kabul etmiyenler... Okunmaması kabul 
edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir efendim. 
İFtanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 
Madde 1. — istanbul Üniversitesi 1969 yılı 

Bütçe Kanunununa bağlı (A/l) işaretli cetve
lin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri 
arasında (2 282 018) liralık aktarma yapıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayam üye var mı?. Yok. Maddeye merbut 
cetvelleri okutuyorum. 

(1) SAYILI CETVEL 
İstanbul üniversitesi 

<A/1) 
Tıp Fakültesi 

Bölüm Eklenen 

12.000 

Bölüm 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — KaJbul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kaibul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

786 725 

Düşülen 

60 000 

50 000 

688 000 

381 069 
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Dis Hekimliği Fakültesi 
Bölüm Eklenen 

392 344 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 1 102 949 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Düşülen 

7 949 

521 000 

574 000 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi cetveliyle birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — istanbul üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
(227 000) lira düşülerek ilişik (3) sayılı cet
velde yeniden açılan tertiplere olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Maidde üzerinde söz istiyen 
üye var mı?.. Yok. Maddeye bağlı cetvelleri 
arz ediyoruz. 

(2) AYILI CETVEL 
(A/ l ) 

Rektörlük 
Bölüm Düşülen 

Lira 

12.000 Personel giderleri 207 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 20 000 

Bölüm 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(3) SAYILI CETVEL 
Eklenen 

Lira 

(A/ l ) 
Rektörlük 

12.000 Personel giderleri 207 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 20 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ikinci maddeyi cetelleriyle birlikte oyları
nıza arz ediyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?. Yok, Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaıbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Muhterem senatörler, tasarı, açık oylarınıza 
arz edilecektir. Beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil 
çekimser mânasına gelmektedir efendim. 

14. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/164; Cumhuriyet Senatosu 
1/1055) (S. Sayısı : 1354) (1) 

(1) 1354 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nuncladîr. 
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Ankara Üniversitesi 1969 yılı Büte Kanu
nuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
müzakeresine geçiyorum efendim. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. Okun
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmiyenler... 'Okunmaması kabul 
edilmiştir efendim. 

Tasaımın tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği

şiklik yapaılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1989 yılı 
Büteç Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (9 589 742) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı?. Yok. Maddeye ilişkin cet
velleri okuyoruz : 

Ankara Üniversitesi 
Rektörlük 

(A/2) 
Bolüm Düşülen 

22.009 Yapı, tesis ve büyük onarım . 
giderleri 446 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

(A/l) 
Bölüm 

12.000 

Bölüm 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Eklenen 

974 623 

Düşülen 

414 623 

Bölüm 

14.000 Hizmet giderleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

rım giderleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, tehizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fen Fakültesi 
(A/l) 

Bölüm 

12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 
Bölüm 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 

Düşülen 

17 500 

40 000 

42 500 

164 000 

250 000 

Eklenen 

1 870 000 

Düşülen 

240 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, tehizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Hukuk Fakültesi 
(A/ l ) 

Bölüm 

12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 

13.000 Yönetim giderleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 

Bölüm 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 

13.000 

14.000 

15.000 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Hizmet giderleri 

BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
IC abul 

eden-
Kabul 

(A/2) 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, tehizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Eklenen 

121 879 

en 

121 879 

Eklenen 

4 209 450 

en 

1 559 450 

350 000 

300 000 

1 900 000 

100 000 

Veteriner Fakültesi 

(A/ l ) 
Bölüm 

12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 

Eklenen 

995 695 

Düşülen 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Yönetim giderleri 

BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Hizmet giderleri 

BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Kurum giderleri 

BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

120 305 

20 000 

10 000 

203 390 

(A/2) 
Bölüm 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ziraat Fakültesi 
Bölüm 

Düşülen 

342 000 

120 000 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Eklenen 

1 309 300 
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Bölüm 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

22.000 

23.000 

22.000 

Bölüm 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
KaJbul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

edcn-
Kabul 

(A/2) 
Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ilahiyat Fakültesi 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler. .. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

(A/1)-

Düşülen 

420 300 

112 000 

2 000 

85 000 

550 000 

140 000 

300 000 

Eklenen 

12.000 

Bölüm 

13.000 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

edsn-
Kabul 

eden-
Kabul 

82 042 

Düşülen 

82 042 

(A/2) 
Bölüm 

22.000 Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Düşülen 

100 000 

Bölüm 

490 000 

Eklenen 

Eczacılık Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 26 753 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Düşülen 

13.000 Yönetim giderleri 26 753 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

giderleri 240 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasa
rının tümü kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz olunacaktır. Beyaz ka
bul, kırmızı ret, yeşil çekinser mânasına gel
mektedir efendim. 

15. •—• 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/175; Cumhuriyet Senatosu 1/1062) (S. 
Sayısı : 1355) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresi
ne başlıyoruz efendim. Komisyon raporunun 
gerekçesinin okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Okunmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

1969 yılı IBütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasın
da 179 120 400 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeye merbut cetvelleri 
okuyoruz. 

Bölüm 
(1) SAYILI CETVEL 

(A/l) 
Başbakanlık 

12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 1355 stra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Eklenen 

230 000 

550 000 

Bölüm 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 

Düşülen 

780 000 

Bölüm Eklenen 

12.000 Personel giderleri 178 208 400 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir maddî 
hata var, tab hatası olarak. 12.000 Personel 
giderleri bölümünde 12.111 Askerî personel 
aylıkları maddesi yekûnu 70 476 600 olacak. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, maddî 
hatayı bu şekilde tashih etmenizi rica ederim. 
Bölüm yekûnuna müessir değildir. Bölümü 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Düşülen 

13.000 Yönetim giderleri 58 835 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 945 460 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 087 955 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

16.000 Çeşitli giderler 10 995 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

17.000 Savunma enfrastrüktür hiz
metleri 76 996 559 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

imar ve iskân Bakanlığı 
Bölüm Eklenen 

12.000 Personel giderleri 132 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm Düşülen 

132 000 14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/2) 
Millî Savunma Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 9 428 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
mişti!*. 

(A/3) 
Millî Savunma Bakanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
malar 2 717 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

34.000 Malî transferler 13 2Ö2 826 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin, 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(447 915 745) liralık ok ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeye merbut cetvelleri oku
tuyorum. 

(2) Sayılı Cetvel 

Bölüm Lira 

(A/l) 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
12.000 Personel giderleri 5 930 745 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
12.000 Personel giderleri 16 985 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

(A/2) 

Sanayi Bakanlığı 

21.000 Etüt ve proje giderleri 50 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil-. 
mistir. 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 375 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ikinci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Jandarma Genel Komu
tanlığı kısmında yeniden açılan (Geçen ve es
ki yıllar karşılıksız borçları «Bu ödenekten 
hareanmıyan kısmını ertesi yıla devren ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilirir.») 36.350 
nci maddeye (600) liralık olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

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

Madde 4. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (S) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kısmına, ilişik (3) sayılı cetvelde ya
zılı taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
ym üye? Yok. Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında bulunan 70 aded binek tenezzüh. şase 
4 X 2 taşıtın adedi 42, aynı cetvelde bulunan 
25 aded motosikletin (600 o'c çift silindirli ve 
kapalı şaftlı) adedi de 57 olarak düzenlenmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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Madde 6. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (R) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı 
kısmından İlişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıt
lar çıkarılmış, yerine ilişik (5) sayılı cetvelde 
yazılı tastılar eklenmiştir. 

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

Madde 7. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelden ilişik (6) sayılı cetvelde 
yazılı formüller çıkarılmış, yerine ilişik (7) sa
yılı cetvelde yazılı formüller eklenmiştir. 

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

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 9. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerind Ü söz istiyen ca
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti:'. 

Tasarının tümü üzerinde sez istiyen saym 
üye? Yok. Tasarıyı tümü ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim, Tasarı açık oylarınıza sunul
muştur efendim. Beyaz; kabul, kırmızı; ret, ye
şil çekimser mânasına gelmektedir efendim. 

3. — 1970 tjîlı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sa
yısı : 1288) (1) 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 
B) MÎLLET MECLÎSİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, progra
mımız gereğince Yabama Meclisler" nin bütçele
rinin müzakeresine geçmiş bulunuyoruz. Sa-

(1) 1288 S. Sayılı basmayazı 28 . 1 . 1970 
günlü 31 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 
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yın tsnisülcilerin yerlerini almalarını rica edi
yorum efendim. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanının ya-
aları gereğince Sayın Mehmet ünaldı, Sayın 
Nahit Aftan, Sayın Akif Telkin yerlerini alsın
lar efendim. 

Muhterem senatörler, Yasama Meclisleri 
Büçelerinin ımiizakerleri hafekmda grupiları adı
na söz istiyen sayın üyelerin isimlerini sırası ile 
okuyorum efendim. 

C. H. P. grupu adına Sayın Nurettin Akyurt, 
C.v. P. grupu adına Sayın Necip Seyhan, A. P. 
g?ııpu adına Sayın M. Şevket özeetm. 

Şahısları adına söz talebeden muhterem üye
leri sırasiyle okuyorum. 

Sayın Salih Tanyeri, Sayın Telkin Arıbu-
rım, Sayın Kemal Tuğrul, Sayın Azmi Erdoğan, 
Sayın Selâhattin Cizreliopu, Sayın Kasım Gü-
lek, Saym SâC'm Hazerdağlı, Sayın Sırrı Ata-
lay'a söz sırasını vermiş bulunuyor, Saym 
Aliırddin Yılmaztür'k, Sayın Salim Hazerdağlı. 

Sayın Nurettin Akyurt buyurunuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLiĞîL (Kayseri) — Sayın 
Başkanım, bir yanlışlık olacak. Ben ilk günü 
Sayın Ömer Ucuzal'dan birinci olarak söz ta-
leb etmiştim. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin hiç ismi yok efen
dim. 

HÜSNÜ BİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Sayın 
Uüiızal bf'yorlar. 

BAŞKAN — Efendim görüşürüz. Eğer bir 
noksan varsa tashih ederiz. Müsaade edersiniz 
şimdi arka İsılarımız kcnıınmaya devam etsin
ler.. Sayın Akyurt; saat 18 i 23 geçiyor efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURET
TİN AKYURT (Malatya) — Sayın Baş
kan, ımuhterem arkadaşlarım; Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisinin 1970 malî 
yılı bütçeleri üzerinde C. H. P. grupu 
adına görüşleriımizi arza başlarken, Sayın Baş
lan ve Cumhuriyet Senatosunu, grupumuz adı
na <?aygiyle selâmlarım. 

1970 maüî yılı Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
teklifinde cari harcamalar yekûnu 16 milyon 
59 bin 741 lira, yatırım harcamaları 60 002 lira, 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları, 362 324 
lira olup, umumi toplam 16 432 067 liradır. Bu 
bütçede cari harcamalarda görülen büyük artış 
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Haziran 1970 de yapılacak kısımî Senato seçim
leri do'layısiyle yenilenecek 55 üyenin üç ay
lık ödenek ve yollukları karşılığı olan 742 500 
liradır. Seçim ertelenmediği takdirde bu para, 
normal olarak ödenecektir. Şu hale göre Cum
huriyet Senatosu Bütçesi geçen seneye göre 
1 611 278 lira fazlalık göstermekte olup bu sene 
seçim yapıCmadığı takdirde hakikî fark 868 778 
lira olacaktır. 

1970 malî yılı Millet Mcelisi Bütçesinde ise, 
61 128 310 lirası cari, 3 887 139 lirası yatırım, 
1 981 861 lirası sermaye teşkili ve transfer har
camaları olarak umumi toplam 66 997 310 lira
dır. Gecen sene bütçesine göre Millet Meclisi 
2 577 821 lira fazlalık gösıtermektsdir. Her 
iki bütçede toplam olarak görülen 3 448 599 lira 
fazlalık, kanuni ödemelerle ayrıca lüzumlu mas
rafları karşılamak için konulmuş olup bütçe-
rin fasıl ve maddeleri arasında israf sayılabile
cek bir rakama raslanmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 63 
ncü maddesine göre Türkiye Büyük Büyük Mil
let Meclisi Cumhuriyet Senaifcosu ve Millet Mec
lislerinden meydana getirilerek on .«senedir Tiir-
kiyede iki Meclisli parlamenter sistem kurul
muştur. Bu iki meclisin seçimCjari, teşekkül tarz
ları ve fonksiyonları itibariyle birbirinden fark
lı ve müstakil teşekküllerdir. Millet Meclisi 
üyeleri tamamı dört senede bir seçimle geldik
leri halde Cumhuriyet Senatosu üyelerinin bir 
kısmı Millî Binlik Komitesi üyeleri Tabiî Sena
törler olarak bünyede tüm daimiliği meydana 
getirmekte, Cumhuriyet Başkanlığınca seçilen 
onbeş üye ile halk tarafından seçilen yüzeyli 
üye de bugünkü Cumhuriyet Senatosunun bün
yesini meydana getirmektedir. Millet Meclisinin 
bütün üyeleri dört senede bir değiştiği halde 
Cumhuriyet Senatosunda ise Tabiî senatörleri 
ile geriye kalan yüzaltmışbeş senatörün 2/3 si 
devamlı olarak Senatoda onun devamlılığını 
meydana getirmektedir. Bu da eski Anayasa
mızda mevcudolmıyan yasama hayatındaki de
vamlılığın yeni Anayasamızda Cumhuriyet Sena
tosu ile temin edilmiş olduğunu gösterir. Bu hal, 
Devlet hayatında büyük bir teminat olması ya
nında yasama hayatında da kanunların eksik
siz ve mükemmel çıkmasını sağlıyan ikinci bir 
meclis olarak da ayrı bir değer taşımaktadır. 

29 . 1 . 1970 O : 1 

1961 yılından beri içine girmiş olduğumuz 
bu yeni parlömanter sistemde meclislerin teşki
lât kanunları çıkarılmamış olduğu için bütçede 
bir kısım fasıllar ve hizmetler müşterek bulun
maktadır. On seneden beri yasama görevlerine 
devam eden meclislerimizin, iç bünyeleri tek 
meclis zamanından kalma teşkilât kanunları ile 
idare edilmekte, fiilî ve kanuni duruma göre 
kadrolar kesin ölçülerle birbirinden ayrılma
maktadır. İki meclisin aynı bina içinde çalış
ması, bir kısım hizmetlerin müşterek yürütül
mesini gerektirdiği halde, bu hizmetlerle ilgili 
dairelerin hemen hepsi Millet Meclisine bağlı 
bulunmaktadır. Bugün hâlâ Millet Meclisi içtü
züğü çıkmadığı gibi, Senato Teşkilât Kanunu 
hazırlanıp Millet Meclisine sevk edildiği halde 
senelerden beri gündemde bekletilmektedir. Mil
let Meclisi Teşkilât Kanunu ise henüz hiç hazır
lanmamış bulunmaktadır. En yüksek Anayasa 
kuruluşu olan ve Türk ulusu adına yasama gö
revini yapan meclislerimizin 10 senede içtüzük
lerini ve teşkilât kanunlarını yapmamalarının, 
kendi bünyelerinde gerekli düzeni kuramamala
rının hiçbir mâkûl sebebi bulunmamaktadır. Ka
naatimiz odur ki, Anayasaya olan saygı en baş
ta T. B. M. M. ve onun iki kanadı olan Cumhu
riyet Senatosu ile Millet Meclislerinin çalışmala
rına ait bu kanunların en geç 1961 ile 1965 dö
neminde çıkarılmış olmaları icabederdi. 1961 ile 
1970 arasında yüzlerce kanun çıkaran parlöman-
terler, bu arada siyasi ve iktisadi lüzum ve fay
dalar yanında Anayasaya saygılı olmayı da dü-
şünselerdi teşkilât kanunlarının ve İçtüzüğün 
çıkarılması en çok üç aylık bir zaman alırdı. 
Bu Anayasa emri olan ve mânevi değeri büyük 
olan hizmet,- her nedense, yerine getirilmemiş
tir. Bu durumda Anayasaya saygı T. B. M. M. 
üyeleri tarafından ihmal edilirse bu saygıyı ku
ruluşlardan ve vatandaşlardan beklemeye kim
senin hakkı olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, halen parlâmento
da görevli iki doktor vardır. Bu doktorların ça
lışmasını bile düzene sokabilmiş değiliz. Bunu 
bir misal ile anlatmaya çalınacağım : Evinde 
ağır hasta olarak yatmakta olan bir senatör ar
kadaşımız için ailesinin telefonla ricası üzerine 
doktora yapılan müracaatta Meclis Reisinden 
aldığı emirle Meclis dışında hasta muayenesine 
gidemiyeceğini söylemiştir. Meclis Başkanlığına 
yapılan müracaatta ise; elde tek doktor olduğu 
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için, Meclisin çalışma saatleri içerisinde evde 
muayeneye imkân olmadığını söylemişlerdir. Bu 
durumda tek çıkar yol ağır hastanın muayene 
için kalkıp Meclise gelmesidir. Bu gibi işler ha
yati ve fakat halli basit sorunlar olduğu halde, 
bugüne kadar Meclis Başkanı ile doktorunun bu 
işi ayarlıyabilmesi her nedense mümkün olama
mıştır. Meclislerin toplantıları ile ilgili olarak 
bir konu üzerinde durmak istiyoruz. Sözlü soru
dan gensoruya kadar iktidarı murakabe ile ilgili 
yolların İçtüzüklerin mâna ve ruhuna uygun ola
rak işletilebilmelerinin önemi büyüktür. İçtüzük 
hükümlerine göre bu müesseseler normal çalıştı
rıldıkları zamanlarda meclislerin çalışmaları da 
normal cereyan eder. Aksi halde parlömanter-
lerin yeni yollara ve usullere, Dahilî Nizamna
menin mânalarını değiştirerek konuları hallet
me yoluna gitmelerinin önüne geçmek zor olur. 
Bugünkü Meclis çalışmalarında gündem dışı ko
nuşmaları buna bir misal olarak verebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktaya gelmiş
ken, senatör ve milletvekillerinin Meclislerin ça
lışmalarına devamı ve bu arada bilhassa Bütçe 
müzakerelerine devamı ve alâkalarını ele almak 
istiyorum. Toplantıların başında çok kere ekse
riyet güç temin edilebilmekte bir müddet sonra 
içerde ekseriyet kalmamaktadır. Bütçe müzake
releri ise ayrı bir dert haline gelmiştir. İlk günü 
tam mevcutla işe başlıyan Meclislerde, ondan 
sonraları alâka tamamen kaybolmakta ve hele 
gece toplantılarını 1/10 mevcudu dahi bulabil
mek zor olmaktadır. Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinin muhterem üyeleri yüklendik
leri şerefli görevde evvelâ Meclisleri normal, di
siplinli ve görünüşünde, çalışmasında saygı du
yulan görevini mükemmelen yapmakta olan bi
rer müessese haline getirmelidirler ki, Türk va
tandaşı da o Meclislerin sosyal Devlet anlayışı
nın bekçileri olarak memlekete ve millete yararlı 
çalışmalar yapacağına inanabilsinler. 

Muhterem arkadaşlarım, grupumuz adına 
bu bütçe konuşmasını hazırlarken, istifade ede
bilmek için meclislerde geçmiş yıllarda yapılan 
bütçe müzakere zabıtlarını tetkik ettik ve gör
dük ki, here sene belirli konularda tenkidler 
yapılmakta ve tekrar edilmekte ve fakat maal
esef sorunlar bir türlü halledilmemektedir. 

Mecliste, garson ücretlerine varıncaya kadar 
her türlü demirbaş masrafı bütçeden karşılan

dığı ve maliyete de dâhil edilmediği halde, Mec
lis lokantası senelerden beri bir türlü istenildiği 
gibi çalıştırılamamaktadır. Bu lokantanın işle
tilmesi üzerinde ciddî olarak çalışma zamanı 
çoktan gelmiş ve geçmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda Cumhuriyet Senatosunun özellik
lerinden bahsederken, drirıîlik sıfatına temas 
etmiştik. Senatonun bu özelliği nazara alınarak 
Meclis Muhafız Taburu ile Sarayların idaresinin 
Senato Başkanlığına bağlanmasında isabet var
dır kanaatindeyiz. 

Muhterem senatörler, dış gezi ve ziyaretler 
üzerinde de, söz sırası gelmişken, ciddî olarak 
durmak istiyoruz. Bugün ülkeler arasındaki 
resmî veya yarı resmî ziyaretler, İran Şahlığın
dan Habeı İmparatorluğuna, İngiltere ve Rus
ya'dan Amerika ve Arjantin'e kadar bütün dün
yayı içine alacak şe" üde, her geçen gün geniş
letilerek devam ettirilmektedir. Bu ziyaret ve 
geziler rıür^sebetiyle hemen ilâve edelim ki; bu 
geziler, ft • -apılmamasmın karşısında olduğu
muz k '.&•?, ; u ölçülerde çok yapılmasının da 
karşısında bulunuyoruz. Bu gibi ziyaret ve ge-
zilerir-. milletleri birbirine yaklaştıracak seviyede 
tutulmalarında büyük faydalar vardır. Hiçbir 
devirde görülmemiş ölçü ve şekillerde yapılmak
ta olan seyahatlerin, her geçen gün, yukarıda 
arz ettiğim mânası ile ciddiyeti kaybolarak, ta
mamen turistik geziler seviyesine inmiş bulun
duğu için, başta Sayın Devlet Başkanının ve 
Hükümetin ve ondan sonra da Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanlarının bu konu 
üzerine ciddiyetle eğilmelerini istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisinin bütçelerinin tenkidin
de, diğer bütçelerin tenkidinden ayrı olarak, her 
şeyden evvel kendi kendimizi tenkid ederek, ha
talarımızı görebilme imkânına kavuşmaktayız. 
Bu yoldan T.B.M.M. üyelerinin ziyaretçileri ile 
ilgili olarak son on yılda bu kürsüden söylenen
leri toplarsak birkaç büyük kitaba ancak sığa
bilir. Bu kürsüye çıkan her parlömanter ziyaret
çileri kabul ve görüşme şekillerinden yakınmış 
ve aynı gün ziyaretçi kabulü usullerine kendisi 
riayet etmemiştir. Bu usulleri tatbik ile mükel
lef olan başkanlar ve idare âmirleri, kabul et
mek lâzımdır ki, yeniden seçilmeleri endişesi 
içinde, kendilerinin seçmeni durumunda olan 
bizleri kırmamak için, istisnasız hepsi görevle-
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rini yapmamaktadırlar. Onun için bu işin mut
laka çaresi bulunmalıdır. 

Türlü kıyafetleri ile T.B.M.M. koridorlarını 
sorbestçe dolduran, üyeleri Senato ve Meclis ko
ridorlarında ve salonların kapılarında yakalayıp 
görüşebilen ziyaretçilerin bina içerisinde girme
dikleri, işgal Ötmedikleri yer yoktur. Bunların, 
koridorlarda olsun, dinleyici olarak girdikleri 
Senato ve Meclis salonlarında olsun tutum ve 
davranışları T.B.M.M. ne karşı saygıdan uşak 
bulunmaktadır. Yabancı ülkelerin parlâmentola
rım ziyaret edenler bilirler ki, resmî heyetlerin 
dahi bu parlâmento binalarını ziyareti çok sıkı 
muayyen kaidelere bağlanmış olup, ziyaretçi kini 
olursa olsun, hepsi muayyen usullere riayete 
mecburdur, öyle zannediyorum ki, bugün yer
yüzünde en kolay ve serbest şekilde ziyaret edi
lebilen Parlâmento bizde olduğu halde, bu hal 
suiistimal edilmektedir. Bunun tek çıkar yolu 
biz senatör ve milletvekillerinin bu işin düzene 
konulmasında Başkanları ve İdare Âmirlerini 
yetkili kılmak ve işin tatbikatını Meclisler ola
rak ciddî şekilde kontrol etmekte göriüğlimüdi 
de belirtmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamızın so
nuna gelmiş bulunuyorum. Bu bütçeler münase
betiyle objektif bir şekilde, ciddî ve samimî şe
kilde eleştirdiğimiz sorunların 1971 malî yılı 
bütçesine kadar ele alınarak halledilmesini can
dan temenni ediyoruz. Bu işlerin halledilmesi 
rejimimizin itibarını yükseltmesi yarında, son 
zamanlarda hızını artırmış bulunan demokratik 
idare düşmanı aşırı sağ ve aşırı sola açılması is
tenen kapıları da kapatmış olacaktır. Anavatan
da yaşamasını hepimizin istediği demokratik re
jimimiz kuvvetlendikçe, öyle zannediyorum ki, 
Nasır, Franko ve Tito, Oaıtro ibarelerinin öz-
Jemini duyanlar hüsrana ıığnyarak sosyal dev-
İ3t anlayışının temeli olan Anayasamız ve onun 
getirdiği müesseseler her geçen gün kuvvet 
kazanacaktır. 

Konuşmamızı burada bitirirken, beni dinle
mek lûtfunda bulunan muhterem arkadaşlarımı 
ve bu konuşma fırsatını veren Sayın Başkanı 
saygı ile selâmlar, bu bütçenin memlekete ve 
millete hayırlı olmasını C.H.F. Grapu adına te
menni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akyurt teşekkür ederim 
efendim. 

G.P. Grupu adına Sayın Seyhan. 
G-.P. GEUPU ADINA FEHMİ ALPARSLAN 

(Artvin) — Sayın Seyhan seyahatte oldukları 
için ben konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
G.P. GEUPU ADINA FEHMİ ALPARSLAN 

(Artvin) — Sayın Başkan, çok sevgili arkadaş
larım, benden evvel bütçe kritiğini yapan Sa
yın Akyurt arkadaşımı zevkle ve istifade ile 
dinledim. Hakikaten temas ettikleri gibi bütün 
diğer bütçelerde de böyle, ama bizzat içinde 
bulunduğumuz için bize daha enteresan gelen 
Iıen:1! bütçemizi, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let M-seli-i bütçesini görüşürken, söyledikleri
miz hep aynı daire içerisinde toplanmakta. Ted
bir tavsiye ediliyor, şikâyet yapılıyor, yıllar ge
çiyor ama meseleler yine karcımızda duruycr. 

Bu bütçe görüşmesinde, geçmiş yıllar büt
çesindeki konuşmalarım hilâfına gayet yumu
şak konuşacağım. Çok isterdim ki, sevgili Se
nato Başkanımız burada olsalardı ve geçmişte
ki konuşmalarımda şahıslarına ayırdıkları üzün
tü paylarını giderici tatlı konuşmalarla onla
rın gönüllerini de alma imkânını bulsaydım. 
(Dinliyor, dinliyor, yerinde, odasından dinli
yor sesleri) Dinliyor mu? Çok memnun oldum. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bâzı 
mevzularda sert çıkışlar yaptığımı hatırlıyo
rum. Bunu belki fazla gören arkadaşlarımız 
olur ama lütfedip hafızalarınızı geriye götürür
seniz benim bütün çıkışlarım evvelâ hür de
mokratik rejimde, demokratik parlömanter re
jimde yerimizi alabilmenin heyecanı içerisinde 
vukubulmuştur. Ve hemen bunun yanıbaşında 
Cumhuriyet Senatosunun üyesi olarak iki ayrı 
meclis hayatının tabiî icaplarını yerine getir
mek maksadından doğmuştur. Geçen akşam 
hem de ziyafetine mazhar olduğumuz, şahsan 
çok sevdiğim, takdir ettiğim, naçizane beğen
diğim Millet Meclisi Başkanı, bir taraftan zi
yafet verilirken, öte taraftan da dışarı çıkarır 
gibi, kendisi için geçenlerde yaptığım tarizkâr 
bir tenkid konuşmamı ele almak suretiyle me
seleyi dile getirdiler. Kendilerine de aynı şeyi 
söyledim. Bütün mesele, bu yeni Anayasa dü
zeninde kuruluşların münasebetlerini ayarla
mak, karşılıklı kuruluşları saygı esası içerisin
de tutmak. Yoksa ne Millet Meclisinin Başka
nına, ne de muhterem üyelerine karşı bir se-
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natör olarak hiçbir zaman her hangi bir ters 
niyet içerisinde olmadığımız vakıası ortadadır. 
Bu bir türlü gerçekleşemiyor. Sebep? 1 nci se
bep; şuna inanıyorum ki, 1962 den itibaren ça
lışmasına başlayıp da, hattâ o zaman Millet 
Meclisine sevk etmiş bulunduğumuz Senato teş
kilât kanunumuzun 1965 ve 1969 yıllarında iki 
defa kadük olması suretiyle çıkarılamamış ol
masından dolayıdır. Bunun çıkarılamamış ol
masının yine bir sebebinin de Millet Meclisinin 
kendi bünyesinde kendi teşkilât kanununu 
Cumhuriyet Senatosu teşkilât kanununa para
lel olarak hazırlayıp, bizzat kendi başkandığı-
na takdimden, bugüne kadar her nedense mah
rum kalışıdır. 

Cumhuriyet Senatosu tekaddüm etmek su
retiyle tüzüğünü daha 1963 yılında çıkarmış. 
Ama Millet Meclisi hâlâ 1927 tarihli Dahilî Ni
zamnameye istinaden, Anayasanın geçici 3 ncü 
maddesinin verdiği yetki ile muamele görmek
tedir. Bir müşterek çalışma, meseleleri müşte
rek halletme havası içerisine bir defa girebil-
sek, zannediyorum ki, şimdiye kadar çok mese
leleri bertaraf etmiş olma imkânını bulmuş ola
caktık. Bunlar maalesef yapılmadı. Bu dönem
de söylüyoruz. Seçimler ertelenmezse, bizden 
sonra gelecek arkadaşlarımız bunları daha çok 
zaman söyliyecek ve biz de o zaman radyo ba
şında dinlemek suretiyle «hâlâ bıraktığımız 
yerde mi diye?» Belki de yine üzüntü duymaya 
devam edeceğiz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Dalavere yap-
mıyacağız. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Bizim 
gelme dalaveremiz yok. 

Gelmemiz için inançlardan fedakârlık etme 
hassamız yok. Eğer olsa idi belki mümkündü. 
Maalesef yok. Biz gelebilmek için inançları ke
nara atma kudretini gösteremediğimiz için gel
meyi düşünmedim de. Bunu peşin olarak çok 
zaman evvel, yani seçimin arifesine geldiğimiz 
zaman değil, çok zaman evvel benim sevgili ar
kadaşlarımın hepsine arz ettim. Bu bir mesele 
değildir. Gelmişiz, gelmemişiz. Kaldı M, ben tek
rar ilân ediyorum «yüzde bir milyon seçilece
ğimi bilsem yine gelmiyeceğim.» O kadar sarih. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel Sa
yın Akyurt arkadaşımın yaptığı tenkidlerin 
hepsine aynen katılıyorum. Hattâ kıymetli ar

kadaşımın konuşmasını bitirirken rejimin te
meline dayanan mühim sözlerini bir grupu tem-
silen vâki olan konuşması sırasında ifade tar
zı itibariyle cidden bugünün ve yarının temina
tı olarak telâkki ediyor, hassaten sayın sözcü
ye Alpaslan sıfatiyle şükran ve minnetlerimi 
de arz ediyorum. Mesele bu. Mesele Türkiye'de 
her türlü tecavüzden, sağından, solundan, sa
pık fikirlerden bu müesseseleri uzak tutmak 
suretiyle devamlı yaşatmak. Bize düşen vazife 
bu. Bizim çocuklarımıza bırakabileceğimiz ema
net, daha mütekâmil haliyle bu müesseseyi tak
dim etmek. Başka kavgalar, gürültüler aramız
da kolaylıkla halledeceğimiz şeyler. Ama bu 
noktada birleştiğimiz zaman, ki birleşiyoruz, 
birleşmememiz için hiçbir sebep yok, fantazi 
fikirlere kendisini kaptırmamış olan her arka
daşımızın - hani çok geçen asgari müşterekler 
tâbiri var - asgari müşterekler olarak demokra
tik rejimin yaşatılmasında birleşmesi gayet ta
biî. Binaenaleyh, bu tabiî halin güzel ifadesini 
bulduğum için heyecanlandım. Tekrar arkada
şıma teşekkür ederek bu mevzuu kapatıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımın do
kunmadığı bir konu var. Bu şu protokol işini 
umarım ki, Sayın ünaldı arkadaşımız cevap
landıracak. Bir halledelim Allahaşkına. Halle
delim yani. Ve bu işi halletmeden de yakasını 
bırakmıyalım idarecilerin. Evvelce söyledim 
- belki dinlemiyen, bilmiyen arkadaşlarım var -
ben bu konuyu 1963 senesinden beri takibedi-
yorum. O zaman kısmî iktidar Halk Partisinde 
idi ve ben de Halk Partili bulunuyorum. Halk 
Partisinin parti meclisi üyesi bulunuyorum. O 
zaman Başbakan inönü'ye hem de oldukça ağır 
yazı yazmak suretiyle bu mevzuu dile getir
dim. «Protokol meselesinin halli Dışişleri Ba
kanlığından rica edilmiştir» diye cevap aldım. 
Meseleyi o zamanın Millet Meclisi Başkanına, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanına arz etmiştim. 
O gün, bugün günler geçti. Müteaddit defalar 
bu konuyu takibetmekte olmama ve bu kürsü
den, hem de bazan acı şekilde ifade eylemiş 
bulunmama rağmen maalesef bu mevzu olduğu 
yerde yatıyor. 

Arkadaşlar, Hükümeti murakabe ile yetkili 
olan organlar kendi şahsiyetleri, kendi haysi
yetleri bahis konusu olduğu zaman, buna dair 
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bâzı meseleleri hallettiremezlerse, korkarım ki, 
çok mühim meselelerde daha büyük zaıf içeri
sinde kalabiliriz. 

Ben, iki bayramdır Cumhuriyet Bayramına 
katılmıyorum, arkadaşlar. Nesine katılacağım. 
Ya desinler ki,, «sen Parlâmentonun üyesi, de
mokrasinin tabiî icabı olarak, her vatandaş gi
bi geleceksin, nerede yer bulursan orada otura
caksın veya ayakta duracaksın.» Bunu memnu
niyetle karşılıyorum. Ama bir taraftan proto
kol tanzim ediyor, ve Protokol Dairesi, elime 
bir de koskocaman, büyük masraflarla çıkan 
davetiye veriyor. Ondan sonra gidiyorsunuz hi
podroma A, bir bakıyorsunuz ki, sizden başka 
herkes, sizin tanıdığınız Parlâmento üyelerinden 
başka herkes ve sizin tanıyabildiğiniz muhitte 
olanların dışındaki herkes oraları doldurmuş
tur. Siz kapıdan içeriye dahi girmekte zorluk 
çekiyorsunuz. Çocuklarınızı geri gönderiyor
sunuz. Karınızı, kızınızı kalabalığa sokamıyor
sunuz ve tabiatiyle de çekiliyorsunuz. Ben iki 
bayramdır hakikaten gitmiyorum ve üzüntü 
duyuyorum. Yani millî bayramıma iştirak ede
memek gibi bir üzüntüyü bana vermeye kim
senin hakkı yok. Rica ederim, bu hassas nok
tadan ötürü Meclisler Başkanlarının, Millet 
Meclisinin Sayın Başkanından da bilhassa rica 
ediyorum, Cumhuriyet Senatosunun Sayın Baş
kanından da rica ediyorum ve bu mevzuda va-
zifelendirildiğini duyduğum Ünaldı arkadaşım
dan hassaten rica ediyorum; bu meseleyi hal
letsinler. Ve bundan sonraki bayramlarda, sey
ranlarda hiç olmazsa bir şekle bağlasın. Ya da 
halledemiyecek, bir kayıt koyalım lütfen. Bel
ki Dünyanın demokratik memleketlerine de ör
nek vermiş oluruz. «Türkiye Parlâmento üyele
ri her türlü seramoninin ötesinde, sade vatan
daşların arkasından protokol icabı millî bay
ramları, seyranları, törenleri takibeder» diye
lim. Rahatça elimizi, kolurumu sallaya, sallaya 
gidelim. Hepimizin nasıl olsa varacağımız yer 
vatandaşlık payesidir. Biran evvel o vatandaş
lık payesini şimdi peşin, peşin almış oluruz. 
Mesele de bitmiş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da birkaç 
kelime ile, bu sevgili arkadaşım Akyurt'un söy
lediği gibi, devam meselesine ve ziyaretçi me
selesine temas etmek istiyorum. 

Bu ziyartçi konusu biraz hassas konu. Ar
kadaşım cesaretle söyledi. Sanki bu ziyaret işi
ni bir nizama sokarsak vatandaşın karşısında, 
vatandaşa saygı göstermiyen insanlar haline 
geleceğiz ve «eyvah işte gitti reyler, gidiyor
lar» havası eser gibi bir hal. Haddizatında va
zifeli olanlara bu kanaat hâkim değil. Buna 
inanıyorum ama, manzara bu. Birkaç gün ev
vel bir yasak konuldu. Baktım komiser «kapı
dan giremezsiniz. Orta kapıdan gireceksiniz 
filân.» Ben memnun oldum şahsan. Ama sor
dum kendisine «Komiser bey bunu devam etti
recek misiniz» dedim? «Biz emre riayet ede
riz beyefendi» dedi. E, biz de hakikaten mem
nun olduk. Geldik orta kapıdan girdik. Çıka
caktık «kapı kapak» dediler. Ona da peki de
dik Yine yukarıdan çıktık. E, bugün sabahle
yin gelirken aynı komisere baktım, O.. 20, 30 
kişi giriyorlar içeriye. Kapıda sıra beklemek 
lâzım. «Ne oldu komiser bey?» «Vallahi saat 
2,5 a kadar serbest, dediler. Meclisler devam 
ediyor, ama yine de bu serbestlik berdevam» 
cevabını verdi. Olmaz bu. Bu bizim, bu büyük 
müessesenin, aziz milletimizi temsil eden bü
yük müessesenin ciddiyetiyle bağdaşır bir hal 
değildir. Yani bunu da bir son şekle bağlıya
lım. 

Arkadaşlarım, tekrar söylüyorum. Daha 
uzun müddet senatörlüğü olan arkadaşlarımı 
ve memlekete hizmet mevkiinde olan diğer mil
letvekili arkadaşlarımı uyarmak için söylüyo
rum. Türkiye'de birçok sosyal meseleler var
dır. Her zaman felâketlere mâruz kaldıktan 
sonra tedbir alma gibi basiretin ötesindeki yo
lu tercih etmiyelim. Bu kafa ile gidersek, bu 
sosyal çalkantı içerisinde bir gün bu meclisle
rin içerisinde hangimizin kafasını ve kolunu 
götüreceği belli olmıyan bir müessif hâdise ra
hatlıkla vukubulabilir. O zaman ah, vah para 
etmez. Bakın bunu söylüyorum yani. Kehanet 
meselesi değil. Türkiye'nin yapısı, Türkiye'de 
oynanmak istenen roller meseleyi buraya ka
dar taşırabilirler. ihtimaller üzerinde duruyo
ruz. Evvelâ ihtimalleri dikkate alacağız ki, 
tedbirlere tevessül edelim. E, buna ne hakkı 
var canım. Hem bir milletin hayatında, o ha
yatı allak, bullak edecek meseleler meydana 
gelmesine fırsat vereceksiniz, hem de herkesten 
daha aziz olan canlarımız için tehlike ihraz ede-

— 208 ~ 



Ö. Senatosu B : 32 29 . 1 . 1970 O : 2 

çeksiniz. Binaenaleyh bunu bir şekle bağlıya
lım. 

Kim darılırsa darılsın, kim gücenirse gücen
sin, bu güceniklik, bu dargınlık emin olun ki 
bir ay sürer. Bir ay sonra hiçbir şey kalmaz. 
Bu itiyada gelebilsek, ondan sonra mesele hal
ledilmiş olur. Bu büyük tehlikeyi, bunun bü
yük vebalini ve mesuliyetini hatırlatmak sure
tiyle yetkili zevattan tedbir istiyorum. Şimdiye 
kadar bu tarzda açıklıkla her hangi bir tedbir 
talebinde bulunmamış idim. 

Muhterem arkadaşlarım Meclislerdeki per
sonel çalışmalarında bâzı aksaklıklar oluyor. 
Ama bu da yetki ve vazife ayırımındaki, teşki
lât kanununa sahibolmama, içtüzüğün tamam
lanmaması hallerinden doğan neticeler. Bunun 
acı hâtırasını yaşıyoruz. Neyse, çok şükür bir 
veznedarımız çıktı, bizi bir hayli tasarruf bo
nosu ağırlığından kurtardı. Hesabını veremiye-
ceğimiz tasarruf bonoları o aldı, yedi paraları
nı. Bu sayede hesabını veremiyeceğimiz kısım
lar tenzil edildiği zaman, geri kalanların hesa
bını verir hale geldik. Yani bir iyiliği oldu 
adamcağızın. 

Sonra başımıza belâ getirecek tabancayı ala
caktınız. Alacak olanlar vardı. Parasını verdi
ler, para gitti, tabanca gelmedi. Allaha şükür 
burada aramızda kavga, gürültü yok. Ama, her 

hangi bir mevzuu münakaşa edersek, hiç olmaz
sa; karşımızdaki tabanca aldı, ne olur, ne ol
maz diye bir endişeden de kendimizi uzak tut
ma imkânını buluyoruz. Buna da bir istikamet 
verilsin. Personelin çalışmalarında yetkileri, 
sorumlulukları tesbit edilsin. Buna dair bir yö
netmelik çıkacaktı, personel tâyini ile alâkalı, 
filân. Bilmiyorum çıktı mı, çıkmadı mı? Ama 
hâlâ bunun çıktığına pek ihtimal vermiyorum. 
Bu da çıkarılsın, objektif "kriterlere bağlansın. 
Tâyinler, nakiller, terfiler, istihdamlar bu şe
kilde bu müessesenin yarınları için daha ha
yırlı bir istikamette adım atmış olalım. 

Çok sevgili arkadaşlarım; bu bütçenin ev
velâ benim aziz arkadaşlarıma ve ondan sonra 
da Türk Milletine, gerçek temsilcisi olan bir 
müesseseye taallûk etmiş olması itibariyle bü
yük Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, hepinize yürekten saygı ve sevgiler su
narım. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN 
rim efendim. 

Sayın Alpaslan teşekkür ede-

Muhterem senatörler, program gereğince 
çalışma müddetimiz dolmuştur. Saat 20,30 da 
toplanmak üzere 32 nci Birleşime ara veriyo
rum efendim. 

Kapanma Saati : 19,00 

»e-« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Doğan Baratçuoğlu (Manisa), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 32 nai 
birleşimin ikinci oturumunu aşıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız noktadan devam 
ediyoruz efendim. 

3. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

15. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve I 1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sa-
Karma Bilice Komisyonu raporu (Millet Meclisi j yısı : 1288) 
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A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 

B) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Adalet Partisi G-rupu adına 
Sayın Şevket özçetin buyurunuz efendim. Sa
yın özçetin saat 20 yi 35 geçiyor efendim. 

ADALET PAETİSİ GBUPU ADINA ŞEV
KET ÖZÇETİN (Çorum) — Muhterem Barkan, 
değerli arkadaçijar; J970 yılı Bütçesinin müza
keresi münasebetiyle Adalet Partisi Grupu adı
na maruzatta bulunmak üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Hepinizi şahsım ve grupum 
adına saygiyle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik rejimin 
yürümiyeceği iddiası, bası çevrelerde sık sık, 
bazen fısıltı halinde kulaktan kulağa, bazen de 
alenen ileri sürülmektedir. Yıkıcı propaganda
ların hüsrana uğraması, Yüce Meclislerin faali
yet ve münasebetlerinin c'&çülü ve ciddî bir ça
lışma devresi içine girmesi ile mümkün olacak
tır. Memleket realite ve menfaatleri istikame
timde olan bu nevi çalışmalar m selislerimizin 
itibarını ve kıymetini yüceltecektir. Rejimin 
sağlam temeller üzerinde dengeli tutulması, mev
cut birtakım temel prensipler üzerinde hassasi
yet gösterilmesine, bir kısım mânevi değerlere 
inanmak ve onları müdafaa ve muhafaza etmek
le mümkün olabilecektir.. Demokratik rejimin 
temellerini sarsmak ve ilkelerini zorlamak isti
nadını gösteren anarşik usudler içinde ve niye
tinde bulunan muzur faaliyet yuvalarını zarar
sız hale getirmek için alınacak tedbirler man
zumesinde muhalefetin de gereği gibi katkıda 
bulunmasını rejimin selâmeti, memleketimizin 
âli menfati ve istikbali için lüzumlu görmek
teyiz. Bu kötü ve solak düşünce üzerinde bulu
nan bedbahtları susturmak ve icrayı bir çık
maza götürerek işlemez hir hale getirmeye he
vesli olan şer kuvvetlerine gereği gibi ders ve
rebilmek için kanuni ve idari tedbirlerin alın
man lüzumuna kaani bulunmaktayız. 1961 
Anayasasının bahşettiği geniş hak ve hürriyet
leri böylesine kullanma hakkı hiç kimseye im
tiyaz olarak tanınmamıştır. «Bir hakkın suiisti
malini kanun himaye etmez.» sözü hepinizin 
maSIûmu bulunmaktadır. 

Meclislere hayatiyet veren, hiç şüphesiz ki, 
Meclis faaliyetleridir. Meclislerin olumlu ve ve
rimli çalışması dışarıdaki itibarına büyük etki

ler yapar. Bu temel ve genel görüş ve temen
nilerimizi böylece kısa bir şekilde özetledik
ten sonra diğer hususların izahına geçmek isti
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Teşkilât Kanununun 
bugüne kadar tedvin edilmemiş olması birçok 
işlerin müşterek ifasını zorunlu kılmaktadır. 
Çift Meclis sistemi içinde tek Meclis iç faali
yetlerini düzene koyan içtüzük sık sık çıkan 
usul münakaşalarının mihrakını ve menşeini 
teşkil etmektedir. Cumhuriyet Senatosu Teşki-
ilât Kanunun tedvin edilmemiş olması ve İçtü
zükte boşlukların ve elâstikî hükümlerin mev
cudiyeti Meclis içi çalışmalarımızda birçok ah
val ve zaman israfını intacetmektedir. Cum
huriyet Senatosu Teşkilât Kanununun süratle 
çıkarılması için Başkanlık Divanının bu istika
mette gayret bine girmesini beklemekteyiz. 

Kanun yapma düzeninde bir süzgeç vazifesi 
gören Cumhuriyet Senatosunun yeri elbette de
ğerlidir. Kanunların umumiliği ve dalmiliği vas
fına daha geniş katkıda bulunan Cumhuriyet 
Senatosu, kısa mazisine rağmen, memlekete bir 
çok faydalı çalışmalarda bıılunımır tur. Geçen 
sene de bu vekile ile iliştiğimiz bir hususu tek
rarlamak istiyoruz. 

•Cumhuriyet Senatosunun daimilik arz etme
si iseb&biyle Millî Sarayların ve Muhafız Tabu
runun Senatonun emrinde olması gereğini ve 
gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Meclis müzakereleri parlamenterler tara
fından bir vazife şuura içinde takihedilmemek-
tedir. Kanunların müzakeresi çok zaman ek
seriyetin buhırmıaması sebebiyle askıda kal
maktadır. Bu ise parlamenterlerin ve meclisle
rin itibarına gölge düşürmektedir. Parlamen
terlerin devam mecburiyetini yoklamalarla hal
letmenin mümkün olmadığım tatbikat göster
miştir. Şurasını da esefle ifade etmek isteriz ki, 
bâzı parlamenterlerin devamsızlığı itiyat haline 
gelmiştir. Bunun için müessir tedbirlerin alın
ması temennisini bir kere daha hatırlatmayı 
uygun 'mütalâa etmekteyiz. Parlâmentonun iti
barını korumak ve düşümmek iktidar partisine 
münhasır değildir. Bu vadide muhalefet par
tilerinden de âsami gayret ve titizlik bekle
mek elbetteki hakkımızdır. Bu düşünüş ve dav
ranış siyasi partilerin itibarını da etkiler, icra
yı murakabe yetkileri ile mücehhez edan Yüce 
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Meclislere devam, bu göreve izafe edilen vazi
feye bağlılık aslı ve şuurunun bir nişanesidir. 
içtüzük hükümlerinin boşlukları ve elastikiyeti 
birtakım usul -münakaşalarını huzur bozucu bir 
seviyeye kadar götürmekte, Meclis içi istifade
li çalışmalara, zaman kaybı sebebiyle, çok az 
imkân bırakılmaktadır. Usulî müzakerelere, 
Anayasanın 84 ncü maddesinin önleyişi hük
müne rağmen, Divan üyelerinin katılmamala
rı, tatbikatta ihtilâfa düşmelerini elemle ve 
üzüntü ile takibetmekteyiz. Gündem dışı ko
nuşmalar bâzı parlamenterler tarafından bir 
propaganda vasıtası hailine getirilmek sedir. Bu 
alışkanlık çok defa Meclis çalışmalarını etkile
mektedir. Gründem dışı konuşmaları içtüzüğün 
t\ ncü maddesi hükme bağlamış ve Divan Baş
kanlığına birtakım yetkiler tanımıştır. Parla
menterlerin bu hakkını kullanmasına hiç kimse 
bir şey söyllyemez. Ancak bu hakkın istimali 
Meclis içi çalışmalarını bir tarafa itecek ssviye-
j e çıkmamalıdır Bu sabeple parlamenterlerin 
konuşmasını bir ölçü ve hudut içinde tutması, 
aksi halde Başkanlık Divanına diren ve tüzük 
hükümlerinin tanıdığı yetkileri kullanmakta 
daha dikkatli ve enerjik bir davranış içerisine 
girmesini samimi bir temenni olarak arz etmek 
isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, talî derecede gördü
ğümüz bâzı hususlara temas etmek istiyoruz. 
Parlamenterler ile seçmenler ırasında mevcut 
münasebetler demokratik rejimlerin kaçınılmaz 
bir neticesidir. Meclis içi münasebetlerin dü
zene konulması zaruri bir hal almaktadır. Zi
yaretçiler için ayrı bir kabul 3aîonu bulunduğu 
halde, maalesef maksada yeterli değildir. Teşri-
f&ı memurlarının bulunduğu bölümdeki odalara 
hiç olmazsa birer telefon yerleştirilmesi sure
tiyle, en basit bir iş taklibi için parlamenterlerin 
Meclisten uzaklaşmalarını Önlemek ve bu suret-
îe Meclis müzakerelerini takipte kolaylık sağla
mak mecburiyeti kendiliğinden ortaya çıkmak
tadır. Kabul salonlarının yetersizliği, ziyaretçi-
1 -rin Meclis içindeki salonlara kadar taşmasına 
pebebolmaktadır. Bu tedbirler ziyaretçi müna
sebetlerinde büyük ferahlık yaratacaktır. Cum
huriyet Senatosu umumi müzakere salonunun 
havalandırma tesisleri gayri kâfi ve sıhhata za
rar verici bir mahiyet arz etmektedir. Meclis
teki kırtasiye israfının önüne geçilmesi için bir

takım tedbirlerin alınması kanaatimizi ve gö
rüşümüzü gerçekleştirecek seviyededir. 

Geçmiş yılarda grup sözcüleri ve şahısları 
adına konuşan sayın üyelerin dile getirdiği bir
takım problemlere değinmek isterim. 

Millî Sarayların turistik ve tarihi kıymet
leri halamından istifade edilir hale getirilmesi, 
parlamenterlere, dış ülkelerde tedavi ve muaye
nelerinin yapılmasına lüzumlu görüldüğü ahval
de, memurların tabi olduğu statünün uygulan
ması, tedavi ve muayene masraflarının mahsup 
muamelelerinde mâruz kalman zorlukların iza
lesi için pratik bir hal şeklinin uygulanması, 
dış ülkelere giden parlamenterlerin seçimi usul-
lerindeki sakîm alışkanlıkları önleyici tedbir
lerin alınması, sık sık tekrarlanmakta olan ara 
seçimlerinin bir düzene konularak vatandaşın 
seçime olan ilgilinin artırıhnaısı ve bunun neıti-
cesi olarak, yargı faaliyetlerimizin de bu etki
den kurtarılması lâzımdır. Son günlerde ikti
darla muhalefetin, seçimlerin sık sık yapılması
nın tevîid ettiği mahzurları gidermek için bu 
mevzu üzerinde İsrarlı ç&üışnıalarda bulunduk
ları duyulmaktadır. Bu temasların olumlu bir 
sonuç vermesi yükardaki mahzurların izalesine 
veeile verecek, seçmenlerin alâkası eski seviye
sine ulaşacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 1970 yılı Bütçesinin 
memleketimize ve mills'timize uğurlu olması te
dennisi ile hepinizi en derin saygılarımla, Ada
le; Partisi Grupu ve şâhsım adına, selâmlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Özteıkin teşekkür ederim 
efendim.-

Muhterem senatörler, şahısları adına söz al
ınış olan arkadaşların adlarını sırası ile oku
muştum. Yalnız Sayın DikeçligiTin itirazı üze
rine, mesele tetkik edildi ve dün nöbetçi olan 
sayın kâtip üye Ucuzal, Sayın Dikeçligirin birin
ci sırada söz talebettiğini bize yazilı bir vesika 
iJe teyidetiller. Bu sebepten birinci sıraya Sa
yın Dikeçligil alınmıştır. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, Divan kararına göre nöbetçi kâtip, si
zin solunuzda oturan katip Üyedir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, Sayın Dikeçligil müracaatını bana ver
di] er. Ben de vazife Sami Turan arkadaşımda 
olduğundan bu yazıyı Sami Turan arkadaşımıza 
verdim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Baş
kanlık Divanı, arkadaşlarımla görüştüm, bu iti
razın yerinde olduğu hakkında müşterek karara 
vardık, üç arkadaşımızın müşterek kararı ola
rak sırayı birinci ollarak Sayın Dikeeîigil'e ver
iliş bulunuyoruz. Zatıâlinizin sıracı ikincide 
bulunuyor efendim. Sayın Dikeçligil buyurunuz, 
efendim. Saat 20,48, on dakika. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Peki 
Sayın Başkan. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşları
mı zevkle dinledim, elbette her sene Meclis, 
Senato bütçesi tenkid edildiği zaman arka
daşlarımız fikirlerini dermeyan ederler, bu söy
lentiler ertesi seneye geldiği vakit, aynen ar
kadaşlarımız tarafından tekrar edilir. Yani 
bir çarei hal bulunmaz şikâyetlere, söylenen
lere. G-önlümüz arzu ederdi ki bu şikâyetlere 
çarei hal bulunsun. Divandaki bulunan arka
daşlarımızla konuştuğumuz zaman; Divandaki 
arkadaşlarımız da, Meclisin disiplinine biz ka
rar alıyoruz. Karar alıyoruz ama, bu karar
ları arkadaşlarımız tatbik etmiyor, diyorlar. 
Şimdi, elbet 'arkadaşlarımızın haklı tarafları 
vardı A Alınan karara parlömant erlerin uy
ması lâzımdır, iktiza eder. Nitekim yine ar
kadaşlarımızın çokları devamsızlığı, buraya 
çıktıkları, vakit, söz konusu ediyorlar. Ama, 
bir de bakıyorsunuz söz konusu eden arkadaşla
rımızın da devamsızlığı oluyor ve kendilerinin 
devam etmediği göze batıyor. Kaldı ki söyle
nenlerle yapılanlar birbirinin aynı olmalı, de
vam etmelidir. Yalnız idareci arkadaşlarımız 
kendi almış oldukları kararları tatbik et
meliler. Sebebine gelince; parlömanterler bu
nu tatbik etmiyor deme keyfiyeti sadece 
kâfi değildir. Biz görüyoruz, arkadaşlarımız, 
kendilerinden işe başlamalılar. Meselâ Divan
da mı veyahutta her hangi bir komisyonda va
zife mi almış. Çıkardığı kararların aksine da
vetlilerini doğrudan doğruya yukarıya alır, yu
karda odasında onlarla meselelerini görüşür
ler. O halde alınan kararın tatbik edilebil
mesi için Divanda olsun her hangi bir mev
kide çalışan arkadaşlarımız, önce usule ken
dilerinin riayet etmeleri lâzımdır, öbürlerin
den de riayet etmelerini istemeleri iktiza eder, 
lâzımgelir. Onun için olmuyor diye dert 
yanmamalılar. Biz onlardan şikâyetçi olabili

rle Haklı arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz dışarı
ya, koridorlara, Meclis lokantasına, hakika
ten çıkılmıyor, insan birbirini tanımıyor. 
Ben Ünaldı arkadaşımdan sordum. Onların 
samanında, eskiden milletvekili idiler, yukar
da 'Meclis devam ediyordu, arkadaşlarımızı zi
yarete geldiğimiz vakit, biz o zaman içeriye 
'giremiyorduk. Evet dedi, o zaman şunlar 
şunlar girebiliyordu, dedi. O halde j Meclisin 
bir mahabeti elbette olmalı, iktiza eder. Bi
zim halkımız gayet anlayışlıdır. Meseleleri 
izah ettiğin vakit buna ittıba ederler, uyar
lar. Meclise devam etmemekten kendileri de 
şikâyetçi halkımızın. Eğer halkımız buraya 
gelir de parlömanterleri kendi işlerinde koştu
racak olurlarsa, elbette ki bunların Meclislere 
devamları azalacaktır. Maalesef dert acı. Tam 
mânası ile bunlar halledilmelidir. Mutlaka Di
vanda bulunan arkadaşlarımız, Meclise girme 
meselelerini bir intizama, nizama sokmaları ik
tiza eder. Arkadaşlar meselâ bakıyorsunuz 
arkadaşlarımız bunları halledebilir. Çok zaman 
telefonlar da çalışmaz. Şurada zaten telefon 
miktarı azdır. Telefon çalışır hale gelmesini 
istemek bizim hakkımızdır. Ben esasen Meclis 
Divanından şikâyette bulunacağım. 

Sayın Ağanoğlu bilir, eski Bütçe Komis
yonunda olan arkadaşlarımız da bilir, Bütçe 
Komisyon Baş'kanvekili de bilir. Yukarda büt
çeler konuşulduğu vakit, Meclis bütçesine öde
nekler konur. Ziyafetlere konan ödeneklere 
bakıyorsunuz, tamamen sarf ediliyor; güzel. 
Ama, başka meselelere konulan ödenekler yeri
ne sarf edilmiyor. Meselâ biz geldiğimiz an
dan itibaren şu Meclisin mahabetine yakışır 
bir cami yapılması için ödenekler kondu, ten
kid ettik, geçen sene de tenkid ettik. Sebe
bine gelince; şahsan benim âdetim, bir mese
leyi takibetmektir. Ya bu ödenek konulur ya
pılır, veyahut da yapılmaz. Der ki Meclis Di
vanı, biz bunu tatbik edemiyoruz. Bu ödemek 
konmaz. O zaman ödenek konmadığı takdirde 
ses çıkarmayız. Ama biz bu ödeneği koyduk da, 
istiyoruz tatbik edeceğiz dedikten sonra, eğer 
ödeneği sarf etmezlerse, bunun hesabını sormak 
bizim vazifemizdir. G-eçen sene yüzbin lira kon
du, cami projesine. Takibetttik arkadaşlarımla, 
betahsis sordum, evet bu sene projeyi yaptıra
cağız, takibedeceğiz. Yukarda bütçe müzakere-
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leri sırasında konuştuk, ne oldu, proje yok. Hiç 
üzerinde durulmamış, tahsisat yandı gitti. On
dan sonra tekrar yüzbin lira kondu, tahmin edi
yorum bu yüzbin ılira bu sene de sarf edilmiye-
cektir. 

Arkadaşlar, parlâmentoda bulunan arkadaş
larımız elbette Yücs Senatonun tasdikinden ge
çiyor bu, Elbirliği ile bu bütçe kabul ediliyor. 
Elbirliği ile, yani gönül birliği ile kabul edilen 
'bütçeyi tatbik etmekle mükelleftir, Meclis Di
vanı. Bunu tatbik etmekten kaçındığı takdirde 
mesul odur. Demek ki, arkadaşlarımız, yani par
lâmento temsilcileri lâyisizmi tam mânasiyle an
lıyor. Avrupa'da, meselâ Amerika'da her kolej
de, her üniversitede bir kilise var. Lâyisizme ay
kırı değil. İngiltere'de de var, başka yerde de 
var. Parlâmento ile gezmeye giden arkadaşla
rımız diğer parlâmentoları görüyor, içerisinde 
ki olanları da söylüyorlar. Turhangil arkadaşı
mız İngiltere Parlâmentosuna gittiği vakit, tek
rar etmiştir, İngiltere Parlâmentosunda papaz 
gelip incilden parça okumadan parlâmento açıl
mıyor. Şu halde bu Meclisin mahabetine yakışır 
bir.mabedin yapılmasının lâyisizme aykırı tarafı 
yoktur. Olmadığına göre, bunu böyle düşünü
yoruz, parlâmento tahsisatı koyuyor seneler se
nesi, ama bu tatbik edilmiyor. Tatbik edilmedi
ği takdirde elbet biz bunu soracağız. Diğer öde
nekler, Avrupa gezilerine, bakın ödeneklere ek 
ödenekler geliyor, onlar sarf ediliyor. Yok. Zi
yafetlere, dediğim gibi, konulan ödeneklerde, 
hamdolsun, onlar da sarf edilmiştir, yenilmiş, 
içilmiştir. Fakat caminin projesi yapılması için 
konulan ödenekler her sene ortadan kalkar, ya
pılmaz bir tarafa atılır. İdareci arkadaşlarımız 
bundan mesuldür. Bu mesuliyetin vebalinden 
kurtulamazlar ve kurtulamıyacaklardır. Onun 
için bu sene, hiçolmazsa, önümüzdeki sene, gön
lümüz arzu eder bu konulan yüzbin lira, yerine 
sarf edilsin. Sarf edilemiyecekse çıksınlar arka
daşlarımız, biz bunu sarf edemiyeceğiz, konma
sın desinler. İstediğimiz bu. Bunun o zaman üze
rinde durmayız. Benim kanaatim parlâmentoya 
çök işler düşüyor, arkadaşlarım. Türkiye'nin 
normal bir durumda olduğunu kabul etmek doğ
ru değildir. Birçok içtimai hastalıklar vardır. 
Bu içtimai hastalıkların giderilmesine çalışacak 
olan da bu parlâmento üyeleridir, bizleriz. Tah
min ediyorum ki, Birinci Büyük Millet Meclisin
de en zor şartlar altında çalışan ağabeylerimiz 

meydandadır. Gaz lâmbalarının altında vazife 
yapmışlardır, devamlılık arz etmişlerdir, gelmiş
lerdir. Ve öyle müşkül şartların içerisinde onla
rın şecaati vatan aşkı, vazife aşkı memleketi dar 
günden aydınlık güne çıkarmıştır.. Bugün içti
mai hastalıklarla malûl olan cemiyetimizin bu 
noksanlarını giderecek parlâmento üyeleridir ve 
bizleriz. Bizim üzerimize düşen vazifenin ağırlı
ğını hissetmemiz lâzım. Cidden ağırlığı vardır. 
O halde boş lâflarla, birbirimizi yemekle, ondan 
sonra daha doğrusu havanda su dövercesine gü
nümüzü heba etmeye, yok etmeye bizim de hak
kımız yoktur. Onun için, bu hizmetin kudsiyeti-
ni biz pekâlâ biliyoruz. Fakat kudsiyetini yeri
ne getirmek mecburiyetindeyiz. Şimdi arkadaş
larımızdan şunu istirham edeyim, bilhassa Di
vandan. Kanunlar normal prosedürü takibetmi-
yor. Sık sık biz karma komisyonlara başvuru
yoruz. Halbuki normal komisyonlardan bunun 
geçmesi lâzımdır. Bilhassa Senatoda, i onun için 
bu kanunların normal prosedürü takibederek 
komisyonlardan geçmesi, iyi incelenmesi üze
rinde durulacak meselelerden birisidir. 

Sözümü Sayın Başkan kesiyorum. Divandan 
istirhamımız, almış olduğu kararları uygula-
sm. Meclis koridorlarında milletvekillerini se
çemez olduk. Birbirimizi tanıyamaz olduk. Her 
tarafında öyle. Bu bakımdan yakana rozet tak
san da seni göremiyoruz artık. Onun için Divan
daki arkadaşlarımız bilhassa almış olduğu ka
rarları, kim olursa olsun, tatbikle mükelleftir, 
tatbtik etmeliler. Bununla beraber dert yanan 
arkadaşlarımız da buna uymak mecburiyetin
deler ve uymaları lâzım. 

Sayın Başkan teşekkür ederim, müddetim 
doldu saygılarımla. 

(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil teşekkür ede
rim efendim. Açık oyunu kullanmıyan sayın se
natör... Sayın Koksal zatıâliniz. Başka efendim. 
Sayın Barutçuoğlu oylarını kullandıktan sonra 
oylama müddeti hitam bulmuştur efendim. 

Muhterem senatörler söz sırası Salih Tanye-
ri'nde bulunmaktadır. Ancak Salih Tanyeri bir 
yazılı beyanla kendi söz sırasını Sayın Atalay'a 
vermiş bulunmaktadır. Muhterem senatörler ma
lûmlarınız olduğu veçhile 21 . 11 . 1968 Per
şembe günü 7 nci Birleşimde Sayın Atalay'a 
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Anayasanın 84 ncü maddesi gereğince söz vere-
miyecsğim hususunu ileri sürmüş ve bunu Heyeti 
ümumiyenin kararına arz etmiştim. Heyeti 
umumiye de bu kararı ısdar etmişlerdi. Ancak, 
34 ncü maddenin, Anayasanın 84 ncü maddesi
nin üçüncü fıkrasının son cümlesi : «Başkanlar 
ve Baskanvekilleri üyesi bulundukları siyasi 
partilerin veya siyasi parti gruplarının T. B. M. 
M. nin içindeki veya dışındaki faaliyetlerine ve 
görevlerinin yerine getirilmesini gerektiren hal
ler dışında Meclis tartışmalarına katılamazlar.» 
hükmünü vaz'ettiği için ve bugün de Cumhuri
yet Senatosu Bütçesi görüşülmesi hasebiyle, Ri
yasetin görüşü bu bütçedeki konuşma Sayın 
Başkanvekilinin görevlerini yerine getirmesi ile 
alâkalıdır. Ona mahsus ve mahsur olmak üzere 
kendilerine söz veriyorum. Buyurunuz Sayın 
Atalay. 

Sayın Atalay saat 21 i bir geçiyor efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın üyeler, 

belki siyasi hayatımın hiç de istemediğim bir 
konuşmasını yapacağım. Peşinen üzüntü duydu
ğumu da ifade etmek isterim, 

Yasama organı olarak, Cumhuriyet Senato
sunun yönetiminin çığımdan çıkmış olduğunu, 
Cumhuriyet Senatosu yönetiminin idari ve yasa 
ile ilgili yönetiminin yer yüzünde hiçbir parlâ
mentoda emsali olmıvan bir tarzda idare edil
mekte olduğunu ve Cumhuriyet Senatosu yöne
timinin bir aşiret idaresinden daha kötü bir se
viyeye düşmüş olduğunu... (A. P. sıralarından 
cÖyle konuşamazsın, sözünü geri al» sesleri.) 

Tahammül edin, tahammül edin. 

REFET RENDE Cİ (Samsun) — İçinde bu
lunduğunuz müesseseye saygı duymayı öğreni
niz. 

hammülsüzlüğün yüzünden olduğunu ifade ede
ceğim. Biraz tahammül edin. 

BAŞKAN — Sayın Ataüay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — İşte bu ta

hammülsüzlüklerin Cumhuriyet Senatosunu ne 
hale getirdiğini şimdi belgelerle size izah etme
ye çalışacağım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay «aşiret idaresi sö
zü»... Bir dakika müsaade ediniz. Onu rica ede
ceğim. Sayın üyeler müsaade ediniz. Müsaade 
ediniz. (Gürültüler) Sayın üyeler... Müsaade 
ederseniz, Sayın Başkanvekilinin kullanmış ol
duğu cümlenin tarafımızdan tasvibedilmediğini 
beyan etmek isteriz. Müsaade ediniz, müsaade 
ediniz ki. Kendileriyle mutabakata varalım. Siz 
müdahale ettiğiniz müddetçe kendilerine görüş-
lerimiiz bildiremeyiz. Sayın Atalay, bir hukuk 
devlete içinde yaşamaktayız. Ve Cumhuriyet Se
natosunun,.. Riyaset daima bu mevzularda has
sas davranmıştır. Yine hassas davranacaktır, 
hakkınızı ketmetmiyecektir. Fakat Heyeti Ümu
miyenin hakkım da, haysiyetini de ayak altına 
aldırmıyacaktır. Sayın Atalay. 

Sayın Atalay idarenin bir «aşiret idaresi» ol
duğunu iddia etmek sizin hukuk görüşünüze uy
gun düşmemek lâzımgelir. Sizin bu kadar sene
den beri parlâmento üyesi cuması haysiyeti ile 
bağdaşmaması lâzımgelir. Siz ki, senelerce par
lâmento üyesi bulunduğunuz zaman da parlâ
mento üyesinin daima şahsiyet kazanmasını mü
dafaa etmiş bir kişisiniz. Şimdi sizden iki şey 
talebediyorum. Ya «aşiret idaresi» tâbirini geri
ye alırsınız. Veyahutta «aşiret idaresi» tâbirin
den ne kasdettiğinizi izah edersiniz. Eğer izahı
nızda «aşiret idaresi» sözünü geri almadığınız ve 
tavzih buyurmadığmız takdirde sizin sözünüzü 
kesmek mecburiyetinde kalırım. Buyurunuz, de
vam ediniz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sözüm bu
gün kesilir veya yarın bilmiyorum. 

BAŞKAN — 21 i 5 geçiyor efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu dâhil de
ğildir konuşmama çünkü evvelâ. 

BAŞKAN — 21 i 5 geçiyor efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu görüşme de konuşma müddetine dâhil 
olmaz. Çünkü müdahale üzerine bir izah tarzı 
olacaktır. «Aşiret idaresi» tâbiri sosyolojide en 
ilk başlıyan toplum idare tarzıdır. O idare tar-

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
«Aşiret idaresi» diyemezsiniz, konuşamazsınız 
böyle. Sözünü geri alsın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Tahammül 
edin. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 
CEMALETTÎN İNKAYA (Balıkesir) — Ni

çin istifa etmiyorsun, niye Başkanvekilisin? 
İçinde bulunduğumuz müesseseye aykırıdır Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz lütfen efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi biraz 

sonra o müessesenin ne hale geldiğini bu ta-

— 214 — 



O. Senatosu B : 32 29 . 1 . 1970 O : 2 

zmda hukukilik meşruiyetsizliğe uğramıştır. 
Cumhuriyet Senatosunun yönetiminde de idari 
yönetim meşruiyetsizliğe uğramış nitelikte ol
duğu içindir ki, bir aşiret idaresi şeklindedir. 
Ve bunu ifade eden arkadaşlarımızın her hangi 
bir şekilde kızgınlıkla karşılamamaları gerekir. 
Şimdi konuşmama... 

BAŞKAN — Yani şunu demek istiyorsun? 
Bir dakika Sayın Atalay; yani «aşiret idaresi» 
tâbiri tahtında ne mütedirdir? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Toplumun 
bir idare tarzıdır. Ama o idare tarzı eşkıya ida
re tarzı değildir. O idare tarzında hukukî dü
zende hukukilik bâzı ahvalde meşruiyetsizliğe 
uğrar. Demokratik düzenlerde... 

BAŞKAN — Demek istediğiniz nokta Cum
huriyet Senatosunun şevki idaresinde tüzük hü
kümlerine aykırı hareket et... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anayasaya 
ve İçtüzüğe... 

BAŞKAN — Mâna bu mudur efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, 21 i 7 geçiyor. 

Buyurun, devam edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosunun idaresinin böylesi
ne bir ortam içerisinde bulunmasının sayın üye
ler tarafından objektif ölçüler içerisinde bilin
mesinde ihtiyacolduğu kanısmdayımdır ki, çok 
özet olarak on dakika ile kısıtlanmış bulunan bir 
zaman içerisinde fikirlerimi arz etmeye çalışa
cağım. 

Cumhuriyet Senatosunun idare tarzında yar
gı denetimine gidildiği takdirde, yargı deneti
mi önünde, resmî evrakta sahtecilik niteliğinde 
mahkûmiyetle sonuçlanacak kararlar alınmış
tır, Şimdi izahını yapayım. 

Cumhuriyet Senatosu eski genel sekreteri, 
bir gün, hukukî mesnetten uzak bâzı teşebbüs
lerle görevinden alındı. Ekseriyet kararıyla 
karşısında olan üyeler haksız bir tasarrufu dur
durmaya çok uğraştılar. Ama muvaffak olama
dılar. Emeklilik icra işleminden sonra kişi Da
nıştaya müracaat ettiği bir sırada, Danıştay ta
rafından iptal kararı verilmesin diye, Başkanlık
ça Danıştaya daha önce Başkanlık Divanında 12 
kişinin huzurunda tetkik edilen gizli tezkiye va
rakasında hiçbir surette ve hiçbir şekilde bir iş

lem bulunmadığı halde, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tarafından, Devlet Şûrasına, 4 ay 
önceki bir tarih atılmak suretiyle 21 Ekim 1966 
tarihi, yani Meclislerin çalışmada bulunmadığı, 
Divanın uzakta bulunduğu ve görevlerin yapıl
madığı bir sırada bir gizli tezkiye varakası uy
durularak Danıştaya gönderilmiş. Danıştay da, 
adı geçen genel sekreter, dâva açarak iş bu gizli 
tezkiye varakasına bilâhara eklenen belgelerin 
iptalini istemiştir. Danıştay 1968/3282 esas 
1969/3512 sayı ve 11 . 11 . 1989 tarihinde oy
birliğiyle, bilâhara gönderilmiş olan bu gizli tez
kiye varakasının iptaline karar vermiş bulun
maktadır. Dünyanın hiçbir yerinde bir parlâ
mento idaresinde böylesine bir şey hatır ve ha
yale gelmez. Danıştay kararının isterseniz, vak
tim yok tarih numarasını okudum. Talep üzeri
ne raportör, düşüncesi sorulan kanun sözcüsü, 
hepsi, bilâhara dosyaya konmuş elan ve iptali 
önlemek için gönderilmiş bulunan belgelerin ip
talini istemişlerdir ve 5 üye, ittifakla iptaline 
karar vermiş bulunmaktadır. 

Biraz önce çok sinirlenen arkadaşlarıma şim
di ben sorayım; benim mi istifa etmem gerekir, 
t w işlemi yapanların mı? (A. P. sıralarında «be
ğenmezsen çeker gidersin» sesleri.) Hayır, de
mokrasi işte o değildir. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay devam ediniz rica 
ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır işte o 
demokrasi değildir. Ben mücadele adamıyım. 
Hayatımın siyasi bütün safhaları içinde bu mü
cadelenin şerefi yatmaktadır. Ben mücadele ede
rim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ka
nunsuzluk başka şeydir, aşiret idaresi başka şey
dir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sonuna kadar 
mücadele ederim. (Gürültüler.) 

Benim görev yerinde bulunmamı tâyin ve tas-
vibeden Cumhuriyet Halk Partisinin kontenja
nından işgal ettiğim yerdir. Eğer, benim Gru-
pum bir gün bana bu görevimde bir ihmalimi ve
yahut görevimin yerine getirilmesinde bir kusu
rumu görür, kaşlarını dahi çatar ise, derhal gö
revimden ayrılırım. Derhal Grupumdan bir kişi
yi benim görevimi yerine getirmemde sadece 
ikaz, sadece mahkeme ilâmları değil, kaşlarını 
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çatarsa dahi tereddüdetmeden... Ama size gelin
ce dünyayı yıksanız görevin başından ayrılmaz
sınız... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, zatiâlinize bir 
grupun muhterem üyelerine sataşınız diye hat
tâ, ağır sözler söyleyiniz diye söz vermedim. İd-
diallarınızı Heyeti Umumiyeye bildiriniz diye söz 
verdim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben bir gru-
pa değil, sataşan sayın üyelere söylüyorum. Ada
let Partisi Grupuna değil. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben sataşan 

üyelere söylüyorum. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim bey

efendim. (Bu sırada Bursa Senatörü Saffet 
Ural ile Balıkesir Senatörü Cemalettin İnkaya 
arasında mahiyeti anlaşılmıyan karşılıklı sataş
ır alar oldu.) 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Kimleri kastediyor?. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın İn
kaya.. 

BAŞKAN — Sayın inkaya sevkü idare ben
de ise bulacağız onu. Bulma yollarını bahşedin 
bana. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Kimleri kastediyor Sayın Başkan? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sataşan üye
lere gayet tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Atalay 

SIRRI ATALAY (Devamla) —• Sayın Ana
yurt, yahıvt Sayın Salihoğlu bir şey demiyor ki. 
ben ona söyleyeyim. Ama siz sataşıyorsunuz, 
şüphesiz ki, sizlere söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, acaba zatiâliniz, 
ruraia, Riyasette olsanız ve kürsüdeki arkada
şınız da zatiâlinizin hareket tarzını ihtiyar etse 
na^ıl bir muamele ila karşılarsınız? Tavsibet-
mezsiniz zannederim. Çünkü İçtüzük hükümle
rine aykırı hareket ediyorsunuz. Yalnız şunu 
bilmenizi rica ederim ve şu hüküm içinde ko
nuşmanızı rica ederim. Kimsenin size yapması
nı istemediğiniz harekâtı siz ele hiç kimseye 
yapmak hakkına sahip değilsiniz. Binaenaleyh, 
size sataşmalar olmuş ise o sataşmalara daima 
bir muarız bulmuşunuz ve onları önlemişizdir. 
Binaenaleyh deminki sözünüzün ne olduğunu 
lütfen tasrih ediniz. Yani siz haysiyetli, şerefli 

kimsesiniz. Ondan sonra burada milleti temsil 
etmekle şerefyabolan kişiler sizin şerefinizin 
yanma yaklaşmıyor. Yok böyle bir şey. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biz öyle 
bir şey. 

BAŞKAN — Müsavat var... (C. H, P. sırala
rı n dan gürültüler) 

SAFFET URAL (Bursa) — Başkan Sakar
ya'yı bırak. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yok 
öyle bir şey Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsavat var Sayın Atalay. Bi
naenaleyh bu düşünce içinde lütfen tavzih edi
niz sözünüzü. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın üye-
ler, Sayın Başkan benim söylediklerimi, aklıma 
gelnıiyenleri hem. de rahatlıkla ifade ediyor. Bu 
da görülmüş bir şey değildir. Ben ne dedim: 
Arkadaşım öyle ise istifa et dedi. Dedim ki, eğer 
benim. Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilii-
ğimdeki görev yerimi C. H. P. Grubunun kon
tenjanından işgal etmem sebebiyle, C. H. P. 
Grubundan görevimle ilgili bir kaş çatması dâhi 
ol?n derhal görevimden ayrılırım. Ama onun 
dışında nereden gelirse gelsin, isterse kıyamet 
kopsun beni görevimden her hangi bir şekilde 
bir güc ayıramaz, siz ayıramazsınız dedim, söz 
atan arakadaşlarıma, 

Bunun şerefle, haysiyetle, başkasını küçük 
görmekle ne ilgisi var?. Ben böyle bir şey mi 
söyledim? 

BAŞKAN — Şimdi sözünüzü böyle bağlıyor
sanız: mesele kalmamıştır. Ama siz sözünüzü. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ama Sayın 
Başkan siz hemen müdahale ediyorsunuz, 

BAŞKAN —- Sözünüzü böyle bağlamadınız. 
Sis her hangi bir zorluk karsısında dahi bir 
mevkii bırakmadınız, dediniz. Şimdi zabıt
ları getirtiyorum, Eğer onu demedinizse buyu
runuz sözlerinize devam ediniz, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Zabıtlar 
gelsin, söylediklerimi aynen, 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ya
lan söylüyorsun, iki dakika evvel söylediniz, ya
lan söylüyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Aynen tek
rarladım. 

BAŞKAN — Tamam mesele yok, buyurunuz 
devam ediniz efendim. 
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CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ya
lan söylüyorsun, iki dakika evvel. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Aynen soy 
ledim. 

BAŞKAN — Rica ederim buyurunuz. 
CEHALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — öy

le demedi, yalan söylüyor. 
BAŞKAN —• Sayın inkaya, zabıtları getirti

yorum, rica ederim. Sayın Atalay, lütfen devam 
ediniz görüşmenize. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yine söylü
yorum, sataşan arkadaşlarıma diyorum, siz kı
yameti kopartsanız dahi ben görevimden ayrıl
mam diyorum. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ha
yır öyle demediniz, yalan söylüyorsunuz, (Gü
rültüler). 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gayet tabiî 
kıyameti koparsanız. 

BAŞKAN — Sayın İnkaya, zabıtları getire
ceğimi söyledim. Riyasete yardımcı olmanızı 
rica ederim. Hakikati bulacağız burada. Ne Sa
yın Atalaya, ne de zatıâlinize hususi bir muame
le yapacak durumda değiliz. Hakikati teşhis 
edeceğiz, tesbit edeceğiz. Rica ederini efendim. 
Sayın Atalay buyurunuz rica ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan bütçe mi müzakere edeceğiz, kavgamı 
edeceğiz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Cumhu
riyet Senatosunun idaresinin nasıl çığrmdan 
çıkmış olduğunu sadece bu yargı ilâmı ile hu
zurunuza getirmiş değilim. Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı 10 lira hafif para değil, 10 lira 
ağır para eezasiyle Danıştay tarafından mah
kûm edilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı 20 bin lira tazminatla mahkûm edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 680 küsur li
ra Dâva Vekâleti Harciyle mahkûm edilmiştir 
iki. ilk ifade ettiğim iki mahkûmiyetin 657 
sayılı Kanunun 13 ncü ve 14 ncü maddeleri 
gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçesinden 
ödenmiştir. Başkanlık Divanında Cumhuriyet 
Senatosu Bütçesinden ödenen bu meblâğların 
tasarrufu haksız olarak yapan kişilerden alın
masının zaruretini ifade etmişizdir. Bunu sa
vunmuşuzdur. Başkanlık Divanında ekseriyet 
maalesef 657 sayılı Kanunun sarih olarak em
rettiği tazminatlar ve mahkeme kararları ge-
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reğince verilmiş olan para cezaları kurumlar 
aleyhine açıldığı için para evvelâ oradan alı
nır, ama kurum haksız fiili yapana döner. Hak
sız fiili yapana dönülmemektedir. Cumhuri
yet Senatosu Bütçesinden ödenmektedir. Fiili, 
yani haksız tasarrufu yapan Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanındaki o zamanki Başkan 
ve Adalet Partili sayın başkanvekilleri ve di
ğer üyeleri kendi oylariyle bu tazminatın kar
şısına çıkmışlardır ve kendilerine rücu eylenme-
sini önlemişlerdir, işte yeryüzünde bir demok
rasi düşünün, yeryüzünde bir Parlâmento, bir 
Yasama Organı düşünün, onun şevki idaresi 
bu şekilde mahkûm edilmiş olsun ve rahatlık
la ondan sonra bunların karşısına çıkıldığı za
man ben bunları ifade edeceğim sırada arkadaş
larım bana kızsınlar, bağırsmlar. Bu demok
ratik, yeryüzünün hiçbir ülkesinde Yasama 
Organı yönetimi bu şekilde mahkûm edilme
miştir. Bu şekilde mahkûm edilen bir Yasama 
Organının itibarını hep beraber kurtarmaya 
mecburuz. Bu itibarı kurtarabilmek için işli-
yecek müessessleri Genel Kurul bulacaktır. Hu
zurunuza getiriyorum ve kamu oyu önüne geti
riyorum. Sizler sahip çıkacaksınız, kurulun 
bütün üyeleri sahip çıkacaksınız ve kurtaracak
sınız Cumhuriyet Senatosunun yönetimini. Cum
huriyet Senatosunun yönetimi o hale gelmiştir 
ki, Başkan görevinin başında iken 1 . 12 . 1969 
tarih ile 8 . 12 . 1969 tarihleri arasında 
bütün işlemleri yapacağı bir sırada ve 
yaptığı bir sırada kendisine usulen vekâ
let vermediği bir Başkanvekili Cumhuri
yet Senatosu Genel Sekreterini, kaşını gözü
nü beğenmeme veya her hangi bir sebebi açık
lamadan ve içtüzüğü çiğniyerek Divanın müta
lâasını almadan bir sabah bakarsınız ki Kanun
lar Müdürlüğüne tâyin edilmiştir. Ne iradesi
dir bu? Ben şimdi size soruyorum. Başkan gö
revi başında, muameleleri yapıyor, Başkanve-
kilinin hiçbir yetkisi yok. Ama bir de bakı
yorsunuz ki Başkanvekili bir yazılı emirle 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilini bir ay 
önce görevinden alıyor, Kanunlar Müdürlüğü
ne tâyin ediyor. Hangi emniyet, hangi huzur, 
hangi Anayasa teminatı, hangi hak? Bunlara 
sahip çıkmıyacak mısınız? Özellikle sizlerin vic
danlarına sığınıyorum Adalet Partili senatör
ler, bunlara sahip çıkmıyacak mısınız ve bu 

i meselelerin üzerinde haysiyetlerimizin kefareti 
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altında olan Cumhuriyet Senatosunun yöneti
mini bu karakuşi gidişten kurtarmıyacak mısı
nız? Ve itibarlarının zedelenmesine müsaade 
mi edeceksiniz? Ve Cumhuriyet Senatosu Baş-
kanvekillerinden birisi bu gerçekleri huzuru
nuza getirdi diye kötü kişi mi olacaktır? Aca
ba bunun için mi beş istifa etmeliyim? Demek 
ki bunları söylememek için benim istifa et
mem gerekmiştir. Ne kadar kabahatliymişim 
meğer, ben bilmiyormuşum. Gerçekleri söyli-
yeceğim diye istifa etmem gerekirmiş ve ben 
bunları sineye çekmeli imişim. Bilâkis, eğer 
ben bunları sizin huzurunuza getirmese idim 
bir gün öğrendiğiniz takdirde sizler benim ya
kama yapışmalıydınız, demeliydiniz ki : Sen 
muhalefeti Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanında temsil eden bir Başkanvekili olarak 
bildiğin bu haksızlıkları, mahkeme ilâmı ile 
sabit olan bu hususları niçin huzurumuza getir
medin? işte Sayın inkaya o zaman benim ya
kama yapışma hakkını bulabilecektin. Halbu
ki ben aksini... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, iki dakinanız var 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben size me
seleleri getirmiş bulunuyorum. Ne yapıyor? 
Haksız fiilden dolayı, kişiler tasarrufundan do
layı Danıştay tazminatları hüküm veriyor, mah
keme ilâmı ile para cezaları veriliyor, para 
cezaları Ctunhuriyst Senatosunun Bütçesinden 
ödeniyor. Etmeyin* eylemeyin diyoruz Başkan
lık Divanında. Bunu hep kurum ödemiştir, 
Fiili işliyenlere, haksız tasarrufta bulunanla
ra dönülmesi lâzımgeliyor. Hayır bu gitsin, ke
sin hesaplar geldiği zaman orada görüşelim diye 
haksız fiilde inzaları bulunan arkadaşların im-
zalariyle önlenmiş bulunuyor. İşte ben bu vesile 
ile bunu sizlerin önüne getirmiş bulunuyorum. 

Ben biraz önce bir önerge vermiş, 7 madde 
içerisinde Başkanlık Divanında her biri birer is
tifa müessesesi, her biri birer Cumhuriyet Sav
cısının konuya el koymasını gerektiren olaylar
dan sadece ikisini huzurunuza getirmiş bulunu
yorum. Ben basın ve bütün Türk kamu oyu, 
sindi Cumhuriyet Senatom yönetimindeki bu 
olaylar üzerinde nasıl bir karar alınacağını ve 
ne yapılacağının tezahüratını ve tecellilerini gö
recektir. 

Şimdi sizden yalvarıyor ve bir şeyi rica edi
yorum. 10 dakika içerisinde yalnız iki konuyu 

I arz edebildim. Müsaade edin, sınırlı konuşmayı 
kaldırın veyahut gizli bir oturum yapalım, Cum
huriyet Senatosu yönetiminin bütün tecellileri
ni açıkça görüşelin. Şimdi arkadaşlarımdan ri-
cr. ediyorum, buna var mısınız 

CEHALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Va
rız. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Tabi 
varız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunu yapa
lım işte, talebediyorum. Bir önerge Veriyorum 
gizli oturum, yapalım, Cumhuriyet Senatosu yö
netimini açıkça eleştirelin. Ben talepte bulunu
yorum, bir önerge veriyorum. Cumhuriyet Se
natosunun yönetimini gidi bir oturumda hep be
raber eleştirelim. Ve önergeyi veriyorum, şimdi 
veriyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sakın kabul et
meyin İnkaya. 

CEHALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ni
çin kabul etmiyecek misiz? 

BAŞKAN — Sayın inkaya, zaJbıtları getirti
yorum sataşma olduğu hakkında benim de müs
pet kanaatim vardır. Zabıtlarla müeyyet bulun
sun. Zâtıâlinize söz vereceğim. 

Sayın Arıburun buyurun. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım, Millet Meclisi Büt
çesiyle ilgili çok önemli bulduğum bir husus hak
kında dikkati çekmek için söz almış bulunuyo
rum. Büyük Millet Meclisi ile ilgili. 

Malûmdur ki, T. B. M. M. sorumluluğunda 
bulunan Milî Sarayların muhafaza, bakım, em
niyet ve denetleme görevi Millet Meclisi uhde
sinde bulunmaktadır. Millî Saraylarımızın her 
biri maddi ve mânevi, cidden çok kıymetli san-

I at ve kültür eserleri olduğu gin, içindeki eşya, 
mefruşat, biblolar, tablolar gibi birçok şeylerin 
kıymetleri hemen hemen ölçüsüz denecek kadar 
da yüksek. Bu saraylarda zaman zaman kongre
ler, ziyafetler, balolar, resmî misafirleri ağırla
nır ve saire gibi sosyal faaliyetlere ve şölenlere 
müsaade edildiği de görülmektedir. Halbuki, bu 
sarayların içi ahşabdır. Bir yangın tehlikesine 
karşı da, hali hazırda, kifayetli ve modern bir 
yangın söndürme tesisatı da bulunmamaktadır. 
Banların birçoğunu bendeniz gezdim, gördüm, 
bilhassa tetkik ettim. Ne sarayların bir tarafm-

I da bulundurulmakta olan el söndürücüleri, bal-
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talar, kazmalar, kum sandıkları veya kovaları, 
su kovaları gibi iptidai denecek avadanlıklar, ne 
de tâ kilometrelerce uzaklardan yetişmesi "bek
lenen, bilhassa, bu trafik sıkışıklığında, şehir it
faiyesi bu gibi yerlerde vukübulacak bir yan
gını sÖndüremiyecektir. Halbuki, dünyanın di
ğer bölgelerinde "bu gibi kıymetli eserleri muh
temel yangınlara karşı korumak için hususi ve 
otomatik çalışan modern söndürme tertibatı ve 
tesisatı kullanıldığı gibi yangından koruyucu 
birtakım boyalar ve kimyevi maddeler de sürül
mek suretiyle muhtemel yangınlara karşı emni
yetin her hususu büyük derecelere çıkarılmış 
bulunmaktadır, iste benim maruzatım bu husus 
hakkında, sorumluların ve bilhassa Sayın Baş
kanların ve Hükümetimizin dikkatlerini çekmek 
içindir, Bu dünya çapındaki, çok kıymetli ve 
millî kültür eserlerimizin biran evvel katı bir 
emniyet tertibatına kavuşturulması lüzum ve 
mecburiyeti vardır. Aksi takdirde günün birin
de bir saray yanarsa sorumlu aramanın da ve
ya meseleyi elektrik kontağına bağlıyarak vah, 
vah diye dövünmenin de bir faydası olmıyaca-
ğı tedibidir. 

Ayrıca, saraylardaki çok kıymetli ve nadir 
eşyp.larm bakımı hususi bir bilgiye ve metotlara 
da ihtiyaç göstermektedir. Bu, bir bilgi, ihtisas 
ve eğitim işidir. O iktidara varmış müstahdem
ler tarafından yapılması da ehemmiyetle gerek
mektedir. Halbuki hali hasırdaki durum, saray
larda bu işi yapan müstahdemlerin maaşları ve
ya ücretleri o kadar azdır ki, bu kadar büyük ve 
kıymetli şeylerin bu kadar az maaşlı müstah
demlere her yönden emanet edilmiş olması ha
kikati karşısında bu sorumlu insanların bakım, 
ihtisas ve kabiliyetleri acaba ne kadar yeterli
dir diye insan şüpheye düşmektedir. Veya böy
le bir mülâhazaya varmak zorunda kalmakta
dır. 

Bu husus da, kanaatimce, çok ehemmiyetli
dir. Ve emin bir statüye bağlanması mecburiyeti 
vardır. 

Mâruzâtım, hepimizi ilgilendiren gayet mü
him bir konu olduğuna inanarak bu kadarla kes
mekteyim. 1970 bütçesinin Senatoya, Millet Mec
lisine ve Milletimize hayırlı, uğurlu olmasını te
menni eder, cümlenize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Arıiburun, teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Kemal Turgut buyurunuz efendini. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz bir maruzatta bulunacağım, 
usul hakkında. Sayın Başkan, çok önemli bir it
ham karşısıindayız. Bu mesele halledilmeden diğer 
meseleler teferruattır. Esas mesele halledilme
den, bu kadar mühim bir mesele hakkında bir 
vuzuha varmadan diğer konuları konuşmakta 
bir fayda görmüyorum. 

BAŞKAN — Siz görmiyebilirsiniz. İçtüzüğün 
hükümlerini tatbik ediyorum, Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — İçtüzük de, ka
nunlar da, hukuk da evvelâ haysiyete dayanır, 
haysiyetlerimiz mevzuubahistir. Herkesin huzu
runda birtakım meseleler geçmiştir. Başkan bu
rada, Başkanvekili burada, Riyaset Divanı bu
rada, bir vuzuha varalım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, bir teklifte bulu
nursunuz, o teklif müzakere edilir. Şimdi bir 
sayın arkadaşımızın iddiaları olmuştur. Onlara 
şüphesiz cevap da verilecektir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Şimdi veril
sin. 

BAŞKAN — Verilecek tâbi, sırası gelince 
verilecek beyefendi. 

MEHMET HAZER (Kars) — Herkes konuş
sun, biü konuşalım. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, buyurunuz efen
dim. 

ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyet 
Senatosu bütçesi münasebetiyle bâzı görüş ve 
temennilerimi ifade etmek üzere muhterem hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Çok değerli smıf arkadaşını Saym Sırrı Ata-
lay'ın heyecanlı konuşmasını dinledikten sonra 
önemli addettiğim bâzı konulara temas etmekle 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Demokrasiyle idare edilen memleketlerde 
millî iradenin teceiligâhı olan Meclislerin çok 
önemli yer işgal ettikleri izahtan vareste bir 
keyfiyettir. Bundan evvelki Anayasamızda bü-
tün kuvvetlerin Büyük Millet Meclisinde tecelli 
ve temerküz ettiği şeklindeki kuvvetler birliği 
prensibine karşılık bugünkü Anayasamızın ge
tirdiği sistem, kuvvetler ayrılığı prensibidir. 
Hangi sistem olursa olsun, ister kuvvetler bir-
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Mide, arka cephede ve geniş olan millî parkın 
"bir kenarında bir yol ile, ayrı bir giriş yolu 
vermek suretiyle, ilgililerin uygun göreceği bir 
yerde mabet inşasının iki yönlü mahzuru da 
bertaraf edilmiş olur. Bir yönü ile Parlâmen
toya giriş, ikinci yönü ile de sokağa çıkış olur. 
Bu şekilde Parlâmentoya giriş tarafı kontrol al
tına alınır, diğer cephesi esasen ikontrola tabi 
olmaya mecbur değildir. O halde, benim 
tesfait edebildiğim kadar, efendim, işte gelen 
giden nasıl olur, büyüklük ne kadar olmalıdır, 
bu veya şu şekildeki mahzurların esasına ine
cek olursak böyle bir mabet inşasma mâni bir 
sebebolmadığı anlaşılmaktadır. Bu verilen ra
porda 500 kişilik bir mabet inşasının düşünül
düğü bildirilmektedir. Parlâmento mensupları
nı 1 000 civarında, Parîömanterleri de altıyüz 
civarında kabul ve bunların misafir ve ilgi
lilerini de düşünürsek 1 600 dan 2 000. Bu
nun % 50 sinin de namaz kılmak ihtiyacını iz
har edeceğini kabul edersek, o halde en az bin 
kişilik bir mabet ancak bu ihtiyacı karşılaya
caktır. 

Bîr de malûm, bütçemizin darlığı dola-
yısiyle, bu mabet inşasına bir türlü para ko-
nulamamaktadır. Belîki bunların haklı yönleri 
vardır. Bu hususta ben, şahsan Türkiye'deki 
mabet inşası yapan cemiyet ve teşekküllerle 
temas ettim, Kocatepe'yi, Küçükesat Camiini 
yapan mimarla, Ankara'nın inşaat mütaahhitleri 
ile, malî imkânları, teberru kudretleri olan kim
selerle görüştüğüm zaman; şunu tesbit etmiş 
oldum. Eğer Meclis bahçesinde bir yer tesbit 
edilir ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından da 
projesi yapılıp kontrol elemanları verilirse; biz, 
caminin bedeli tutarındaki demir, çimento, ağaç 
ve diğer malî yardımları yeteri kadar, sonuna 
kadar yapacağımızı taahhüdediyoruz, dediler. 
Burada, ismen de, Ankara'nın zengin hamiyetli 
mütaahhitlerini tesbit ederek tescil etmek de 
mümkün. Eğer burada kanuni bir mahzur var 
iso, teberru etmek suretiyle bu camiin inşasın
da kullanılmak maksadına matuf olarak Hazi
neye intikal şekliyle de yapılabilir veya teş
kil edilecek bir komisyonun, bunu takibedecek 
bir dernekle irtibatı şeklinde de, inşası tamamla
nabilir. Yani şunu demek istiyorum; ben bu 
vatandaşlara «pekâlâ siz bu kadar büyük ha
miyet gösteriyorsunuz, o halde, 30 milyonluk 

Kooatepe Camii var, oraya teberruda bulunun. 
Niçin bulunmuyorsunuz?» Dediğim zaman, bu 
sözü söyliyen vatandaş; Küçükesat Camiine 
1,5 milyon liralık teberruda bulunduğunu bir
kaç milyon liralık da Kooatepe Camiine yardım 
ettiğini ifade etti ve şunu ilâve etti. «Ben va
tandaş olarak, benim Parlâmentomu, benim 
milletimi temsil eden o mukaddes, ulvî çatının 
o güzel binanın yanında bir İslâm mabedinin 
yükseltilmesi kararını zevkle, iftiharla karşılar 
ve bunun inşasını bizzat üzerime alırım. Eğer 
bütçemiz yetmiyor ve imkân vermiyorsa tama
men üzerime alırım, yeter ki, siz Bayındır
lık Bakanlığı olarak projesini ve yerini gösteri
nin» dediler bu vatandaş, Bu güzel binanın 
yanında, bu tarz mimarî ile barışır bir beklide, 
bir mabedin yükselmesinin iftiharı içinde; Par
lâmentosunu, böylesine tam ve olgun bir hava
nın içinde görmek arzusunun tezahürlerini ifa
de etmeye çalışıyordu. O halde, yalnız biz bu 
Parlâmento mensuplarının ihtiyacını değil, 
vatandaşlarımızın da bu güzel arzularını değer
lendirmek için artık bu işi uzatmıyalını. Lütfen 
1970 yılı Bütçesi içinde bu proje çalişmalarımı-
zı bitirelim. İlyililer bu işi tamamlasın ondan 
sonra Yüce Heyetiniz karar verirse bir çalış
manın içine girer, bir komisyon teşkil eder ve 
bu binanın kısa zamanda inşaatını tamamlarız. 

î 
| BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bir dakika-
İ nıs var efendim. 
| ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
İ Topluyorum Sayın Başkan. Cuma günleri, 
| hepinizin belki malûmudur; burada merdiven-
| lere ve kulise, ayak altı olan birtakım yerlere 
j beyas amerikan sermek suretiyle dinî vazifeleri-
1 mizi ifa ediyoruz. Binaenaleyh bir kifayetsizli-
| ğin içindeyiz, bu da bir valaa. Her partiye r*ıen-
| sup kıymetli parîömanterleri orada görüyoruz 

ve sıkışık bir durum oluyor. Elbette ki; bu 
Parlâmento çatısında çalışan memurlara da 
başka yere sidin divenıeviz. Kaldı ki; Ankara•'-

s ^ J , 

| da mabet azdır. Semtler birbirinden uzak, 
ancak bir vesait ile gidip Cuma günleri ibadet 

i edecek yer bulma imkânını temin edebiliyoruz. 
| Onun için süratle bu ihtiyacın giderilmesini 
| ilgililerden bilhassa istirham ediyorum. 
| Sözlerimi bitirmeden evvel bir noktaya isa-
j ret etmek istiyorum: Bu Yüce Senatonım asa-
I letine, azametine yakışır tarzda konulmalar ara-
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smda bir sayın arkadaşımızın hiç hoşuma git-
miyen konuşmasına bir nebze temas etmek isti
yorum, «Kıyamet kopsa, dünyayı yıksanız yine 
ben şunu yaparım, bunu yaparım» dediler. Kı
yamet üç türlüdür. Kıyameti vusta, kıyameti 
kübra, kıyameti sûra. Birisi; şahsın ölümü; 
ikincisi; milletlerin izmihlali; üçüncüsü, dünya
nın ve kâinatın tebeddülü. Bu mânada kıya
meti koparmaksa bu sözü söyliyen, hangi mâ
nada söylese dahi, bu üç mânada da söylese da
hi, kıyamet koptu mu kendisinden de «ser kal
maz. Esasen hiçbir şey kalmaz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bağlayın 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Bu şekilde birbirimizi itham etmiyelim. Hattâ 
ben oturduğum yerden şunu düşündüm: Bura
da Diyanet Teşkilâtına mensup, bize namaz kıl
dıran bir imam, bir de müezzin var. Eğer, kıs
met olur da mabedimizi tamamlarsak, buraya 
bir de vaiz koyalım ve Parlamenterlerimize de 
biraz dünyayı, ahreti, kıyameti anlatsınlar da 
hataya düşmiyelim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Muhterem senatörler, grupları adına sayın 

üyeler konuştular. Şahısları adına da 6 sayın 
üye konuştu. 5 nci sayın üyenin konuşması so
nunda Başkanlığa iki önerge gönderildi. Bu 
önergelerden bir tanesi; «Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi bütçeleri üzerindeki müzakere
lerin kifayetini arz ve teklif ederim.» şeklinde
dir. ikincisi; Sayın Âtalay'm konuşması esna
sında mevzuubahsetmiş olduğu gizli oturum 
teklifidir; «Cumhuriyet Senatosu yönetimini 
eleştirmek üzere İçtüzüğün 66 ncı maddesi ge
reğince gizli oturum yapılmasını saygı ile arz 
ederim.» diyorlar. 

Muhterem senatörler iki iddia dermeyan ede
bilirler : 

1. «Cumhuriyet Senatosu bütçesinin müza
keresi esnasında bu talepte bulunuyoruz. Bina
enaleyh bütçe müzakereleri ile ilgili bir mevzu
dur, bu talebi onun için yaptık» diyebilirler. An
cak, Anayasanın maddei mahsusası tesbit et
miştir ki; 10 gün içinde bu müzakereler bitmek 
mecburiyetindedir. Bugün, fevkalâde ahval 
yüzünden, 6,5 saatlik bir gerileme ile müzakere
lere devam ediyoruz. 

2, Bu gizlilik önergesi verilmeden evvel, sa
yın gruplar konuşmuş ve 5 sayın üye de görüş
mesini bitirmiş bulunmakta idi. 1970 malî yılı 
bütçesinin müzakeresine ait, Heyeti Umumiyece 
kabul edilmiş olan programda, birçok usuller 
derpiş edilmiştir. Bu usullerden bir tanesi; sa
yın grupların ancak iki kere söz alabileceği, ikin
ci konuşmaların 15 dakikadan fazla olamayaca
ğıdır. Şahısları adma konuşan kimselerin, had
di zatında ikinci defa söz almak imkânına mâ
lik bulunmamasıdır. Halbuki, meseleyi ortaya 
koyan muhterem şahıslar mütaaddit defalar bu
rada söz söylemek istiyeceklerdir. Talep, 1970 
programının tatbik şekline aidolan hükümleri 
ile imtizaç teşkil etmemektedir. Bu sebepten 
dolayı bu önergeyi oya vaz'etmiyeceğim. 

Sayın Atalay, buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İfadeleriniz İç
tüzüğe aykırıdır. Bu sebeple söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, belli ne söyliyeceği-
niz, 

NAHÎT ALT AN (Çanakkale) — Ben de ak
sine söz istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, Anayasanın 94 ncü maddesi her ne 
kadar bütçenin ne şekilde görüşüleceğini ifade 
etmiş ise de Anayasa sadece bir mehil tanımış
tır. Bu mehil içerisinde Cumhuriyet Senatosun
da bütçe görüşülecektir. Anayasa, bütçenin gö
rüşülmesi sırasında Cumhuriyet Senatosunun 
bir başka konuyu eleştirmiyeceğini emretme
diği gibi konumuzla da ilgisi yoktur. Cumhuri
yet Senatosunda bir daire bütçesinin görüşül
mesinde, görülen lüzum üzerine, gizli toplantı 
yapılmıyacağma ait hiçbir hüküm yoktur, Bu 
sebeple Sayın Başkanın; Anayasanın 94 ncü 
maddesinin; gereğince bir başka konunun gö
rüşülmeyeceğine veya Cumhuriyet Senatosunda 
bütçe müzakereleri sırasında gizli birleşim ya
pılmıyacağma dair bir hükmü kapsamadığı yo
lundaki beyanına katılmıyorum. Kaldı ki, Cum
huriyet Senatosunda ve daha önceki Meclisler
de, bütçe müzakereleri sırasında Millî Savunma 
bütçelerinde bâzı ahvalde Dışişleri Bakanlığı 
bütçelerinde, verilen önergeler üzerine, gizli bir
leşimler yapılmıştır, yapılagelmiştir ve bundan 
sonra da yapılmasını.... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bütçe 
müzakeresi sırasında mı gizli oturum?.. 
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retle, nasıl çalışalım ki, daha iyi çıksın, nasıl 
millete daha faydalı olalım, çalışmalarımızı ne 
suretle ayarlıyalım, biz bunu burada konuşma
lıyız. Şimdi, arkadaşlarım, Başkanlık Divanın
dan bu kanunları Senatomuza getirilmesi yönün
den şikâyetlerimiz var. Zaman zaman bu kürsü
lerden ifade ediliyor. Millet Meclisinde kanun
ların görüşülmesi müddeti muayyen. Bize inti
kali, o süre içinde olması lâzım, Anayasa hük
mü, biliyoruz bunu. Uzun uzadıya anlatmıya-
yım. Ama ekseriya Millet Meclisinden gelen her 
kanun önemlidir ama uzun, »iadeleri çok olan 
kanunları Senatoya en son günde getirilmekte, 
getirildiği görülmekte ve bir emrivakiye geti
rilerek kanunu hepimiz daha çok, daha iyi de
ğiştirmek isterken, ama ne yapalım artık son 
gündür bu kanunu da böylece çıkaralım gitsin 
bilâhara değiştiririz şeklinde geçtiğini hepimiz 
tesbit ediyoruz. Başkanlık Divanı neden tedbir 
almaz? Neden bu uzun süre görüşülmesi lâzım-
gelen kanunları daha iyi, daha uzun süre içeri
sin :Io Senatomuzun tetkikine, müzakeresine im
kân vermez. Muhterem arkadaşlarım bir önceki 
oturum?, bakıyorum, o gün gündemde aktarma
lar, daha başka birtakım muahedelerin, şun-
îarın bunların kabulü var. Ama, ertesi gün en 
önemli, Türkiye'nin iktisadi hayatı ile ilgili en 
önemli bir kanun «efendim, son gündür bugün 
çıkması lâzımdır» gibi bir emrivaki ile görüşül
meye geçiliyor, üç - dört sensdir Senatodayım 
buna bir çare bulunamadı. 

Muhterem arkadaşlarım; bir büyük derdi
miz de şu: Biz Senatoda iki ffdn çalışıyoruz 
umumiyetle. Biz üç gün mü çalışmalıyız, dört gün 
mü çalışmalıyız? Ne yapalım ki, Millet Mecli
sinden gelen aksak kanunları daha iyi bir şe
kilde çıkaralım? Muhterem arkadaşlarım; bu 
Srıatoda, «Senatonun vücuduna lüzum var mı, 
yok mu» diye maalesef arkadaşlarımız tarafın
dan konuşulmaktadır. Ama, vakıa şudur ki, 
niiIeS Meclisinden gelen kanunlar, aktarmalar 
şunlar bunlar hariç, yüzde doksanbeş bozul
maktadır. Millet Meclisinden gelen kanunları 
tetkik ettiğimiz zaman, Senatomuzca kanunlar 
dahr, iyi şekle sokulmaktadır. En son Su ürün
leri Kanunu, bunun misalidir. 

Çok meseleler gözden kaçmaktadır. O hal
de Cumhuriyet Senatosu çok güzel bir görev 
yapmaktadır. Bu görevini daha iyi yapması 
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için biz bunları konuşmalıyız. Muhterem arka
daşlarım; Cumhuriyet Senatosunun başka bir 
meselesi daha var; komisyonlar. Başkanlık Di
vanı, komisiyonlarm çalışmasına eğilmemekte-
dir. Komisyonların çalışması, komisyon başka
nının insafına mı diyeyim, takdir ölçüsüne mi 
diyeyim, buna kalmıştır, öyle komisyonlar var
dır ki, toplanamamakta, kanunları çıkarama
maktadır. Başkanlık Divanı, Sayın Senato Baş
kanımız «şu komisyon niçin toplanmadı, niçin 
gecikti» diye sormamıştır. Bir Hesapları İnce
leme Komisyonumuz var, muhterem arkadaşla
rım, ne tüzüğü var, ne çalışma tarzı, ne görevi 
bilinmez, bakınız arz edeyim : Hesapları İnce
leme Komisyonu bir murakabe fonksiyonu ile mi 
vazifelidir? Yoksa bir istişare veya ihtisas ko
misyonu mudur? Bu bilinmez. Başkanlık Divanı 
ile bir senatör arasında veya müstahdemler 
arasında en ufak bir para ihtilâfı Cumhuriyet 
Senatosuna havale edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer görevi bir Di
vanı Muhasebat görevi ise, bir Sayıştay ise, bir 
hesapları muhakeme etme fonksiyonu ise biz, 
hakikaten Başkanlık Divanı bir karar verme
den, bu hesapları tetkik ile mükellefiz. Değil ise, 
bütçede karşılığı var mıdır, ödenek var mıdır 
ve kanunlara uygun mudur, ödeme doğru mu
dur diye hesapların neticelerini kontrol ve vize 
etmekle mükellef sayılırız. Başkanlık Divanı 
bu tüzükler üzerinde uğraşmamış, evvelce 
B.M.M. ile birlikte toplanmış, ondan sonra da 
Millet Meclisinden ayrıldıktan sonra da bu iş 
üzerinde durulmamış. Bunun üzerinde hiçbir 
çalışma yok. Muhterem arkadaşlarım, Plân Ko
misyonunda Sayın Raportörümüz Maraş Sena
törü arkadaşımızın dile getirdiği bir Millî Sa
raylar konusu var. 

Bu Millî Saraylar, vaktiyle T.B.M.M. tek 
Meclis iken ona bağlı imiş ve kontrol edermiş. 
1961 Anayasasın tan sonra Millet Meclisi ve Se
nato teşekkül etmiş, Millet Meclisi ve Senato 
teşokkül ettikten sonra da Millet Meclisi bu sa
rayların kontrolünü kendi uhdesine alır. 7 r- Şim-
di arkadaşlarım, bu saraylar hakiketen çok 
zengin hazinelerimiz, paha biçilmez hazineleri
miz. Bunun üzerinde fazla izahata lüzum yok, 
Bunianıı bakımı, murakabesi ve sigorta edilme
yişleri üzerinde duralım. Bunlar, yarın bir kib
ritle Iıer hangi bir şeyle elden çıkacak ve bir 
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daha ele geçmiyecek paha biçilmez millî varlık
larımız, gelecek nesillere bırakacağımız varlık
larımız. Bunlar üzerinde Millet Meclisinin lü
zumu kadar murakabe, bakım işlerini yapmadı
ğını görüyoruz. Şimdi, Senatomuz devamlılık 
ifade eder. Devamlılık ifade eden Meclisin bu 
işi yapması icabeder. Ama, bizim Senato Baş
kanımız ve Senato Divanımız bir nevi Millet 
Meclisinin uydusudur. Birden bire ağır bastıra
rak elimizden her şeyi almaktadır. Bu Millî Sa
rayların bakımı Cumhuriyet Senatosuna bağîı 
olmak lâzımgeiirken Millet Meclisi nasıl olmuş da 
bunu almış. 

Bir puvan meselesi imiş bilmem ne imiş. 
Asıl mühim olan puvan meselesi değil, asıl mü
him olan bu görevi hangi Yasama Meclisi daha 
iyi yapar. Bunu tâyin etme meselesidir. Millî 
Sarayların kontrol, murakabe ve balamı işleri
nin Senatomuzca yapılması, eşyanın tabiatından, 
işin icabından gelmektedir. Başkanlık Divanın
dan rica ediyorum, Millet Meclisi ile bunları 
görüşmeli, bu konuyu halletmeli, tekrar Cumhu
riyet Senatosu bu Millî Sarayların kontrolünü, 
murakabesini üzerine almalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı bir dakikanız 
var, efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, Senato Başkanımızın ken
disine verilen, protokoldaki lâyık olduğu yerini 
iyice bilerek varlığını göstermesi, Millet Mecli
sinin her hareketinde uydusu olmaktan kendisi
ni kurtarmasını ve Cumhuriyet Senatosunun bu 
çatı altında varlığını göstermesini ve tüzükle
rimizi gözden geçirmek suretiyle çalışmalar, 
araştırmalar yapmasını, senatörlerin nasıl daha 
iyi çalışmalarının mümkün olacağı yolunda 
araştırmalar yapmasını kendisinden bekliyoruz. 
Bu yolda yapılan bir çalışma görmüyoruz. Dört 
senedir buradayım böyle bir şey görmedim. Ken
dilerinden bu yolda çalışma bekliyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hazer
dağlı. 

'SIRRI AT ALAY (Kars) — önergemiz var
dı, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeniz var efendim. 
Sayın Yılmaztürk, buyurunuz. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri, 

1970 yılı Parlâmentomuzun, Meclis ve Sanato-
muz bütçesinin görüşülmesi sırasında bendeniz 
de bir - iki noktaya işaret etmek istiyorum. 

1989 yılı bütçesinde bu Meclis binamızın 
azametine, haşmetine, tarzı mimarisindeki güzel
liğine yakışır üslûpta bir mabedin, caminin ya-

| pılması hususunda proje ve tetkik için 300 bin 
liralık tahsisat ayrılmıştı. Bu mevzuda teşkil 
edilen komisyonun raporunu tetkik imkânını 
buldum. Burada muhtelif yerler üzerinde araş
tırmalar yapılmış, bir - iki yer üzerinde durul-

| • muş, en sonunda postaneye bitişik meydanlık 
I kısmında 500 kişilik bir cami yerinin uygun 

olacağı üzerinde karar kılınmış. Fakat her ne
dense Başkanlığa veya Divana, sunulan bu ra
por üzerinde durulmamış böylece 1969 yılında
ki bu proje meselesi değerlendirilmeden 1970 
yılma intikal etmiştir. Bu sene de yine yüz 
bin liralık bir proje bedeli veyahut tetkik tah
sisatı konmuş, ben bunun üzerinde Meclis Baş
kanlığı ile de bâzı temaslarda bulundum. Mec
lis bahçesinde veya bitişiğinde mabet yapma
nın bâzı mahzurları üzerinde duruldu. Mah
surlardan bir tanesi; dinî ölçüde bir mabette 
ezan okunduğu zaman, bilhassa Cuma günleri 
namaz kılmak istıiyen Parlâmento dışındaki 
ınüslümanların da girebilmesine uygun bir şe
kilde olması gerekir, dendi. Bu böyledir ha
kikaten. Yalnız burada bir hususa işaret et
mek lâzım. Büyük şehirlerde mabet sayısı 
çok ise ve bir mabette okunan ezan ikinci 
mabede kadar uzanıyor ise başka bir mabe
de gitmek ve gidebilmek imkânı mevcudoldu-
ğundan dolayı, illâ da Parlâmentonun mabedi
ne gelmek meselesi ve mecburiyeti de kendili
ğinden ortadan kalkar. Böyle bir dinî vecibe 
ve mecburiyet yoktur. Farzedelim, Ankara'
mızın rnâbs'i bakımından fakir oluğu cihoüyîe 
böyle bir izdiham veya böyle bir talebi nasıl 
karşılarla. 

Bunun için, tabiî, Meclise giriş ve çıkışlar 
parlömantıerlere ve Parlâmento dışındaki vatan
daşlara muayyen tahditlerle yapılabilmektedir. 
Bu vaziyette acaba cami yaptırdığımız saman 
caminin girişini, çıkışını veya Parlâmento tara
fından giriş ve çıkışını nasıl kontrol ederiz gibi 
bir düşünce de bahis konusu olmuştur. Bura
da Parlâmentonun, Meclis binasının tarzı mi-

î marisi ve ahengine aksaklık getirmiyecek şe-
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ligi, ister kuvvetler ayrılığı, Parlâmentonun 
millet nasarında en itibarlı yeri muhafaza et
mesi ve her Anayasa kurulusunun ve her vatan
daşın Meclislere hürmet duyguları içinde bulun
maları gerekir. Her türlü şüpheden azade dü
rüst bir seçimle iş başına gelmiş Parlâmento
nun. her şeyden evvel temsilcisi bulunduğu mil
letin güven ve itibarına mahzar olması ve bu 
güvenin devamlılığını temin edecek tutum ve 
davranışlar içinde bulunması lâzımdır. Memle
ketimizde çok partili rejimin yiirüyemiyeceğini 
iddia eden dikta heveslilerine karşı rejimi ve 
Meclislerimizi korumada muhalif, muvafık bü
tün arkadaşlarımızın birlik ve beraberlik duy
gusu içinde bulunduklarından şüphe etmiyorum. 

0. H. P. Sözcüsü arkadaşımız, Meclislerin 
itibarına yönelen aşırı cereyanlara karşı uyanık 
bulunmamız gerektiğinden bahsettiler. Ben şah
san bu temenniye bütün kalbimle iştirak ediyo
rum. Ve bu durumu böylece kaydetmekle iktifa 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım. Millet Meclisi ile 
Senatonun münasebetleri mevzuunda zaman za
man birçok şeyler söylenmiştir. Senato Başka
nımızın protokolde birinci sırayı işgal ettiği hal
de Meclislerin idaresinde ikinci plânda bırakıl
dığından üzüntü ile bahsedilmiş ve şikâyetlerde 
bulunulmuştur. Kanun teklif ve tasarılarının Se
natoya, kendiliğinden kanunlaşma müddetinin 
son günlerinde geldiği ve bu sebeple uzun ve 
esaslı incelemelere imkân hâsıl olmadığı ileri 
sürülmüştür. Bütün bu tenkidlerde şüphesiz ha
kikat payı vardır. Ben de bunlara iştirak et
mekle beraber buna paralel olarak bâzı konu
lara temas etmek istiyorum. Yalnız her şeyden 
evvel bütçe tasarısında raslad^ğım bir husus 
hakkındaki görüşümü belirteyim. 

Karma Bütçe Komisyonuna takdim edilen 
rapor muhteviyatından öğrendiğimize göre 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi için az 
da olsa yeni hizmetli kadroları istenilmektedir. 
Ben, mevcut hizmetli kadrolarının çok fanla ol
duğu kanaatindeyim. Millet Meclisinde bir mil
letvekiline kaç sayada hizmetli düştüğünün he
sabını zahmet eder yaparsanız kadroların ne 
kadar kabarık olduğunu tesbit etmiş olursunuz. 
Bu İ111HU5U ar-z etmekten maksadım, bu noktada 
hemen hemen bütün devlet dairelerinde görü
len şişkin kadro hevesi ve temayülüne, bir kişi-

. nin yapabileceği işi 10 kişiye yaptırma şeklin
deki davranışa işaret edebilmek ve misal olmak
tan kaçınmayı temin edebilmektir. 

Parlömanterlere, misafirlerini kabul edebil
mek ve iki satır yazı ve mektup yazabilmek 

I için yer bulamadığımızı ve her vilâyet nıillet-
• vekillerine bir oda tahsis edebilmek imkânın

dan mahrum olduğumuzu düşünürsek bütün 
odaları ve salonları memur ve müstahdemlerle 
doldurma heves ve temayülünden neler kaybet
tiğimizi daha iyi idrak etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu münasebetlerinin mahiye
tini ortaya koyacak bir iki vakayı belirtmek 
istiyorum. T. B. M. M. Telefon Yönetmeliğine 
eklenen ve şehirlerarası resmî konuşma yapıla
bilecek telefon numaraları listesinde Millet Mec
lisi Denetçisinin kendi telefonu var, fakat Se
nato Denetçisinin telefonu yoktur. Her iki Mec
lis tek Meclisli samandan kalma Teşkilât Kanu
nu ile idare edilmektedir. Mevzuata göre 
T. B. M. M. nin, millî sarayları denetleme yet
kisi de mevcuttur. Bu yetki T, B, M. M. ne 
aidolduğuna ve Büyük Millet Meclisi mefhumu 
içinde Cumhuriyet Senatosunun da bulunduğu
na göre her iki Meclisin Hesaplarını İnceleme 
Komisyonunun bu işi birlikte yapmaları gere
kirken fiiliyatta sadece Millet Meclisi Komis
yonu. bu işi yapmakta, Senato Komisyonuna ha
ber dahi verilmemektedir. Senatonun, Anayasa
dan gelen bir daimiyet arz etmesi sebebiyle1 

Millî Sarayların idaresinin Senatoya aidölmâ-
I sı daha mâkul ve tabiî olduğu halde tam ak

sine bütün yetkinin Millet Meclisine verilme
sinde isabet bulunmadığını ifade etmek istiyo
rum. 

Sayın Başkanlık Divanımızın bu konuları 
ve sair meseleleri ele alarak Senatomuzun ta
biî haklarını koruma gayreti içine girmelerini 
temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de Meclis bina
sındaki telefonlar konusuna değinmek istiyo-
ra-ı. Hepiniz biliyorsunuz ki, Meclisteki te
lefon kabineleri çok azdır. İhtiyaçlarımıza ka
tiyen cevap vermemektedir. Arkadaşlarımız te
lefon kabinelerine kuyruk olmakta ve bir te-, 
lefon konuşması yapabilmek için uzun zaman 
beklemek zorunda kalmakta veya konugmak-

I tan vazgeçmekteidrler. Bu ıstırabı içinizde tat-
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mıy anınız yoktur. Bu durum hemen hemen her 
sene bütçe müzakereleri sırasında bir çok ar
kadaşlarımız tarafından hakikaten bir ıstırap 
konusu olarak dile getirildiği halde bu ise yet
kililerce, maalesef, el konulmamış ve bu ihtiya
cın karşılanması cihetine gidilmemiştir. Aca
ba, bu işleri tanzim yetkisini haiz olan arka
daşlarımızın Meclisteki odalarında ezel tele
fonları olduğu için mi bu mevzua eğilmezler? 
Halbuki Meclis binası içinde telefon konulabi-
cek pek çok müsait yerler vardır. Hattâ mi
safirlerin müracaat kapısından alındıkları bü
yük salona ve konuşma odalarına dahi tele
fonlar konulmasının, misafirlerinin telefonla 
görüşülmesi mümkün işlerinin hemen orada gö
rülmesini temin edeceği için, büyük faydası 
olacaktır. Ve bu suretle misafirlerin iç salon
lara alınması zorıınluğu, bir dereceye kadar, 
önlenmiş olur. Bu sene olsun bu telefon işinin 
halledilmesini ilgili ve yetkili arkadaşlarımız
dan rica ederim. 

Yetkili arkadaşlarımızın Meclis lokantasiy-
le de lâyıkiyle ilgilenmediklerini zannediyorum. 
Bir defa bariz hizmet kusurları var. Lokanta 
biraz kalabalıkîastığı zaman hizmet edenlerin 
elleri, ayakları dolaşıyor. Hariçteki lokantalar
da daha fazla kalabalık olduğu zamanlar dâ
hi servis daha az garsonla büyük bir intizam 
içinde işlerken Mecliste bir sürü garsonla iş
lememesinin sebebini anlamak mümkün değil
dir. Bir defa önünüze temiz peçete konulması 
binde bir tesadüf işidir. 

Dışarda söylendiğinin aksine yemekler hiç 
de ucuz değildir. Garsonundan ahçısma kadar 
her nevi araç, gereç ve personel masraflarının 
bütçeden temin edilmesine rağmen, kira da 
ödenmediği halde, fiyatlar hariçteki emsalle
rinden fraklı değildir. Lokantanın bu yönler
den sık sık murakabe edilmesinde büyük fay
dalar olacağı şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, önemli addettiğim 
bir konuya daha kısaca değindikten sonra söz
lerime son vereceğim. 

O. H. P. sözcüsü arkadaşımız Meclislerin 
açılışlarında toplanma ekseriyetinin güçlük
le temin edilebildiğini, bir müddet sonra sıra
ların boşaldığını ifade etmiştir. Bunun sebep
lerinden birisini de ben arz etmek istiyorum. 
Gündem dışı konuşmalardan bahsedeceğim. 

Gündem dışı konuşmalar hakikaten çok yapıl
maktadır. Tâbirimi mâruz görünüz, usanç ve
rici mahiyet almıştır. Senatoya devamsızlığın. 
sebeplerinden birisi de emin olunuz budur. Gün
demdeki konuları görüşmek için geliyorsunuz, 
bir de bakıyorsunuz gündem dışı konuşmalar
la saat 17,000 ye gelmiş. Gündeme girinceye ka
dar sıralarımızın boşaldığın?, müşahede ndiyo-
ruü. Ve Meclisin çalışmalarında bu yüzden ak
saklıklar oluyor. Gerçi tüzüğün 54 ncü madde
sinde gündem dışı konuşmanın gündeme ge
çilmeden önce yapılacağı yazılıdır. Fakat bu 
hakkın kullanılması gündem dışı konuşmala
ra karşı allerji duyulmasına sebebolmakta-
dır. Bu sebeple yeni tüzük tadilinde gündem 
dışı konuşmaları, adına uygun olarak, günde
min dışına çıkarmakta ve gündemden sonraya 
bırakmakta fayda mülâhaza etmekteyim. 

Sözlerime burada son verir, bütçenin Sena
tomuza ve Büyük Milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turgut, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Erdoğan?.. Yoklar. Sayın Cizrelioğ-
lu?.. Yoklar. Sayın Gülek, buyurunuz efendim. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, buyurunuz 
efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; biz senatörler ola
rak. kendi bütçemizi görüşürken görüyorum 
ki, diğer bütçeleri görüşmemizden daha çok 
bir karışıklık içerisinde, kendi meselemize 
eğilmekten ziyade, birtakım meseleleri ko
nuşmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım, ziyaretlerin kabulüne, lo
kantalara, telefonlarlara, temas ettiler. Bütün 
bunlar, bu Cumhuriyet Senatosunun meselesi 
olmamalıdır. Bu, bir idare işidir. Bunların tas
hih edilmesi İdare Âmirlerine, Başkanlık Diva
nına, zaman zaman senatörlerce intikâl ettiril
mek suretiyle halledilmelidir. Cumhuriyet Se
natosunun daha büyük, daha yüksek halledil
mesi lâzımgelen meseleleri vardır. 

Arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosunun asıl 
görevi kanunları yapmak olduğuna göre Mil
let Meclisinden gelen kanunları; nasıl, ne su-
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SIRRI AT AL AY (Devamla) — Bütçe mü- [ 
zakeresi sırasında gizli oturum. Meselâ, millî 
savunma bütçesinde gizli oturumlar yapılmıştır. 
Meselâ; Hariciye bütçesinde... İçtüzüğün, biraz 
sonra maddesini okuyacağım, bir fıkrasına gö
re, «Vekil talebettiği veyahut üyeler istediği 
takdirde gizli oturumlar yapılabilir. Bunu ön-
liyen her hangi bir hüküm olmadığı gibi, içtü
züğümüzün 66 ncı maddesi; Başkana, böyle bir 
talebi oylayıp oylamama yetkisini vermemiştir. 
İçtüzüğün 66 ncı maddesi; gizli birleşim için iki 
şart koşmuştur; 10 üyenin imzası. İki, önemli 
bir konu. Şimdi, Q6 ncı maddeyi hep beraber 
okuyalım : 

«Cumhuriyet Senatosu görüşmeleri açıktır. 
Ancak, mühim sebeplerden dolayı 10 üye, yahut 
bir Bakan görüşme teklifinde bulunabilir. Bu 
teklif üzerine dinleyiciler, gerekirse memur ve 
hizmetliler, toplantı salonundan çıkarılır. Tek
lif sahiplerinin gerekçeleri dinlendikten sonra j 
teklifi kabul veya reddedilir.» 

Şimdi, Başkanın gu andaki «ben oylamıyo-
rum.» beyanatı üzerine söz istemiş bulunuyo
rum. Önemli bir konuda 10 sayın üye söz iste
dikten sonra Başkanın, «Ben bunu oylıyacağım 
veya oylamryacağım, gizli oturuma gidiyorum 
veya gitmiyorum» demeye yetkisi yoktur. Bu
nun üzerinde görüşme açılamaz. QQ ncı madde 
otomatikman işler, iki şart yerine getirildikten 
sonra. Ancak, 66 ncı maddenin ifadesine göre; 
bu teklif üzerine dinleyiciler, gerekirse memur 
ve hizmetliler, toplantı salonundan çıkarılır, 
teklif sahiplerinin gerekçeleri dinlendikten son- | 
ra, teklifin kabulü veya reddi için görüşmesiz; 
işari oya başvurulur ve otomatikman gizli bir
leşime geçilir. Teklif sahipleri gerekçelerini an
latır. İşte, o zamandır ki, bu oylama yapılır. 
Bu oylamada karar verilir. Denir ki, gizli bir
leşim yapılır yahut yapılmaz. Binaenaleyh, 
yapılacak bir başka işlem yoktur. Sayın 
Başkanın takdirine bağlı değildir. Sayın 
Başkan, 66 ncı madde sarihtir yoruma veya
hut takdire her hangi bir şekilde açık 
kapı bırakan bir konu değildir. Saym Başka
nım; eğer, bir kısım arkadaşlarımızın ifade et
tiği gibi, görüşmelerin sınırlandırılması nın, kal
dırılması, ki daha önce bir önerge1 vermiştim, 
görüşmeler üzerindeki sınırlandırmanın kaldı
rılmasını ve açık oturumda meselenin görüşül- [ 

I meşini istemiştim, bu, takdirine bağlı olduğu ve 
oylamadığınız içindir ki, ben artık takdirinize 
meydan vermiyen bir usulü getirmiş bulunuyo
rum. Ta, görüşmenin başında sise Başkanlık Di
vanına bir önerge vermiştim, dört sayfalık, sı
nırlandırılmam^ kaldırılmasını istemişim, oy
lamadınız. Ama, takdir yetkiniz olduğu için 
müdahale ve İsrar etmedim. Ama, şimdi QG ncı 
madde, size takdir yetkisi vermiyor. Size, Ana
yasanın her hangi bir maddesi, kıyas yolu ile, 
veyahut yorumu yolu ile bir yetki vermiyor ki, 
«Ben bunu oylamıyacağım» diyorsunuz. Hayır, 
66 ncı maddeye göre işlem yapmak zorundası
nız. Bu işlem ancak, 66 ncı maddenin 2 nci ben
di gereğince muayyen merasim yapıldıktan 
sonra, çoğunluğun oyu ile ya bir gizli birleşim 
yapılır, yahut gizli birleşime lüzum yoktur hu
susu oylarla halledilir, açık oylamaya gidilir. 
66 ncı maddenin bu sarahati karşısında Saym 

I Başkan, «Ben oylaımyorum» dediği takdirde 
Cumhuriyet Senatosunun yönetiminin yeniden 
bir örneğini görmüş olacağız. Sarih hükümler 
karşısında yorum ve takdir mümkün değildir, 
Saym Başkan önergeyi oylamıyacaksınız, öner
geyi yerine getireceksiniz. Size, önergeyi oyla
mayı İçtüzük emretmiyor ki, İçtüzük, önerge 
gereğini yerine getirmeyi emrediyor, bunu rica 
ediyorum. Saym Başkan; şayet, «Hayır ben bu
nu da dinlemiyorum,, dilediğimi yapacağım» de
diği takdirde,.. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Demez, 
deme.? , 

I SIRRI ATALAY (Devamla) — Teşekkür 
ederim, Sayın Tevetoğlu, bu teminatınızı çok 
yerinde buluyor ve bu teminatla ayrılıyorum, 
saygılarımla. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade bu
yurursanız, grup adına usul müzakerelerinde 
takaddüm hakkı yoktur, sıra hakkı vardır. 

A. P. GRUPÜ ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Bursa) — Saym Başkan, değerli arkadaşla
rım, evvelâ bir hususu tasrih edeyim, ben Sayın 
Hazer'den daha evvel söz istedim, Yalnız o çok 
bağırdı, ben az bağırdım duymamış oîmahdır-

İ 1ar, 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, benim söz alı
şımın sebebi İçtüzüğün 58 nci maddesinin bu 
tüzük hükümlerine uyması gerektiği hususunu 
naçizane temin gayretinden ibarettir. Sayın 
Atalay'm dediği doğru, Başkanlık Divanının 
takdirine tüzük anlayışına müdahale etmeye 
hakkımız yok. Fakat ben de Saym Ata!ay gibi 
tüzüğü anlamaktayım. 66 ncı madde sarih. Bir 
takrir verildiği takdirde, on imzayı ihtiva ettiği 
takdirde, o takririn gereği yerine getirilir, gizli 
oturuma geçilir, esbabı mucibesi söylenir ve bu 
esbabı mucibe muvacehesinde Umumi Heyet ek
seriyetle reyini beyan eder. Doğrudur, benim 
anlayışım da budur. Ancak, burada bir hususu 
tavzih etmeye mecburum. 

Muhterem arkadaşlarım, henüz zabıt gelme
di, Sayın Başkan, bize, zaptın içine ithal edil
mesinden endişe duyduğum bir çirkin söz mev
cut mudur, değil midir, onu ispat edecek zaptı 
getirip okumadı. Keşke okusak ve bu sözün., 

BAŞKAN — Saym Kayalar zaptı getirttim, 
müsaade ederseniz okuyayım. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Devamla) — Sözümü kesmemenizi bilhassa is
tirham ederim, zaptın okunup okunmamasi hu
susundaki takdirinize de müdahale etmek iste
miyorum, fakat sözümü kesmemenizi rica edi
yorum , 

Muhterem arkadaşlarım, bu zabıtlar okuna
bilir, bu zabıtlar tekrar bâzı hâdiselere sebe
biyet verebilir. Ve Umumi Heyet bir anlayış 
içine girer ve zabıtlardan bu sözleri ihraceder. 
Çıkarabilir, bu da olabilir. Şirndi benim değin
mek istediğim husus başkadır, katiyen inkâr 
edilmedi ve bir zaptın okunmasına da lüzum 
görülmedi. «Cumhuriyet Senatosunda bir aşiret 
idaresi mevcuttur.» İddia bu, İddiayı Saym 
Atalay kendi açısından tavzih etti, aşiret ida
resi demekle bir ilksel idareden bahsetmek iste
diğini beyan etti. Muhterem arkadaşlarım, fil
hakika beyanlarına teşekkür ederim, kendi an
layışı bu noktadadır, samimî anlayışını beyan 
etti, aynı kanaatte olmadığımızı da yeri geldi
ği zaman kendisine anlatırız. Fakat bir aşi
ret idaresinin hangi mânada ve bâzan Türk 
Devletini küçültür, bâzan Türk şahsını, âlice
nap Türk Milletini küçiilltür mahiyette konu
şulduğunu ve bu sözün bir küçültücü söz ol
duğunu artık kabul etmemeye imkân yoktur. 

| Onun için yüksek Senatoyu bu küçültücü söz
den sureti katiyede tenzih etmek isterim. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, benim burada çok 
gücüme giden bir husus var. Anayasa vazıla-
ruüdan bir tanesi ve kendisi konuşurken dik
katle dinlediğim, fakaJt mutlaka başkası konu
şurken mütemadiyen konuşan arkadaşıma bita-
bediyorum, kendisi de Anayasa vazılarından 

i bir tanesidir. 84 ncü maddeyi vazı kanun bo
şuna tedvin etmemiştir. Bir reaksiyon hükmü
dür, yerinde bir hükümdür. Eski Meclisi hatır-
lıyalım, Başkanlık Divanı taraflı mı idi, taraf
sız mı idi bunun münakaşasından içtinabede-
rim, fakat 84 ncü madde yerinde bir hüküm
dür. Başkanlık Divanının tarafsızlığını tesbit 
etmiye matuf çok yarinde bir hükümdür. O 
halde Başkanlık Divanının, tarafsız olan Baş
kanlık Divanı üyelerinden birisi Yüce Senato 
tarafından seçilmiş odup dururken, nasıl gelip 
de benim dununum kaşını çatışa şöyle yapa
rım, ben grııpuma böyle yaparım, ben grupu-
ınun malıyım, mânasına gelen sözleri burada 
terennüm eder, hepimizin malıdır kendisi, hepi
mizin seçtiği bir arkadaşımızdır, Başkanlık Di
vanında tarafsızlığını temin etmekle mükel
lef olan bir şahıstır. Yüce Senatonun Başkan-
vekilidir. O halde kendisini grupundan tecrit 
etsin ve grupun değerdi bir üyesi olarak o 
grup a müteşekkiriz, çünkü Sırrı Atalay gibi 
bîr arkadaşımızı bize hediye etti ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanımda tarafsızlığını 
muhafaza eden diğer üyeler gibi bir üye ol
duğunu unutmamasını bilhassa istirham eds-

ı rim. 
•Muhterem arkadaşlarım, bu sözlerimle şunu 

da anlatmış oluyor mm ki, sizin grupunuzda bir 
başkanvekiK şöyle yapsa, siz şöyle yaparsınız 
bunlardan da değerli grııpumun çok üzüldü
ğünü ifade etmek isterim. Ancak bu kadarla 
itmamı kelâm ederim bu mevzuda. 

Değerli arkadaşlarım, işin esasına gelince, 
burada bir bütçe müzakeresi yapıyoruz, şu ka
dar zaman zarfında ikmal etmekle mükellef ol
duğumuz bir bütçe var. Bütçe takdir edersiniz 
ki, ayrı bir prosedüre talbi. Hükümetin âtiye 
matuf icraatını esaslı surette murakabe edi
yoruz. Bu prosedürün böyle yürütülmesine ve 
bu bütçenin içine gayesi beli bir konunun, 

I bilhassa Başkanlık Divanını teşkili eden bir 
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kaygı yüreğimden silinirse, kalkar ise yani en 
kısa zamanda konu bütün ayrıntıları ile Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülme im
kânı sağlanacak ise, sağlanır ise mesele yok. 
Bütçe müzakereleri sırasında birkaç saatinizi 
belki beş on saatinizi alacak bu gizli görüşme
den, şüphesiz ki ben yalnız da değilim, imza ve
ren 13 arkadaştır, onlar da benim kadar bu 
önergede hak sahibidirler. Onlar da her halde 
geri alırlar ama bu kaygımız giderilir ise. Gide-
rilmediği takdirde - bir inat ve ısrar olarak al
mayın bunu - örneğini de verdim size, bâzı ba
rajlar da önümüze çıkmaktadır. - Bir başka şe
kilde konuyu türnü ile huzurunuza getirme im
kânına sahibolmıyabiliriz. Bu sebeple Sayın Ka
yalar lütfeder, meselenin en kısa zamanda huzu
runuza getirilmesi hususunda yardımcı olurlar
sa, ben şüphesiz ki, Sayın Kayalar'ı bununla sık
boğaz edip ille demiyorum. Bu hususta Genel 
Kurula yardımcı olacaklarını Cumhuriyet Sena
tosunda üyesi en çok olan bir grupun başkanı 
olarak genel kurul huzuruna gelmesine yardım
cı olacağı hususunda bi^e bir vaitte bulunurlar
sa şüphesiz ki, nasıl ilk adımı centilmence atmış
lardır Saym Şeref Kayalar, kendisine aynı mu
kabele tereddütsüzce yapılacaktır, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Saym Kayalar Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Bursa) — Yerimden ifade ediyorum efendim. 
Sadece ben değil, bütün Grupum adına söyliye-
bilirim. Aynı arzu içindeyiz. Bunun prosedürü
nü tesbit edelim ve beraberce görüşelim diyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay konuşmayı duya
bildiniz mi efendim? 

Geriye alıyorsunuz öyle mi efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, evet söy

lediğim, ifade ettiğim gibi efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Âmme dâvası 

açılmış. Bu şekilde mesele kapanmış olur mu 
efendim? Yani Riyaset cevap versin efendim? 

LÛTFİ BİLGEN (îçel) — Saym Atalay be
nim imzamı geri almaya hakkı yoktur efendim. 
Bu mevzuda söz de istemiştim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun. Saym Atalay geriye alıyorsunuz değil 
mi efendim? (Gürültüler) 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Hayır hayır efen
dim, benim imzamı geri alamaz. 
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BAŞKAN — Canım kendi hakkını kullanı
yor, bir dakika rica ederim, Sayın Koksal. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Saym Aksoley müracaatınızı 
geri alıyor musunuz? 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ural yoklar. Sayın Bil
gen almıyorsunuz. 

LÜTFİ BİLGEN (İşel) — Bu mevcuda söz 
istedim efendim, bu konu için usul hakkında 
söz istedim konuşmak istiyorum. Geri almıyo
rum. 

BAŞKAN — Vereceğiz efendim. Saym Pes-
tilci. 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) — 
Almıyorum. 

BAŞKAN — Saym Yurdakuler. 
MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) 

— Demin yapıttan konuşmalardan sonra mese
lenin ilerde ortaya getirilip açıkça konuşulacağı 
ifade edildiği için geri alıyorum. 

BAŞKAN — Saym Gürsoytrak yoklar. Sa
yın Tanyeri. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Efendim, 
meseleyi tafsile tabi tutmak lâzımdır. Eğer be
lirli meselede hukuka aykırılıktan ileri gelen 
bir durum varsa alırım, yok eğer bir suiistimal, 
Saym Atalay'm ifade buyurduğu gibi muttali 
olduğu anda savcının derhal el koyacağı bir me
sele ise geri almıyorum. 

BAŞKAN — Saym Özgür. 
SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa

yın Şeref Kayalar'm vermiş olduğu teminat üze
rine geri alıyorum. 

BAŞKAN — Saym Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Aynı şekilde ben de geri alıyorum. 
BAŞKAN — Saym Aksoyoğlu. 
REFET AKSOYOĞLU (Tabiî Üye) — Aynı 

görüşle ben de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 66 ncı madde gereğin
ce 10 sayın üyenin gizli oturum talebetmesi ik
tiza etmektedir. Bize verilmiş olan bu 13 imzalı 
önergeden 8 arkadaşımızın önergelerini geri al
maları karşısında İçtüzüğün 66 ncı maddesini 
tatbike imkân hâsıl olmamıştır efendim. Muhte
rem senatörler bir önerge var, okutuyorum : 
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LÛTFİ BİLGEN (tçel) — Sayın Başkan, 
söz vereceğim dediniz Sayın Başkan. Usul hak
kında konuşacağım. Benim söz hakkım mahfuz
dur. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu ve MMlet Meclisi büt

çeleri üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

İzmir 
Orhan Kor 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu mesele ile 
ilgili olarak benim de bir takririm vardı. Gizli 
görüşme değil, açık görüşülmesi için. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkanım ben de söz istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer haklısınız, okutu
yorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Aley
hinde. 

Sayın ^Başkanlığa 
Senato Başkanlığı tasarruf ve tâyinlerinde 

suiistimaller oilduğu Sayın. Sırrı Atalay tarafın
dan ifade olundu. Bu konunun etraflıca konu
şulması için söz tahdidinin kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben 
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Aleyhinde istediniz zatıâliniz. 
Sonra zatıâlinize söz vereceğim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın başkan, sa
yın senatörler, mesele öyle bir noktaya geldi ki 
artık dönemeyiz. Sayın Atalay burada bir id
diada bulundular, suiistimal var dediler. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Neymiş 
suiistimal. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Var veya yok, 
söylediler, vesika okudular. Şimdi biz de or
taya çıksın diyoruz. Biz geçen sene burada ka
mu iktisadi teşebbüsleri görüşülürken TRT nin 
bütçesini reddettik. Danıştaya gittiler, kazandı
lar. Danıştayda kazanacak bir bütçeyi reddedi-
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yoruz, kendi bütçemizi şüpheli halde geçirmeye 
çalışıyoruz. Aydınlansın iki - üç gün geçsin. 
ne olur? Bu memlekette bütçe ile hükümet 
düştü bir şey olmadı. Senatoda 10 gün yerine 
12 gün geçer ama her şey doğru dürüst meyda
na çıkar. Bu bakımdan Hazer'in önergesinin: 
kabul edilmesi ve görüşmelerin hattâ açık ol
masını ve bütün meselelerin ortaya konmasını 
ve varsa bir suiistimal, cezasını bulsun herkes, 
yoksa biz de öğrenelim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Ege 
buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, müzakeresini yapmakta olduğu
muz önergeler üzerinde Bütçe Komisyonunda 
bu meseleyi müzakere etmek ve bir neticeye 
bağlamak diye bir mesele mevzuubahsolamaz. 
Bütçe komisyonlarında şimdiye kadar ihbar 
telâkki edilebilecek kaza mercilerine çeşitli 
makamlara ve Danıştaya aksetmiş ve netice
ye bağlanmış olan birçok meseleler getiril
miştir. Bunun en tipik örneklerinden birisi, 
son müzakereler esnasında, bütçenin tümü üze
rindeki görüşmeler esnasında Saym Fikret 
Gündoğan'm burada ileri attığı bir husustur. O 
da Devlet Plânlama Teşkilâtında yolsuzluk
ların olduğu iddiasıdır. Hattâ ihbar ediyorum 
şeklinde bir de cümle kullandılar benim hatır-
lıyabildiğime göre. 

Şimdi her bütçenin içerisinde buna benzer 
çeşitli iddialar ileri sürülebilir. Bu sürülen 
iddiaları burası, Yüksek Senato bütçe müza
kereleri esnasında bir mahkeme gibi, netice
ye vardırma ve bunun kim haklı, kim haksız, 
kim doğru yolda, Mm eğri yolda gibi bir so
nuçlandırma çalışması içerisine girerse, Ana
yasanın ve içtüzüğümüzün muayyen bir süre 
içerisinde görüşülmesini ileri sürdüğü bütçe 
müzakereleri ne zaman tamamlanabilir. Efen
dim, eğer burada birşey varsa meydana çıksın 
deniyor. Muhterem arkadaşlar herşey meyda
na çıkmış zaten. Danıştaya gitmiş, karar alın
mış gelinmiş, işine son verilmiş. Bir hayli iş
ler olmuş. Şimdi gizli oturum veya açık otu
rum yaptığımız takdirde ne görüşülecek? Ne 
konuşulacak. Efendim başkanlık divanı içe
risinde falan ile filânın arasındaki mesele-
Muhterem arkadaşlar, hiç kimse şu parti bu 
parti, şu grup bu grup şu parlâmentonun içe-
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yoldadır. Ve müzakereleri dejenere etmiştir, 
uzatmıştır.. Her mesele böyle olmaktadır, iki 
saatte, bir saatte halledeceğimiz mesele sekiz 
saat sürmüştür. Arkadaşlar, bütçeyi gece de, 
gündüz de akşamda çalışarak çıkarabiliriz. On 
dakikayı beş dakikaya indirebiliriz. Ama bu 
meseleyi küllendiremez. Bu mesele gelmiştir. 
Hepimiz itham altındayız. Başkan, başkanve-
killeri, suiistimal var, sahte evrak tanzimi var. 
Kaza mercileri kararları infaz edilmemesi var. 
Bundan daha büyük bir iddia daha nasıl bekli
yorsunuz? Ve bundan daha takdim olunacak, 
öne alınacak, öncelik tanınacak hangi mesele 
bekliyorsunuz? Hukukta kaide arkadaşlar; 
ehemmi mühimme tercih etmektir. Bu âdeta ge
ne bir idare hukuku kaidesidir. Yani önmesele-
dir, ilk meseledir. Bu halledilmedikçe diğerleri
ne geçemeyiz. Az konuşulur, çok konuşulur, 
gizli veya açık konuşulur ama mutlaka bu me
sele halledilmelidir. 

Sayın Başkan eğer gizli konuşmaya razı de
ğillerse başka birtakım mütalâalar ileriye süre-
ceklerse ben aynı esas ve maksada matuf ola
rak bu konunun tahdit kaldırılarak açık konu
şulmasını teklif ediyorum. Yüksek Heyetiniz
den bunun tasvibini istirham ediyorum. Aksi tak
dirde bu mesele küllenir ama dumanı tüter 
arkadaşlar. Tüten bir duman arasında da hepi
mizin haysiyeti ve bu Yüce Heyetin mehabeti 
gölgede kalır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Eazer teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, her arkadaşımız muh

terem fikirler dermeyan ediyorlar. Şimdi Sa
yın Hazer'in fikrini İçtüzüğün maddesi ile ce
vaplandırıyorum. içtüzüğün 53 ncı madadesi-
nin ikinci fıkrası «Başkan söz alanların adları
nı sırası ile kurula bildirir. Komisyon veya 
grup adına söz istendiği takdirde komisyon baş
kanı veya sözcüsü ile, grup başkan ve sözcüle
ri sıraya bağlı değillerdir.» Bu umumi bir kai
dedir. Birden fasla kişi usûl hakkında söz iste
diği için 56 ncı maddenin 2 nci fıkrası tat
bik edilmiştir. Tarafsızlık yoktur. Sayın Atalay 
geriye almak istiyor musunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Arz edeceğim. 
Yalnız Sayın Başkan, Sayın Kayalar arkadaşı
mın ifade ettiler zaptı okur musunuz? Söz ko
nusu edilen zaptı okur musunuz? Ondan sonra 
söz istiyeceğim. 

BAŞKAN — «Yasama organı olarak Cumhu
riyet Senatosunun yönetiminin çığırından çık
mış olduğunu, Cumhuriyet Senatosu yönetimi
nin idari ve yasa ile ilgili yönetiminin yeryü
zünde hiçbir Parlâmentoda emsali olmıyan bir 
tarzda idare edilmekte olduğunu ve Cumhuriyet 
Senatosu yönetiminin bir aşiret idaresinden da
ha kötü bir seviyeye düşmüş olduğunu.» 

2. Benim görev yerinde bulunmamı tâyin 
ve tasvibeden C.H.P. nin kontenjanından işgal 
ettiğim yerdir. Eğer benim grupum bir gün ba
na bu görevimde bir ihmalimi, veyahut göre
vimin yerine getirilmesinde bir kusurumu gö
rür, kaşlarını dahi çatar ise derhal görevimden 
ayrılırım. Derhal grupumdan bir kişiyi benim 
görevimi yerine getirmemde sadece ikaz, sadece 
mahkeme ilâmları değil kaşlarını çatarsa dahi 
tereddüt etmeden. Ama size gelince dünyayı 
yıksanız görevin başından ayrılmazsınız.» Bu
nun üzerine Başkanlığın müracaatı var, müda
halesi vardır. Ve sizin Başkanı itham etmeniz 
vardır. «Sayın Başkan, benim söylemediklerimi, 
aklıma gelmiyenleri hem de rahatlıkla ifade edi
yor, diyorsunuz. Halbuki Başkan sizin söyledik
lerinizi beyan etmişti. 

Buyurunuz, Sayın Atalay. Buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Zabıtlar 
okundu, görüldü ki, ben bilâhara konuşmamla 
bunu ne ret ne de inkâr etmiş değilim. Yalnız 
aşiret idaresinden neyin anlaşılmak lâzımgeldi-
ğinin izahını yaptım. Biz daha gençliğimizde ta
rih kitaplarında bir aşiretten koskoca bir devlet 
yarattık fikrini savunan bir nesil olarak geliriz. 
Aşireti, nizam fikrinden uzak, hukuktan kanun 
hükmünden ziyade ihkakı hak eden ve âdil, 
mazbut bir devlet nizamı kurulmıyan toplumun 
ifadesi olarak almak gerekir ki; ben Cumhuri
yet Senatosunun yönetiminin esasta ve usulde 
meşruiyetsizliğe uğrıyan misallerini mahkeme 
ilâmları ile vermiş bulunuyorum. Bu sebepledir 
ki, yönetimin çeşitli tecellilerini anlatmış ve bu
nun ne derecede çığırından çıktığını ilkel bir 
toplum hayatında görülmiyen bir veçhede sey
rettiğini ifade ettim. 

Benim kendi grupum bana kaşlarını çatarsa 
görevimden ayrılırım. İstifa müessesesinin nasıl 
işliyeceğiııi bana istifamın zaruretini ifade eden 
kıymetli bir arkadaşımın ikazı üzerine istifayı 
benim Cumhuriyet Senatosunda Başkanlık ye-
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rinde şerefli bir görevi yapma imkânını sağlı-
yan G.H.P. sine karşı ayrı sorumluluğum var
dır, Genel Kurula karşı şüphesiz ki elbette ki 
sorumluluğum vardır. Genel Kurul çeşitli grup
lardan meydana gelebilir. Ama benim Baskan-
vekilliği görevimin kaynağını G.H.P. Grupunım 
35 üyesinin varlığı teşkil etmektedir. Bu sebep
le şüphesiz ki onun bir ayrı anlamı vardır. Ge
nel Kurula bir sorumluluk duygum vardır. Ay
rıca mensubolduğıım grupa karşı bir sorumlu
luğum vardır. Ben bunu daima vicdanımda his
sederim. Ben burada kürsüde ayrı bir Sırrı Ata-
lay'ım, ama o kürsüde ayrı bir Sırrı Atalay'ım 
bunun ikisini birbirinden ayıran bir insanım. 

Bunu da tesbittcn sonra, ben Anayasa ne 
derse desin hepimiz insanız, siyasi teşekküller
den kendimizi ayırmaya imkân yoktur. Bir bu
nu açıkça ifade etmek vardır, bir de tarafsız 
gözüküp taraflılığın sayılmıyacak örneklerini 
vermek vardır. Ben yerimde açıkça G.H.P. sinin 
Sırrı Âtalay'ıyım. Ama bu kürsüde Anayasanın 
emrettiği hudutlar dâhilinde görevimi yaparını. 
Fakat Başkanlık yerini işgal ettiğim zaman ise 
Anayasanın 84 ncü maddesinin ağırlığını daima 
vicdanımda hissederim. 

Bu hususları da ayırdıktan sonra şimdi me
selenin tehiri hususunda Sayın Kayalar'm İçtü
züğün 66 ncı maddesindeki mutabakatımıza rağ
men sadece bir münasip mutabakatı arama ve 
Cumhuriyet Senatosu görüşmelerinin bütçe mü
zakereleri sırasında zaman israfını önlemek ve 
meseleyi rayına oturtup görüşmelerin biran ön
ce bitmesini sağlamak üzere İçtüzük hükümleri
nin, kesin hükümlerine rağmen bir centilmen 
görüşmesi içerisinde geri alınmak şekli ile mese
lenin bir başka zamana tehirini şüphesiz ki 
Parlâmentolardan tüzükler kadar kişilerin, 
grupların ve toplulukların karşılıklı normal ve 
medeni münasebetleri de aynı derecede itibarlı
dır ve aynı derecede geçerlidir. Arkadaşımızın 
bu şekildeki bir talebine hayır demek doğru de
ğildir şüphesiz. İçtüzük hükmü ne kadar varitse 
aklıselimin ortaya getirdiği bir hususu reddet
mek o kadar doğru değildir. Yalnız Sayın Şeref 
Kayalar'dan şu hususlarda münasip mutabaka-
timizin beraber olmasında istirhamım olacaktır. 

İçtüzüğün 12 nci maddesine göre sözlü soru 
ile meseleyi getirmek mümkün değildir Sayın 
Kayalar. Meseleyi bütçe görüşmeleri sonunda 

açık veya gizli bir toplantıda açıkça konuşalım.. 
Bunu İçtüzüğünde benim muayyen bir mesele
de bir sözlü soru vermem - çünkü soru bir me
selede verilir - on tane ayrı ayrı soruyu verip 
bunlarda benim yahut Başkanlık Divanından 
birinin konuşması şeklinde değil, bütün üyelerin 
katılabileceği gizli yahut açık bir oturumda me
seleyi bütün ayrıntıları ile görüşme imkânını be
raberce sağlıyalınL Bunun, şimdi size tipik bir 
örneğini vereceğim. Saym Kâmil Karavelioğlu, 
sekiz ay önce Cumhuriyet Senatosunun yönetimi 
ile ilgili bir Meclis araştırması yani Cumhuriyet 
Senatosu araştırması istemişti bu konuların bir 
kısmı için. Divana geldi, dedik ki, Meclis araş
tırması müessesesinin divanla ilgisi yok. Günde
me girer ve görüşülür, gereği yapılır. Fakat Di
vanda ekseriyeti teşkil eden özellikle A. P. 11 ar
kadaşlarımız bunu önlediler. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Yanlış ye
di kişi oluyor... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kanın teklifi üzerine Anayasa Adalet Komisyo
nuna gitsin, Meclis araştırması talebi gidecek 
Anayasa Adalet Komisyonu mütalâasını bildire
cek. Ondan sonra işleme tâbi tutulacak şeklinde 
barajlar önümüze serildi ve Saym Kâmil Kara-
velioğlu'nun Cumhuriyet Senatosu yönetimin
deki çeşitli haksızlıkların ve hukuk dışı tasar
rufların görüşülmesi böylelikle önlendi. 

Şimdi Sayın Tuna'ya gündemlerinde hiç de 
yüklü iş olmamasına rağmen Anayasa Adalet 
Komisyonunda konunun aylarca tutulmasının 
sebebini... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bana değil, bunun cevabını Başkanlık Divanına 
soracaksınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Başkanlık 
Divanına gelmemiştir. Saym Tuna aylardan be
ri konu bir türlü Başkanlık Divanına gelmemiş
tir. Şunu arz etmek istiyorum. Meseleyi sizin 
huzurunuza getirebilmek için müteaddit cehtle-
rimiz olmuştur. Çabalarımız olmuştur, önlenmiş
tir. İşte şimdi bu bütçe dolayısiyle huzurunuza 
getirmiş bulunuyoruz. Şimdi benim yine bir 
kaygım oluyor, acaba diyorum, yine vuslat baş
ka bir bahara olmasın... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Yok.. 
Yok... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bütün bu 
kaygıyı duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu 
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şahsın veya bâzı şahısların töhmet altında bu
lundurulması alabildiğine gizli veya aşikâr cel
sede burada onların itham edilmesinin su büt
çe prosedürü içine sakınmamasını istirham 
ediyorum. Bütçeyi ikmal edelim, kaldı ki, ben 
öylle zannediyorum, hatanı varsa bilhassa ikaz 
edilmemi rica ediyorum, Başkanlık Divanının 
Yüksek Heyetiniz tarafından murakabesinin 
lir tek yolu var. O da içtüzüğümüzün 12 nci 
maddesi. Başkana veya üyelerden birine yazı
lı veya sözlü sorular sorulur, bu sorular soru
lur, getirilir ve burada enine boyuna ister aşi
kâr ister gizli celsede bu hâdiseyi tartışırız. Fa
kat bu işi burada bırakabm ve Sırrı Atalay 
arkadaşımla beraber koridor dedikodusu ile 
değil, şu veya bu dedikodu ile değil, mesele 
zikretmek suretiyle beraberce nazniıyacağı-
mız sözlü veya yazılı soruları getirelim, be
raberce getirelim Genel Kurula ve beraberce 
karşılıklı tartışafiım. Fakat burada bu bütçeye 
çomak sokmayı bırakalım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu .belkide Sırrı 
Atalay in, belkide bir değerli arkadaşımın ta
lihsizliğidir. 1969 Bütçesinde de böyle gene bir 
arkadaşı ile geçimsizliği yüzünden veya o arka
daşın sebebiyet verdiği bir hareket, kim sebe
biyet verirse versin Başkanlık Divanında bâzı 
geçimsizlikler yüzünden bizim değerdi bütçemi
zin, değerli murakabe vasıtamızın bütün mille
te aşikâr ve açık olan değerli murakabe vası
tamızın birtakım hâdiselerle gizli kapaklı bir 
hale getirilmemesini bilhassa istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım gizli celse evet, 
aşikâr celseye de evet. Şimdi kaldı ki, burada 
zikredilen hâdisenin doğrudan doğruya kendi
sinin iddia etmiş olmasına rağmen, buradaki 
hâdisenin Başkanlık Divanı yönetimi ile bir il
gisi yok. Ne bir 10 lira ağır para cezası, ağır 
kelimesinin üstüne basmak suretiyle ağır para 
cezasına falan Başkanlık Divanı üyesi mahkûm 
edilmiş, efendim falan genel sekreter çıkarıl
mış. Muhterem arkadaşlarım, gönül çok arzu 
eder, koridor dedikodularından kulaklarımıza 
gelen hâdiselerin genel sekreter hakkında, ku
lağımıza gelen hâdiselerin aşikâr veya gizli 
celsede ortaya dökülsün, muhterem Umumi He
yet de bunu öğrensin, fakat şu bütçe hâdi
sesinin içine girmiyslim, onun için ben 58 nci 
madde gereğince BOZ aldım., tüzük anlayışımda 
tamamen Sayın Atalay'la beraberim, içtüzü

ğün 66 ncı maddesinin tatbik edilmesi lâzım-
geldiğinin tam kanaati içindeyim, fakat istir
ham ediyorum kendisinden, şu bütçenin arasına 
gırmiy ellim, bütçeyi mü ta akıp en yakın zaman
da bütün hâdiseleri, cereyan etmiş olan bütün hâ
dise, ne hâdise varsa beraberce getirelim ve bunu 
'tezekkür edelim. Ama illâ şu bütçenin arasına 
girmiyeîim, istirham ediyorum, takrirlerini geri 
alsınlar, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Atalay takririnizi geri 
alıyormusunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, izah 
edeyim, bir mutabakata varabiliriz, bir muta
bakata varmak mümkündür. Sayın Kayaların 
şahsımla ilgili sözlerine ve bâzı hususlara ce
vap vereceğim, geri almanın nasıl mümkün ola
cağını izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay Yüce Senatoyu 
küçük meselelerle işgal etmemiye yardımcı ol
manızı rica ediyorum, buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Mesele küçük 
değildir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 

böyle ikiniz karşılıklı birtakım mücadelelerde 
bulunuyorsunuz, buna ne hakkınız var. 

NAHİT ALTAN (Çanakale) — Evvelâ ben 
söz istedim, Şeref Kayalar'dan evvel, usulen 
Lir hüküm olmadığı halde benim hakkım yen
miş durumdadır. Şimdi tekrar Sayın Sırrı Ata-
lay'a söz veriyorsunuz, bu usul bakımından ge
rek 6 ncı madenin 6 ncı fıkrası ve 12 nci mad
de gereğince bu önergenin muameleye konmı-

| yacağım izah edeceğim. 
i 
I MEHMET HAZER (Kars) — Ne hakla be-

ııjm sıramı veriyor sunuz? 
BAŞKAN — Sayın Hazer yapmış olduğum 

i tesbitte Sayın Altan size tekaddüm ediyor. 
I MEHMET HAZER (Kars) — Yalan. 
I BAŞKAN — Zatıâlin'ize de söz vereceğim. 
j MEHMET HAZEE (Kars) — Ben arkadaş-
j darımın vicdanlarına hitabe diyorum. Riyaset Di-

vamndaki arkadaşların vicdanına hitabediyo-
rum. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Sırrı Atalay arkadaşım... 

BAŞKAN — Sayın Altan, bir dakikanızı ri
ca edeyim, malûmunuz içtüzüğün 10 ncu mad
desinde söz istiyenleri sayın Kâtip üyeler tes-
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bit ederler. Sayın Barutçuoğlu'nun da şahade
tine müracaat ettim, Sayın Altan'm size tekad-
düm ettiğini ifade ettiler, buyurun efendim. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Sırrı 
Atalay arkadaşımız bütçede, Cumhuriyet Sena
tosu Bütçesi münasebetiyle vâki konuşması sı
rasında vermiş bulunduğu önergenin mahiye
tini açıkladı, iki hususa temas etti. Birisi Baş-
kanvekili bir arkadaşımızın hukuka, İçtüzüğe 
aykırı bir tasarrufu, diğeri de Başkan arkada
şımızın 1967 tarihinde yapmış olduğu bir işlem 
dolayısiyle yine kendisine matuf bir tasarrufu
nun Danıştaya dâva açılması, iptali ve taz
minatı meselesidir. 

Şimdi bu iki mevzuun Tüzüğümüzle alâkalı 
hususu bir 12 nci maddedir. 12 nci madde, 
«Cumhuriyet Senatosu üyeleri Başkanlık Di
vanının veya Divan üyelerinden herbirinin ka
rar ve işlemleri hakkında Başkandan yazılı ve
ya sözlü soru sorabilirler.» bir. Arkadaşımı
zın burada yapacağı iş bu işlemlerden dolayı 
Başkandan yazılı veya sözlü soru sormak ol
malıdır. Tüzüğe aykırı niye olsun, bu bakım
dan müsellemdir. 

İkincisi; yine 6 nci maddenin 6 nci fıkrası, 
eğer arkadaşımız bu fikirlerde değillerse 12 nci 
maddeye girmiyor diye iddia ediyorlarsa yine 
6 nci maddenin 6 nci fıkrası da, «Başkanlık 
Divanı üyeleri hakkında tekbaşına üzerlerine 
aldıkları işlerden dolayı yapılacak itiraz ve 
şikâyeti Divanın dâhil üye sayısının 2/3 ço
ğunluğu ile inceleyip karara bağlamak» tır. 
Esasen her iki işlemden Başkanlık Divanına 
Sayın Sırrı Atalay ve arkadaşları tarafından 
getirilmiş ve iki ay müzakere edildi, nihai ka
rar verilmiş olmasına rağmen arkadaşımın 
tekrar aynı mevzuu buraya getirmesi hem 
Tüzüğe aykırı hem de bu şekilde meseleyi vaz'-
etmesi Tüzüğün 6 nci ve 12 nci maddesine ay
kırı olduğu cihetle işleme tabi tutulamaz, nor
mal yollardan gittiği takdirde ayrı bir mua
mele, prosedür vardır. Bunu hürmetlerimle arz. 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Altan teşekkür ederim. 
Bizim müzakere ettiğimiz mevzuu 66 nci mad
deye tevfikan gizli oturum talebinin önerge
sinin oylanıp oylanmıyacağı meselesidir. Sayın 
Hazer, buyurunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, ben söz almak hele bu münakaşanın 
içine girmek istemiyorum. Fakat mevzua, ne
resinden bakılırsa bakılsın, ne bir sözlü soru, 
ne bir yazılı soru konusu değil. Bunun çok 
ötesinde tüm Yüksek Heyetinizi hattâ Türki
ye'deki demokrasiyi ve Parlömanterizmi ilgilen
diren bir safhadadır. Binaenaleyh bunu şu 
veya bu tüzük maddesini şöyle veya böyle yo-
rumlıyarak değil, meseleyi hakiki mânası ve 
mahiyeti ile ele alarak bir neticeye bağlamak 
mecburiyetindeyiz. Sözlü soru bir arkadaşın bir 
üyenin bir konu hakkında yetkili mercilerden 
bilgi almasından, almasını sağlıyan ve ona mü
teveccih bir faaliyettir, bir teşriî faaliyettir. Fa
kat bir genel görüşmede Yüksek Heyete mal ol
muş bir konuyu kapatamazsınız. SÖ3İÜ soru ile 
getirip «biz bunu işitmedik, duymadık, kimsede 
duymamıştır, şunu burada kapatalım» diyemez
siniz bir. ikincisi mesele, Sevin Başkanın tem
sil ettiği veya arkadaşların temsil ettiği gibi 
değil. Meselenin bütçenin çıkmasını engellemek 
bütçenin çıkmaması için manialar teşkil eden bir 
maksatla da getirildiği kanısında da değilim, 
Böyle olsa bütçeyi tehir etmenin türlü yolları 
vardır. Her an, her dakika çoğunluk yoktur, 
ve sair gibi bahanelerle bütçenin çıkması ge
ciktirilebilir. Bütçenin geciktirmesi ve çıkmama
sı için evvelâ şu tüzük hükümlerini şu usul hü
kümlerini samimiyet ve bir hukuk anlayışı için
de yürütmek mecburiyetindeyiz. Sayın Başkan, 
bu usûl münakaşalarını beyhude yere ve mah
sus uzatmak gibi bir düşünce ile sağa sola 
çektikçe saatlerimiz dakikalarımız heder ol
maktadır. Ve bu yüzden de 10 dakikada halle
dilecek meseleler bir saat, iki saat, üç saat sür
mektedir. Niçin Sayın Şeref Kayalar'a söz ver
diler grup adına. Han^i maddesi içtüzüğün 
grup adına bu konuda gruplara takaddüm hak
kı vermiştir. Gösterebilirler mi? Ben Sayın Şe
ref Kayalar'm veya bir grup arkadaşının ve
ya başka bir arkadaşın konuşmasına asla aleyh
tar değilim ama, henüz sıra gelmemiş iken 
«grup adına mı istiyorsunuz? diye bir de ken
disine, yani arkadaş söz talebetmediği halde 
«grup adına mı istiyorsunuz? Buyurun: Sayın 
Kayalar» demesini ne bu Başkanlık Divanı ta
rafsızlığı ile kabili telif gördüm ne de bütçeyi 
çıkarma maksadına yardımcı bir hareket olarak 
gördüm. Başkanlık Divanı tamamiyle yanlış 

229 — 
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risinde bilhassa Senatonun içinde bulunan hiç
bir arkadaşımız herhangi bir meselenin ör
tülmesine asla taraftar değildir. Biz burada 
Devletin bütçesini muayyen bir süre içinde 
konuşmak zorundayız. Bu mevzuun konuşulup 
tamamlanması gerekirken burada şimdi ade
ta bir Cumhuriyet Senatosu araştırması şek
linde uzun uzun karşılıklı müzakerelere gi
rişirsek, netice neye varacaktır, ne olacaktır? 
Efendim, bu Cumhuriyet Senatosunun bütçe
sini ibra etmeyiz. Zaten ibra edileceğini san
mıyorum. Muhalefette olanlar hangi bütçeyi 
ibra etmişlerdir şimdiye kadar, hepiniz kır
mızı oy kullanırsınız. Açınız Bütçe Komisyo
nunda yapılan müzakereleri. Bakınız muhale
fette olan arkadaşlara. Yukarıda konuştukları 
zabıtlarla neticeleri muhalefet şerhleri veya
hut muhalefetlerinin işaretleri oradadır. 

Şimdi yani biz burada böyle bir müzekere 
açar da bu müzakerede Cumhuriyet Senatosu 
Divanında böyle bir vaziyetin olup olmadığı, 
hattâ iddia edilenlerin tamamen yersiz oldu
ğu meydana çıksa dahi Sayın Atalay ve Sa
yın C.H.P. nin bu önergeye imza koyan ar
kadaşları, «Tamam bunu ibra ediyoruz, Cum
huriyet Senatosunun bütçesini kabul ediyo
ruz mu?» Diyecekler? Yok demiyecekler. 

Şimdi bu meseleyi bu noktadan alamazsı
nız. Ve Cumhuriyet Senatosunda hiçbir zaman 
gizli toplantı yapılmamıştır muhterem arka
daşlar. Cumhuriyet Senatosunda gizli toplan
tı - yani bütçe ile ilgili gizli toplantı - yapıl
mamıştır. Ben bütün konuşmalarımı bütçe ile 
ilgili yönü bakımından ele alıyorum. Yanlış 
anlaşılmasın. Karma Bütçe Komisyonunda 
gizli toplantılarda nihayet muayyen mesele
lerin çok kısa olarak ortaya konmasından iba
ret konuşmalar... 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşuyorsu
nuz değil mi Sayın Ege?. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Evet usul hakkında. 

BAŞKAN — Çok güzel efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Gizli 
toplantı mevzuu kalktı. 

BAŞKAN — Herkes kendine göre takdir 
ediyor. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Yok ki 
böyle bir şey. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ne 

yok ki? 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — 6 kişi 

toplantıya katılıyor. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Nasıl kalktı beyefendi? 
BAŞKAN — Kalktı efendim. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Takrir 

geri alındı efendim. 
BAŞKAN — Şimdi siz hangi takririn üze

rine konuşuyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) •— 
Şimdi Sayın Hazer'in burada açık olarak tek
lif ettiği, konuşmalar devam etsin hususunda
ki önergesi de bizim Başkanlık Divanının al
mış olduğu karar ve Başkanlık Divanının al
mış olduğu kararı tarafınızdan tasvibolunan 
ve önümüze program olarak verilen metinle 
tezat halinde olduğu da meydana çıkıyor. Muh
terem arkadaşlar, aynı şeydir yani, geçen gün 
burada Sayın Gündoğan'ın ortaya attığı me
sele hattâ daha ağırı ile ortaya atıldı. Efen
dim burada gelip kendisini müdafaaya haklı 
olmayan kişiler hakkında dahi orası şu ol
muştur, bu olmuştur, şudur, budur, bilmem 
nedir şeklinde burada kelimeleri tekrarlamak 
istemiyorum. Şudur diye ifade edildi. Ve kim
se demedi ki «efendim bu meseleyi buraya ge
tirelim, böyle mi, değil mi tetkik edelim» Her 
bütçe içerisinde buna benzer meseleler ge
lebilir muhterem arkadaşlar. Yukarıda Tu
rizm Bakanlığı Bütçesi konuşulurken bir ki
tap bastırma, bir broşür bastırma meselesini 
arkadaşlarımız Komisyona getirdi. «Böyle mi, 
değil mi?» diye sual sordular; Bakana. Bakan 
da bâzı şeyleri ortaya koydu. Şimdi arkadaşla
rım böyle kalkıp da hayır efendim... . 

BAŞKAN — Sayın Ege rica ederim sadede 
girin, istirham ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Sadetteyim muhterem Başkan. Bu müzakere 
yapılamaz. Bu şekilde önergeler tevali edebi
lir, bundan sonra ve şimdiye kadar görülme
miştir. Müzakeresi yapılmıştır. Grup sözcüleri 
konuşmuştur. 6 tane veya 5 tane senatör ar
kadaşımız fikir beyan etmiştir. Yeterlik öner
gesi verilmiştir. Hâlâ gelen önergeyi oylaya-
mazsmız. imkân yoktur buna. Ama izah etme-
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me imkân vermiyorsanız buyurun bildiği
niz gibi işlem yapın. Ama geçen saatlerden 
her halde vicdanen hepimiz mesul olmamız lâ
zım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Ben olu
rum mesul. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Siz olursunuz ama.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, bu önergenin usulü hakkında söz istiyorum. 
Bir şey daha arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Bir önerge 
okundu. Lehte, aleyhte konuşma oldu. Oyla
rınıza arz ediyorum. Sayın Barutçuoğlu lütfen 
okur musunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — önergemi izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — önergeniz çok açık efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Açık değil 

efendim. 
BAŞKAN — Çok açık efendim. 
Lütfen okuyunuz. 

Sayın Başkanlığa 
Senato Başkanlığı tasarruf ve tâyinlerinde 

suiistimaller olduğu Sayın Sırrı Atalay tara
fından ifade olundu. Bu konunun etraflıca ko
nuşulması için söz tahdidinin kaldırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Efendim önerge üzerinde leh
te ve aleyhte konuşma yapılmıştır. Oylarınıza 
arz ediyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — önergeyi 
oylıyamazsmız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan 
önergeyi niçin verdiğimi arz edeyim. Sayın 
sSırrı Atalay önergesini geri aldıktan sonra 
niçin, bunu verdiğimi izah edeyim. Kendi ken
dinize hüküm vaz'edip. kendiniz infaz edemez
siniz. Anayasa vardır, içtüzük vardır. Şimdiye 
kadar arkadaşlarıma, soruyorum, önergesini izah 
etmek istiyenlerin hangisine mâni olabildiniz. 
Veya oldunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
dim önergenizi izah ettiniz. 
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MEHMET HAZİR (Kars) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, önergenizi izah 
ediniz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, bu kabil iddialar başka yerde de olur
muş, burası Bütçe Komisyonuymuş, burası bir 
defa Bütçe Komisyonu değil. Bütçeyi konuş
mak, diğer meseleleri bertaraf etmek, kaldırıp 
atmak mânasına da gelmez, bizi mecbur da kıl
maz. Bu kadar ithamlar yapılıyor, «suiistimal 
var» deniliyor. «Sahtekârlık var» deniliyor, 
itham, ediliyor. Başkan burada oturuyor. Baş-
kanvc-killeri oturuyor. Bir tanesi Allah için 
çıkıp burada dese ki, arkadaşlar bu yalandır, 
veya şöyledir, veya böyledir. Söylenseydi şim
diye kadar bu müzakere burada biterdi. 

BAŞKAN — Cevap sırasını beklediniz mi 
acaba? 

MEHMET HAZER (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, hsr meselede cevap sırası beklenmez. 
Tatbikatta görmüşsüııüsdür. Bu gibi iddialar, 
br. gibi ithamlar ortaya atılır, atılmaz, ilgililer, 
yetkililer, nıesuller çıkar hayır öyle değil, böy
ledir veya sudur diye Meclisleri ikna eder, ten
vir sder. O rapor bir karara bağlanır. Biz 
orada onu istedik, ikincisi arkadaşlar bu âdeta 
- Saym SHTI Atalay'm ortaya attığı iddia -
âdeta bir âmme dâvasının ikâme edilmesidir. 
Ânıma dâvası ikâme edilmiştir. Tek başına ne 
Sırrı Atalay, ne o arkadaşı bunu geri alamaz. 
O halde Yüksek Heyetinizin bu meseleye bir 
veçhe vermesi de mümkündür. Bundan sonra 
konuşalım, bundan evvel konmalım. Bütün 
bunlara karar verebilmek içinde mesullerin kal
kıp demesi lâzımdır ki, bu su, şu halden geçmiş
ti:, şu safhadadır. Oylamak da bunu halletmez. 
Mesuller oturuyorlar usul meselesini.. 

BAŞKAN — İzah ettiniz mi efendim? 
MEHMET HAZER (Devamla) — Değil., Ge

lip cevap vermedikçe siz, ne bu mesele kapanır, 
ne bu meseleyi bir karara bağlıyabiliriz. Gelin 
cevabını verin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. Muh

terem senatörler, biz de biliyoruz ki, danışma 
kurulu toplanmış bir karar almıştır. Danışma 
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Kurulunun kararı Heyeti Unmnıiyeye gelmiş, 
tasdik görmüştür. Bunun bir kere daha oylan
maması iktiza ettiği ortadadır. Hâdisede fevka
lade hir iddia ortaya atılmış. Suiistimal ortaya 
atılmış, mevzımhahsediimiş. Sırf bu fevkalâde 
iddia mesnetsiz veya mesnstli olan iddia için 
biz şu takriri oylarmıza arz ediyoruz, ondan 
conra da müzakeremize bir yol bulmak istiyoruz. 
Onun için okutmuş olduğum şu önergeyi oyları
nıza arz ediyorum. 

«Senato Başkanlığı tasarruf ve tâyinlerinde 
suiistimaller olduğu Sayın Sırrı Atalay tarafın
dan ifade olundu. Bu konunun etraflıca konu
şulmadı iein söz tahdidinin kaldırılmasını talebe-
dlyoruriL» diyorlar. Şimdi usule göre önerge 
üzerinde önerge sahibi önergesini izah etmiştir. 
L-hinde, aleyhinde konuşulmuştur. Şimdi oyla-
rmısa, arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir efendim. 

Yeterlik önergesi var okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi büt

çeleri üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

İzmir 
Orhan Kor 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen m-
jra üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bri eclih::htir. 

Sayın inkaya sizin hakkınız bakidir efendim, 
Sayın temsilciler buyurunuz. Sayın Ünaldı 

buyurunuz. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK 

DİVAFI ADINA BAŞKANVEKİLİ MEHMET 
ÜNALDÎ (Adana) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; huzurunuzda Cumhuriyet Sena
to"-"7 Başkanlık Divanı adına konuşuyorum. Baş
kanlık Divanımn bir üyesi olarak ve Cumhuri
yet Senatörü Bütçesinin altında imzan bulunan 
bir Reisveldli sıfatiyle, bir Divan Üyesi sıfa-
tiyle, aynı Divanın benim gibi bir üyesi olan ve 
bu Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin altında be
nim. gibi imzası bulunan bir arkadaş gibi korniş-
mıyacak. Çünkü Tüzüğümüze gere altında im-
saii bulunan ve muhalefet şerhi olmayan bir 
üyenin o ra'oor hakkında ve bu rapor aleyhinde 
kc-Tuîşması mümkün değildir, Tüzüğümüze gö
re. Ama, maalesef bu konuşmalar yapılmıştır. 

Maruzatıma 2 cepheden başlıyacağım. Birisi 
usul yönünden, birisi esas yönünden. Usul yö
nünden Yüksek Heyetinizin 2,5 saatini işgal eden 
bu meselenin yersiz ve haksız bir zaman israfı 
olduğu kaaatiyle sözüme başlıyorum. Şöyle ki, 
Sayın Sırrı Atalay Reis Vekili olarak Anayasa
nın 84 ncü maddesine göre bu kürsüde münaka
şalara katılamaması gerektiği halde, bu kürsüde 
münakaşaları açtı. Ve bu kürsüden münakaşa
lara şiddetle devam etti. Anayasa'nın 84 ncü 
maddesi, «görevi ile ilgili meselelerde» hangi 
görevi ile? Başkanlık yaptığı zamandaki görevi 
ile. Başka görevi yoktur. Başkanlık görevini 
yaptığı zaman her hangi bir mesele üzerinde 
münakaşaya girebilir. O meselenin izahı sadedin
de girebilir. Yoksa siyasi meselelerde, politik 
mevzularda her hangi bir müzakereye, münaka
şaya girmesi bu Yüksek Heyette başkanlık ya
pacak bir 'lisan sıfatı ile mümkün değildir. O 
kürsünün ve Başkanlık sıfatının mahabetini ko
ruması yönünden mümkün değildir. Bu itibarla 
sayın arkadaşlarım, evvelâ söz söylemesi, bu 
kürsüden bu mevzuu ortaya atması mümkün de
ğil iken konuşmuşlardır. Bu bir usulsüzlüktür, 
bir. 

İkincisi, Sayın Hazer arkadaşım burada me
seleler görüşülüyor, suiistimaller ortaya atılı
yor. Birtakım isnatlar yapılıyor. «Ne Reis, ne 
Reisvekili çıkıp burada cevap vermiyor, susu
yorlar.» diyor. Bir itham daha, Eğer biz susu
yorsak. taşıdığımız sıfatın haysiyetini korumak 
için susuyoruz. Eğer biz susuyorsak, tüzük hü
kümlerine riayet etmek için susuyoruz. Yoksa 
her hangi bir meselede bizim de ağzımız var, 
bizimde dilimiz var. Bizim de bilgimiz var. Bi
zim de şu tüzük hükümlerine göre hareket tarzı
mız, hareket serbestimiz var. Ama biz bunları 
taşıdığımız sıfatın icabı olarak kullanmıyoruz 
ve usulün noktası, noktasına tatbikini bekliyo
ruz. Bütçe müzakereleri nasıl olur arkadaşlar 
Bütçe müzakerelerinde önce gruplar söz alırlar 
grup adına, Konuşacak hatipler konuşurlar, tar
tarımı isnatlarda bulunurlar. Her şeyi söyler
ler. 

Çünkü bütçe Hükümetin bir yıllık icraatı
nın bir muhasebesidir. Bir gensoru mahiyetin
dedir. Binaenaleyh herkes, her mevzuda o büt^ 
C3 üzerinde görüşür. Bunda kimsenin sözü yok. 
Grup olarak konuşanlar her türlü isnatlarda bu-
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Ilınabilirler. Nitekim bulundular. Hangi mesele
de bir genel görüşme açalım, bu meseleyi hal
ledelim de ondam sonra devam edelim fikri or
taya atıldı. Bir tatbikat gördü. Bunu bana söy-
liyebilirler mi? Söyliyemezler. Neden söyliye-
mıezler? Çünkü öyle olursa Anayasanın göster
diği müddetler İlerisinde bütçe çıkarmak müm
kün olmaz. Her önüne gelen çıkar bir isnatta 
bulunur. Hele bu meseleyi halledelim, ondan 
sonra öbür meselelere geçelim denir ve her me
sele üzerinde bir genel görüşme açılmaya kalkı
lır ve bütçe müzakerleri de aylar ve aylar sü
rer gider. Bu mümkün değildir. Tüzüğümüz ve 
teamül hukukumuza tamamen aykırı bir davra
nış ve tutumdur. 

Bundan sonra, kişisel görüşlerini bildirecek 
sayın üyeler konuşurlar, en sonunda söylenenle
rin hepsi muhatabı tarafından cevaba tabi tutu
lur. Bakanlık bütçelerinde bakan oturur, sonu
na kadar dinler. Herkes söyliyeceğini söyler, 
notunu alır, herkesin söylediği nisbette bakan 
da çıkar söylenenlere cevap verir ve mesele ka
panır. E... bizim daha söz sıramızı beklerken 
tüzük hükümlerine ve tatbikatına hürmet eder
ken, çıkıp bizi de bir isnad altında tutmaları 
doğrusu haksızlık oluyor arkadaşlar. Elbette... 

MEHMET HAZER (Kars) — Hep sustunuz 
da ondan, isnat altında tutmak değil. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK 
DİVANÎ ADINA BAŞKÂMVEKİLİ MEHMET 
ÜNALDI (Devamla) — Susmadık efendim, sıra
mızı bekledik. Hattâ usul hakkında konuşmak 
hakkımız olduğu halde, usul hakkında da faz
la ileri gidip Sayın Başkanı sıkıştırmadık. Biz 
de sıkıştırsa idik kendileri gibi, elbette bize de 
söz vereceklerdi Hakkımızdı bu. Ama sıkıştır
madık ve sıramızı bekledik. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, usul ve teamül 
bu olunca burada birtakım isnatlar yapıldı, sui
istimaller falan dendi, suiistimal diye ortada her 
hangi bir şey mlevcut değil arkadaşlar, ortaya 
atılan iki mesele var. 

miyeceğim, esasını görüşeceğiz ben de talehede-
ceğim; esasını görüşeceğiz, girmiyeceğim. - fa
kat alman karar ve müracaatı karşısında, ken
disine, o karara hürmet edildi, elde mevcut kad
ro teklif edildi fakat kabul, etmedi ve mesele 
orada kaldı, Divanda mütaadclit defalar görü
şüldü, Bir suiistimal bunun neresinde? Bir ic
raat, bir tasarruf. Bu tasarruf yanlış da olabi
lir, doğru da olabilir. Yanlış olursa mercileri 
vardır, düzeltilir. Doğru olursa tatbik görür. 

Şimdi diğeri de bendenizin yapmış olduğum 
bir tasarruftur. Başkan sıfatiyle ki - onun üze
rinde münakaşa edeceğiz, istiyeceğim - Başkan 
sıfatı ile yapmış olduğum daire içerisinde bâzı 
tasarruflar suiistirnalmiş... Ne suiistimali? Bir 
memur daha iyi vazife göreceği bir yere alınmış 
konmuş. Bu suiistirnalmiş. Bunların hesabını 
burada göreceğiz, istiyeceğim ben de. İşte bun
lar, benim vekâletim makam gasbı imiş. Müd
deiumumiliğe gitmeli imişim. Arkadaşlar, ben 
hukukçu değilim ama, hukuçu olan arkadaşla
rımdan istirham ederim, böyle bir meselede ben 
hukuk münakaşası yapacağım arkadaşımla. Bu 
nasıl bir gaspmış, gasp olur mu, olmaz mı? Bu
nu Türk hukuk manzumesi içerisinde kendisi ile 
münakaşa edeceğim hukukçu olmadığım halde. 
Ve bu münakaşayı kaşanacağım arkadaşlar, 
Onun zamanı geldiğinde söyliyeceğim. İşte sui
istimal eledikleri bu. Ama yazıktır, susuyorsak 
eğer şu Yüksek Heyetin hatırı için, şu meha
beti olması, herkesin gönlünde yaşaması lâzını-
gelen müessesenin hatırı için susuyoruz. Bunu 
uluorta kullanılan kelimelerle efkârı umumiye-
de küçük düşürmiyelim diye susuyoruz. Bunla
rı konuşasağız. C?izli de olursa konuşacağız, 
açık da olursa konuşacağız. Ama, mevzuata uy
gun olarak konuşacağız. Burada bile bile tü
zük hükümlerini başka taraflara çekmenin mâ
nası yok. Tüzüğümüz neyi emrediyorsa, hangi 
şekilde konuşmayı emrediyorsa o şekilde konu
şacağız. Onu da tesbit edelim. Tüzüğümüzde 
hangi yolda görüşülür, nasıl görüşülür belli, 
onlar. Onların da münakaşasını yapacağız. Usul 
meselesini evvelâ görüşeceğiz, nasıl bir müza
kereye tabi tutmamız lâzımgeldiğine Yüksek 
Heyetiniz karar verecek, ondan sonra görüşe
ceğiz. Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben Di
vanın bir üyesi olarak ve bütçenin altında Sayın 
Âtalay gibi müspet imzası olan bir arkadaşınız 
olarak bütçenin... 

1. Eski Genci Sekreterin, ki mütekaiden 
müstahdem bulunan yani, doğrudan değruya 
emekliye sevk muamelesi değil de, Şûrayı Dev
letin o tarihe kadar bakmadığı bir meseleve ya
ni, emekliliğe irca muamelesine bu defa baktı, 
birtakım kararlar alır, hürmetkarız ve alman 
kararlar neticesinde, - Ben mevzuun esâsına gir-
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SIRRI AT ALAY (Kars) — Biraz sonra im
zam var mı, yok mu göreceksiniz. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Karar var Sa
yın Başkan. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Efendim, bütçemiz hasırlanır, Divandan geçer. 
Ondan sonra gider Bütçe Komisyonuna. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Şimdi anlataca
ğım var mı, yok mu görürsünüz. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Divandan geçer ondan sonra gider. Ne ise, bu 
meselelerin üzerinde durmıyalım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; lâfı uzat-
mıyalım. Hepimiz bu müessesenin haysiyeti ve 
mehabeti için çırpmırız, birçok sözler söyleriz, 
birçok davranışlarda bulunuruz. Bu müessese
nin selâmeti, haysiyeti, mehabeti halamından 
biz de - ki itham edilen vazifeli arkadaşları
nız olarak - kendileri gibi arzu ediyoruz; gö
rüşelim, bakalım. Suiistimal var mı, yok mu 
meydana çıksın ve bu müessese arınsın. Can 
ve gönülden arzu ediyorum, kendilerine de fır
sat vermiyeceğim ve ben teklif edeceğim. Bu 
meseleyi Yüksek Heyetinizde ariz amik görüşe
ceğiz. Ve bir neticeye bağlıyacağız. Ama, yine 
birbirimizi karşımıza alarak değil, birbirimizi 
inciterek değil, birbirimize saygı göstererek 
taşıdığımız hüviyet ve vazifenin kutsiyetine göl
ge düşürmeden, onu haleldar etmeden, onu ze
delemeden Tüzük ve diğer mevzuat muvacehe
sinde bir faullü vaziyete düşmeden, o mevzu
atın dışında kalmadan bu meseleleri görüşece
ğiz ve inşallah 84 ncü maddenin de - ki uzun 
zamandan beri gündemimizdedir - burada müza
keresini yapacağız. Bundan böyle vazifeli arka
daşımızın Divanda beraber çalışması, ahenkli 
çalışması icabetten arkadaşların birbirlerini in
citecek pozisyonlara düşmemesini, o müzakere 
neticesinde tesbit ettikten sonra, bundan böyle 
bu gibi kırıcı ve efkârı ıımıımiyede yanlış ze
hap hâsıl edici sözleri de buradan sarf etmemiş 

- olacağız ve sarf edemiyeceğiz daha doğrusu. 
Bu itibarla bu mevzuda kendilerine ben de te
minat veriyorum. Bu meseleyi görüşeceğiz, ama 
bütçe müzakeresinde her ortaya atılan mesele
nin önce karara varılıp, bir mahkeme gibi ka
rarına varıp, ondan sonra diğer meselelere geç-

| menin usul dışı olduğunu bileceğiz, bu müza-
j kerelerin bugüne kadar ne şekilde cereyan et

mişse o şekliyle devam ettireceğiz ve ondan son-
r ra meselelerimizi aydınlığa hep beraber kavuş

turacağız. 
Şimdi, ben bu meseleye bu kadar temas et

tikten sonra Sayın Alpaslan'ın defaatle ismim-
I den bahsederek izahat verirler şeklindeki dave-
ı tine icabet edeceğim. Hakikaten Sayın Alpas-
\ lan'm ortaya attığı bir protokol meselesi var

dır. Ve bu protokol meselesi ile Müşterek Di-
İ van meşguldür. Birtakım tetkikler yapılmıştır. 

Bu tetkikler henüz Müşterek Divanın kararın
dan geçmemiştir. Ama, bu tetkikler hakkında 

i kendilerine kısa bir izahta bulunayım. 
Evvelâ Meclis dışındaki protokol mevzuu-

I dur. Bu Hariciye Vekâleti Protokol Umum 
| Müdürlüğü tarafından tertiplenen bir proto-
j koldur. Mektup bir protokol maalesef, gittim 
i bizzat görüştüğüm halde, bulamadım. Tea-
] müller ve-tatbikata göre protokol yaptıklarını 
[ hattâ, davet sahibi birtakım makamların liste-
j 1er verdiklerini, bu listelere göre mektup bir 
I protokol olduğu takdirde onun dışına eıkılamı-
j yacağı zorunluğu karşısında müşkül vaziyetle

rin hâsıl olacağı beyan edildi. Tatbikata göre 
j bunu böylece devam ettirmenin mecburi oldu

ğu ifade edildi. Fakat, işaret buyurdukları 
protokol noksanı el'an caridir. Ama onun hal 

I şekli müşterek Divanda görüşülmektedir. Bu 
i hususta bir karara varılacaktır. 
j Diğer taraftan içeride de, Meclis içinde bir 
İ protokol olması gerekmektedir. Birtakım va-
I şife erbabının hangi protokola tabi olduğu tes-
| bit edilmiş, sıraya konulmuş, hasırlanmış, o da 
i müşterek Divanın kararından geçmek üzere-
î dii", hasırdır. Bu mâruzâtımla zannederim kı

sa bir bilgi teminine çalıştım. Benden sonra 
diğer meseîerlsr üzerinde Divan adına konu-

j şacak arkadaşıma fırsat vermek üzere huzuru-
| ııuzdan ayrılıyorum. 
| Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz 
\ ederim. 
] ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Baş-
İ kan, bir sual sorabilir miyim? 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
I ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Baş-
j kan, benim Saym Başkanvekilimizden bir sua-
| lim olacak, bu Danıştayın tezkiye varakala-
I mim iptali hakkındaki kararları karşısında 
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Başkanlık Divanı olarak ne gibi bir muamele 
yapılmıştır veya ne düşünülmüştür. 

ikincisi, bu Danıştayın gerek birinci kara
rı, gerek ikinci kararı yani, Danıştay kararla
rına muvazi olarak Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına Reisicumhur tarafından bu hususta
ki Danıştay' kararlarının yerine getirilmesine 
dair bir mektup yazılmış mıdır? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Arz edeyim efendim. Danıştay kararı Cumhu
riyet Senatosuna geldikten sonra hürmetle 
karşılanmış ve muhatabına elde mevcut kadro, 
münhal kadro teklif edilmiş ve tarafından ka
bul edilmemiştir. Ve kanaatimce muamele bit
miştik. Biı*. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Benim sua
lim o değil efendim. 

Bu tezkiye varakalarının iptaline ait Da
nıştay kararını, son karar bu karar, bu karar j 
hakkında ne düşünülmüştün j 

ı 
Gizli tezkiye varakasının iptali hakkmdp, i 

yani, Başkanlık Divanı tarafından gönderilen 
gizli tezkiye varakasının iptali hakkındaki \ 
Danıştay kararı karşıcında Başkanlık Divanı ! 
ne düşünmüştür? Yani, ne muamele yapılmış
tır? i 

BAŞKANLIK DİVÂNI ADINA BAŞKAN- | 
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — I 
O Başkanlık Divanında gereği gibi muamele 
görmüştür. Danıştay kararları hilâfına her han
gi bii' tutuma Başkanlık Divanı gitmemiştir. 

ikincisi, mektup yazılmıştır, fakat Reisi-
cumhurluk müessesesi Cumhuriyet Senatosu
nun ne âmiridir, ne üstündedir, ayrı kuvvetle-
ri temsil eden iki yüksek makamdır. Eğer Cum
huriyet Senatosu Başkanı cevap vermemişse, 
o makama hürmet ettiği için, kendi makamının 
nezaketini muhafaza ettiği içindir. Yoksa biri
si teşriî organdır, birisi icra organıdır. Birbi
rinin üstünde veya âmiri vasiyetinde makamlar j 
değildirler. İ 

Arz ederim. { 
BAŞKAN — Sayın ünaldı, sual var zanne- | 

derim. Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

Danıştayın gizli tezkiye varakaları.. 
BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-

VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 

Sayın Atalay müsaade ederseniz ben bir mâru
zâtta bulunacağım. 

Bendeniz burada bu meseleleri ariz ve amik 
görüşmeyi teklif ve kabul ettim, teklifinizi ka
bul ettim. Ben de mukabil teklifte bulundum. 
Burada karşılıklı bu meseleleri efkârı umumi-
yenin önüne sereceğiz. Ariz ve amik görüşece
ğiz, onun için burada suallerle zamanınızı israf 
etmiyelim, istirham ediyorum. Bu teklifi ben 
yapıyorum. Onun için cevaplamıyaoağım., ma
zur görün. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bir husus var. Sayın Köksal'm sorduğu husus 
cevaplandırılmamıştır. Danıştaym gizli tezkiye 
varakasının iptaline ait karar karşısında mese
le Divana gelmemiştir. Sayın sözcü Divana 
geMiğini ve bir muamele... 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Bu Baş
kanlık Divanında halledilsin kardeşim. 

BAŞKAN — Muhterem efendim, karşılıklı 
konuştuğumuz zaman işi rayından çıkıyor. Bu
yurun sual soran. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Sual kabul etmiyorum. Bu meseleleri burada de
tayı ile görüşmeyi kabul ettiğimiz için şimdi 
vakit israfına mahal bırakılmasın onu arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sual sormuş ol
duğunuz muhatabınız bu suallere cevap ver
mek istemiyorlar. Zorla kendilerini tazyik ede
meyiz. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA. BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Şimdi bir teklifte bulundular. Bu meseleleri 
burada görüşelim buyurdular. Biz de iştirak 
ettik, mukabil teklifle ben de istiyorum de
dim. O zaman geleceğiz, detayına ineceğiz bu 
meselelerin Şimdi burada parça parça mese
leyi ortaya koymanın bir fayda getireceğine 
inanmadığım için, bu sebepten dolayı cevap 
vermiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu sebepten dolayı cevap ver
miyorsunuz. Buyurun teşekkür ederim Sayın 
Ünaldı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bir dakika bu konu ile ilgili değil; sayın sözcü 
benim Cumhuriyet Senatosu bütçesi altında 
imzamın olduğunu söylediler. Lütfederler, imza
mı gösterebilirler mi? 
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BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, ben Cumhuriyet Senato
sunun bütçesinin altında imzası var derken, 
kasdettiğim mâna şudur ve tatbik edilen de 
budur; Cumhuriyet Senatosu bütçesi idare amir
likleri tarafından hazırlanır, Başkanlık Diva
nına gelir, Başkanlık Divanında tek tek oyla
nıl'. Ve ondan sonra Başkanlık Divanı kararı 
olarak sevk edilir. Başkanlık Divanı kararının 
altında imzası vardır. Arzu ederlerse, Başkan
lık Divanı kararını getirtir, gösteririm. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
ne bütçenin resmî belgesinde ve ne de.. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Bıktık. 
Sizin ikinizin de çıkması lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Atalya, haddizatında Sa
yın Ünaldı, iddia etmiyor ki sizin imzanız var
dır diye. Olması icabeder diyorlar. 

Sayın Ünaldı, teşekkür ederim. Sayın Altan 
buyurun. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA İDARE 
ÂMİRİ NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi bütçesi dolayısiyle 
burada söz alarak gruplar ve şahısları adına 
konuşan arkadaşlarımızın tenkid ve temenni
lerini dikkatle dinledik. Kendilerinden yapı
cı, meselelere hakikaten iyi teşhis koyarak 
ifade buyurdukları hususlardan dolayı kendile
rine teşekkür ederim. Bu tenkid ve temennile
rin kendilerinin ifadelerinde de belirtildiği gi
bi ekseriyeti Cumhuriyet Senatosu kuruldu
ğundan bu yana yani, daha doğrusu 1961 ta
rihinden bu yana hem Millet Meclisi ve hern de 
Cumhuriyet Senatosu bütçesi görüşülürken ko
nuşulmuş, maalesef bir çokları yerine getiri
lememiştir. Biz Divan üyeleri olarak da bunu 
idrak etmiş ve itiraftan da çekinmiyen bir zih
niyetin içindeyiz. Bunun sebepleri ve detay
larına girmiyeceğim. Çünkü, bu arkadaşları
mızın müşterek olarak belirttikleri husus
lar teşkilât kanununun çıkmamış olmasıdır. 
G-önül ister ki, bugün burada tartışan Divan 
üyesi arkadaşlarımızın böyle meseleleri tartı
şacaklarına bilhassa geldikleri tarihten bu 
yana Divanda vazife almış arkadaşlarımızın 
hiç olmazsa şu mesailerinin yarısını teşkilât 
kanununun çıkmasına hasretmiş olsalardı, ev-

[ velemirde şimdi bahis mevzu olan bu ihtilâf
larımızın çoğunun daha evvel halledilmiş ola
cağı hepinizin malûmu olurdu. Maalesef arka
daşlarımız birbirleriyle uğraşmaktan bir teşki- -
lât kanunu çıkarmanın gayreti içine düşmemiş
lerdir. Bendeniz daha kâtip iken, şimdi bera
ber çalıştığım Divan üyesi arkadaşlarımdan 
Akif Tekinle iki sene evvel bu teşkilât kanunu
nu hasırlamış fakat maalesef Millet Meclisi 
gündemine alındığı halde, araya seçim girme
siyle de kadük olduğunu bildirdiler. Çünkü, 
bizden evvel burada tüzüğü fazla bildiğini id
dia edip, her an tenkideden arkadaşımızın bu 
nevi çalışmalara girmemiş olmasına rağmen, 
bugün yeni geldiğimiz bir devrede bu ise el 
atmamız demek ki meseleleri onlardan daha 
hüsnüniyetle ele aldığımızın bir delilidir. Yeni
den teşkilât kanununu ele aldık ve diğer ka
nunları ve içtüzüğümüzün hükümlerini tetkik 
etmekteyiz. Hazırladık. Son bu bütçe konuş
maları dolayısiyle Divana getirip, arkadaşla
rımıza takdim edemedik. Kanunumuz hazırdır. 
Fakat bu arada Millet Meclisi kanadının da bir 
teşkilât kanunu hazırladığını, fakat bâzı me
mur arkadaşlarımızın kendileri tarafından ha
zırlanıp, yine memuriyetten gelme Cumhuriyet 
Senatosu veya Millet Meclisi memuru iken 
milletvekili olan arkadaşlarımıza imza ettirdik
leri bir tasarıyı haber aldık. Bu tasarı alel 
acele gelmiş bir teklif olduğu için bunun da 
bizim hazırladığımızla beraber görüşülmesi 
hususunu komisyondan rica ettik ve komisyon 
bu teklifimizi müspet karşıladı. Yakın za
manda bu teklif ve bizim yapacağımız teklif
ler Yüce Heyetinizin huzuruna arz edilecek-
tiı. 

Protokal mevzuunu arkadaşım demin arz 
ettiler. Senatonun çalışması şimdiki mevzular
da olduğu gibi daima içtüzüğümüzün sarih 
hükümlerinin bulunmaması, ihtilâfa sebep ve
rici hükümlerinin bulunması ve dolayısiyle tat
bikatta evvelâ üç başkanvekili arkadaşımızın 
daima her vesile ile burada tartışmasını müşa-

I hedo ettiğimiz üç başkanvekili arkadaşımızın 
tatbikat hatrjlariiidan değil de teşhislerinden 
dolayı aksamaktadır. Bu arada hepinizin ma
lûmu olduğu gibi tüzüğümüzde vazifeleri sayı
lırken, Divan nâmına diye konuşulduğu hal
de Divana çıkan iki kâtip üyemizin de hiçbir 

| zaman bir fikri, imzası, ve sairesi bahis mevzu 
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değildir, idare resen başkanvekillerinin elinde
dir. Bu da tüzüğümüzün bir eksik noktasıdır. 

Cumhuriyet Senatosunun çalışmaları bakı
mından arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi 
ben kötümser değilim. Elimizde mevcut liste
ye göre, 1 . 11 . 1968 tarihinden 27 . 10 . 1969 
tarihiîis kadar 71 birleşim yapılmıştır. 1.11.1963 
dan bugüne kadar da 30 birleşim yapılmıştır. Bu 
birleşimlerden 1 . 11 . 1968 den, 1 . 11 . 1989 
tarihine kadar sözlü soru toplamı 35 dir. Ne
ticelenen 12 tanedir. Kalan 7 tanedir. Yazılı 
sorular 135 tanedir, neticelenen 105 dir ve 39 
tanedevredilmiştir. Bugüne kadar sözlü soru
lardan yani, 1 . 11 . 1969 dan bu yana gelenler 
12 tanedir, halen hiçbiri neticelenmemiştir. Ya
zın sorular 27 tanedir, 7 tanesi neticelendiril
miştir. Tasarılar yine 1 . 11 . 1968 tarihinden 
1 . 11 . 1369 tarihine kadar 119 tane olup, 10İ 
tanesi neticelendirilmiştir. 1 . 11 . 1989 tarihin
den bugüne kadar yani, bu Kasım devresin
den itibaren 40 tasarı gelmiş, 6 tanesi neticelen
miştir. Tekliflerden bu devre altı tanesi gel
miş ve iki tanesi neticelenmiştir. 

Şimdi mühim olan bir mevzu, bütün arka
daşlarımızın üzerinde durduğu ve benim de bir 
zamanlar burada arkadaşlarıma arz ettiğim 
husus gündem dışı konuşmaların Tüzüğümüz
de sarahatan şümulü belirtilmediği için başkan
ların takdirine bırakılması dolayısiyle suiisti
mal edilmesidir. Gündem dışı konuşmalar 
1 . 1 , 1968 den 1 . 11 . 1963 a kadar 48 birle
şimde 118 gündem dışı konuşma yapılmıştır. He
le bu sene 1 . 11 . 1989 dan 27 . 1 . 1970 tarihi
ne kadar 14 birleşim yapmışız, 77 tane gündem 
dışı konuşma olmuştur. Bununla her birleşim
de beşten fazla gündem dışı konuşma vuku-
bulmuş demektir ve bu beş gündem dışı konuş
manın da takdir buyurursunuz ki, her biri vasa
ti olarak 15 dakika sürdüğü takdirde şu Se
natomuzun en aşağı her birleşimde 1 - 1,5 saa
ti israf edilmiş demektir. 

Toplantılarımız dar ilzam edilecek kadar bü
yük olmayıp, bu sene üç kere geçen devre de 
dört birleşim, ekseriyet olmadığından toplana
mamışız an*. 

Muhıereni arkadaşlar, çalışmalarımızın de
taylarına girmek istemiyorum. Hepimizce ma
lûm. Komisyonların çalışmalarının içtüzüğü
müzde ne şekilde vukubulacağı malûm. Ancak 
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başkanlarımızın komisyon çalışmalarına, evvelâ 
komisyon başkanının, bilâhara Senato Başkanı
nın her zaman için müdahale hakkı vardır ve 
devam etmiyen arkadaşalrımız hakkında da ge
reken tedbirleri alması iktiza ederken maalesef 
bundan da yumuşak ve müsamahakâr davranıl-
dığı kanaatindeyim. 

Ziyaretçi durumlarından hepimiz şikâyetçi
yiz. Fakat, kendimize düşen vazifeyi yapma
maktayız. Evvelâ herkes kendisine düşen vazi
feyi yaparsa, vazifeli arkadaşlarımızın vazifesi 
daha kolay olur. Çünkü, senatör ve milletvekili 
arkadaşlarımızın durumları diğer her hangi bir 
şâhısla kıyaslanamaz. Biz vazifelilere emir ver
mekteyiz. Alman kararın tatbikini istemekte
yiz. Maalesef, arkadaşlarımız bunu dinlememek
tedirler ve bu dinlemiyen arkadaşlarımıza karşı 
alınacak hiçbir tedbirimiz yoktur. Tüzüğümüz 
bu cihetten eksiktir. Hele yanında seçmeni bu
lunan bir milletvekili veya senatör arkadaşımı
za bizzat asabının bozuk olduğu hattâ vazifeli 
memura hakaret edecek dereceye kadar sinir
lendiği bir zamanda iki parlömanter olarak kar
şı karşıya gelmeyi Divan Üyesi olarak doğru 
görmediğimizden bu işi daha ziyade yatıştıra
rak yapma yoluna gidiyoruz. Bu arkadaşlarımı
zın kendi takdirlerine kalmış bir mevzudur. 

Müşterek hizmetlerimiz maalesef Anayasa
nın bir hükmü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
müşterek toplantısının Başkanı Millet Meclisi 
Başkanı demiş olduğu için müşterek divan top
lantılarımızda her zaman ele alsak bile birinci 
plânda büyük memur kütlesi ve esasen 231 sa
yılı ve alâkalı kanunlar muvacehesinde teşkilat 
kanunları çıkmadığı için memurlarımızın hepsi 
Temsilciler Meclisi memur kadrosunda bulundu
ğundan bu işin bütün tasarrufları Millet Mec
lisi Başkanının eline geçmiştir. Bunun psikolo
jik başka sebepleri de vardır. Bunu burada he
pinizin takdirine bırakarak, fazla açmıyorum, 

Doktor mevzumuz mühimdir. Maalesef iki 
doktorumuz vardır. Biri hasta olmuş rapor al
mıştır. Bir tanesi de her sene 4 ay rapor birbuçuk 
ay da izin alır. Ve dolayısiyle 2 000 i geçen parlö
manter ve memurların bütün yekûnunu iki dok
torla bu şekilde idare etmemize de imkân yok
tur. Bu da teşkilât noksanlığından meydana 
gelmektedir. 
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Telefon ve saire hususlarına, diğer hususlara 
arkadaşımın cevap vermesini daha uygun göre
rek ben burada bilhassa bası arkadaşlarımızın, 
Sırrı Atalay arkadaşımızın konuşması dolayı-
siyle bizden izahını istediği hususlara kısaca te
mas etmeyi doğru görüyorum. 

Sayın Sırrı Atalay arkadaşım burada kısa 
zamanda iki mevzuu dile getirdiler. Birincisi 
231 sayılı Kanun gereğince Temsilciler Meclisi 
Umumi Kâtibi olan Azmi Sorgun, yani geçmiş 
eski Genel Sekreterimizin emekliye irca muame
lesinden doğan hususlar. Şimdi bu arkadaşımız 
ihtilâlden sonra tekaüde sevk edilmiş, bir süva
ri yarbayıdır. Meslekle ilgisi yoktur. Ama o za
man her nasılsa kurulan Temsilciler Meclisinin 
Genel Sekreterliği vazifesi kendisine tevdi edil
miştir. Bir ara Anayasa kabul edilip seçime gi
dilip, iki yasama organı teşekkül etlikten son
ra bir onay bile alınmadan fiilen sanki bir vazi
fe gaspı gibi Saym Sırrı Atalay akadaşımızm. 
beyan ettiği şekilde gelmiş Temsilciler Meclisi 
Genel Sekreterliğine oturmuştur. Ve maalesef 
kimse ses çıkarmamıştır. Bilâhara bu arkadaşı
mızı gerek partilerarası münasebetteki hâdise
leri kışkırtıcı durumu, gerek ehliyetsizliği ve 
saire gibi durumları dolayısiyle Divanda uzun 
müzakereler yapılmış ve emekliye ircaı muame
lesi yürütülmüştür. Esasen o tarihe kadar 5 nci 
dairenin kararları emekliye irca muamelesinin 
emekli işlemi olarak kabul edilemiyeceğinden 
dolayı reddettiği kararlar mevcudolduğundan 
dolayı da bu muamelede Divanımız hiçbir hu
kukî sakınca da görmemiştir. Esasen Tüzüğü
müz gereğince Divan kararı alınmaz, doğru
dan doğruya Başkan Memurin Kanunu hüküm
lerini memurlara tatbik ederken, Divanın sade
ce mütalâasını alır. Ve takdir kendisine aittir. 
Bu muameleden sonra Saym Sırrı Atalay arka
daşımız; bu arkadaşın fahrî avukatlığını alarak 
bütün muamelelerini rahatça takibetmis. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, 
sataşma var söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Altan rica ederim yalnız 
mevzu ile alâkalı meselelere dokununuz, istir
ham edeceğim. Lütfen geriye alınız bu sosunuzu. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Almasın devam 
etsin. 

BAŞKAN — O takdir bana ait, Saym Ata
lay. Saym Altan lütfen geriye alınız efendim. 

BAŞKANLIK DÎVANI ADINA İDARE 
ÂMİRİ NAHİT ALTAN (Devamla) — Geri al
mak için bir sebep görmüyorum. Ne olacak bu 
bir hakaret değil. Şimdi muhterem arkadaşlar; 
dâva devam etmiş tehiri icra kararı istenmiş. 
Bu fasıllardan geçtikten sonra emekliye ircaı 
muamelesi iptal edilmiştir. Fakat bu arada Ge
nel Sekreterliğe bu Mecliste 1960 tarihinden de 
evvel birçok makamlarda buulnmuş yüksek tah
silli arkadaşımız burası boş durmıyacağı için 
tâyin edilmiştir. 

Danıştay kararı gereğince kendisine 1 500 
liralık müktesep hakkı olduğu halde 1 750 lira
lık bir kadro teklif edilmiştir. Ve bunu kabul 
edip etmiyeceği kendisine tebliğ edilmiştir. 
Müddet de verilmiş ve kabul etmemiştir. Şim
di bu arada açılan tazminat dâvası, 23 bin küsur 
liralık tazminat d«vası kendisinin emekliye irca 
edildiği tarihten, iptal tarihine kadar geçen za
manda emekli maaşından geri almakta müstahak 
olduğu maaşın farkı olarak kendisine ödenmiş
tir. Danıştay karariyle. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Bu mevzuun 
başka bir gün konuşulmasına dair karar alın
mış idi. Şimdi arkadaş tek taraflı olarak mev
zuu anlatıyor. Lütfen müdahale ediniz. 

BÂŞîlAN — Saym doktor o kadar haklısınız 
ki, yani Başkan-artık muhterem senatörlere söz 
geçiremez duruma düştü. Maateessüf eyle oldu. 

Bir temsilci arkadaşımız, bir başkanvekili ar
kadaşımız sorulan suallere bu meseleler tezek
kür edilecektir diyerek cevap vermiyorlar son
ra sayın bir temsilci arkadaşımız eviriyor çeviri
yor aym mevzuu alıp tenakuz içinde cevaplara 
tevessül ediyor, 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bunu vermekten kasdım bir divan 
üyesi olarak toptan itham edilmemizdir. Ve it
hamın esası da suiistimaldir. «Suiistimal» öyle 
bir tâbir kullanılmaktadır ki bu suiistimalin 
çok geniş mânası vardır. Bir vazifeyi suustimâi 
başkadır. Veyahut t a maddi yönden malî durum
dan bir suiistimal mi bahis mevzuudur? Biz bu 
ithamın altındayız. Bu görüşmeler yapılıncaya 
kadar Divanın kül olarak itham altında kalma
sını istiyorsanız ben susuyorum. Biz burada va
zife yaparken her halde en aşağı bizi itham eden 
arkadaşlarımız kadar vazifemizi müdrikiz. Ha
talar olabilir. İnsanlar evvelâ kendilerini, baş-



O. Senatosu B : 32 29 . 1 . 1970 O : 2 

kalarını kendileri kadar haysiyetli ve faziletli 
kabul ettikleri takdirde daima hürmet görür
ler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; kısa izahat 
vereyim, detayları çok geniştir. Kararları oku
ruz bilmem ne ederiz. Danıştaym kararlarını 
eleştirebiliriz, ilmî şekilde. Mesele bu değil. 
Benim girdiğim nokta kısa izahatını veriyorum. 
Safahatını bahsediyorum. Yani bunu da istemi
yorsanız Umumi Heyet kabul etmiyorsa arz et-
nıiyeyim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu mevzuu çok ge
niş olarak Divanımızda müzakere edilmiştir. Ka
rara bağlanmıştır. Bu mevzuun suc teşkil edip, 
etmediği görüşülmüştür. Kimse suc iddiasında 
bulunmamıştır, Divanda ancak ödenen paranm 
Senato bütçesinden ödenmesinden sonra rücu 
bahis mevzuu olmuştur. Bu rücu hususunu Di
van yapar mı, yapmaz mı münakaşalı olmuş. 
Divan buna rücu etmeye mezun değildir. Hazine 
rücu eder, bunun için de mahkemeye dâva 
açması lâzımdır diye karara bağlamışızdır. Bu 
da hallolmuştur. 

İkinci mesele, Sayın Ünaldı'nın bir vekâleti 
sırasında şifahi verilen vekâlet münasebetiyle 
bir memurun vazifesinin başka tarafa tebdili hu
susu vazifeyi suiistimal, gasıp olarak vazife ve
rilmiş ve burada Sayın Sırrı Atalay'm iddiası 
bir suç vardır. Biz, Ceza Kanununun 235 nci 
maddesi gereğince teşriî vazife gören insanlar 
memur sayılırlar. Bu sıfatla muttali oldukları 
suçlan müddeiumumiliğe ihbar etmekle mükel
leftirler. iddiasını yapmış, bunun üzerine tara
fımızdan Divan böyle bir vazifeyle mükellef de
ğildir. Esasında siz çahıs olarak vazifeli olabi
lirsiniz. Şahşanda ihbar yapabilirsiniz demişiz-
dir. Bunun dışında ayrıca Tüzüğümüzün 170 nci 
maddesinde Cumhuriyet Senatosuna ait kısım
larda işlenen suçlar babında ağır suçlardan ol-
mıyan ve meşrut cürümlere ait bulunmıyan suç
lardan dolayı vâki ihbar üzerine Cumhuriyet 
Senatosu Başkanının emri ile idare âmirleri ta
rafından tahkikat yapılarak eğer suç varsa ih
barın onlar tarafından yapılacağına ait hükmü 
de nazara alarak sarahaten vazifemizi kabul et
meyiz ve bunu da karara bağlamışızdır. Mesele 
daha geniş olarak tam mânasiyle hukuM yönle
riyle tartışılacağı için fazla girmiyorum. Ben 
yalnız arkadaşlarımıza bu cihetleri kısaca arz 
etmek için buralara kadar getirdim. 

Muhterem arkadaşlarım; bir cihete, diğer ar
kadaşlarımın temennisine temas edeyim. Bu 
Millî Saraylar mevzuu» hakikaten çok mühim 
bir mevzudur. Bir arkadaşımız burada bunla
rın sigorta edilmesini söylediler Maliyeye ait 
şeyleri sigorta şirketleri bilhassa böyle kıymetli 
şeyleri esasen baha da biçilmediği için mali
yeye ait olduğu için kanunen sigorta edememek
tedirler. Ancak burada mühim olan bunların 
muhafazası tedbirlerinin daha iyi alınması daha 
dikkatli olunmasıdır. idaresi ise bizde. Aynı 
şekilde müşterek divana getirdik, bu mevzuu 
önümüzdeki günlerde bu hususlar konuşulacak 
ve bu vazifeler ve müşterek hizmetlerin ne şe
kilde görüşüleceği, ne şekilde yapılacağı mese
lesi görüşülerek prensiplere bağlanacaktır. Ma
ruzatım bundan ibarettir. Saygılarımı sunarım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Sayın Altan bir kişinin fahri avukatlığını yapma 
gibi halk dilinde fuzuli bir sataşmada bulundu 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma var buyuruyorsunuz, 
ben de o kanaatteyim. Bilâhara söz vereceğim. 

HÜSNÜ D İ K E Ç L İ C T İ L (Kayseri) — Sayın 
Başkan, sataşmalarla mı uğraşacağız? 

BAŞKAN — Sataşma yapmasınlar, söyleyin 
arkadaşlarınıza. Ben mecburum Tüzük hükmü
nü tatbik etmeye. Zâtiâlinizde konuşacak mısı
nız Sayın Tekin? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA İDARE 
ÂMİRİ M. AKİF TEKİN (Antalya) — iki 
kelime ile bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayhay buyurun. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA İDARE 
ÂMİRİ M. AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın 
Başkan, son müşterek Divan toplantılarında 
üyelerin tedavi yönetmeliğinde bâzı tadiller ya
parak Hükümetin kabul etmiş olduğu yönet
meliğe muvazi gözlük camı ve çerçevelerinin, 
diş protezlerinin ve bâzı korseler gibi şeylerin 
verilmesi ve ailelerin de tedaviye tabi tutulması 
hakkında çalışmalarımız vardır. Bunun için büt
çede de biraz para ayrılmıştır. Sayın üyelerin 
malûmatlarına arz etmek istedim, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Tekin teşekkür ederim. 
Sayın Millet Meclisi temsilcisi buyurunuz 

efendim. 
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MÎLLET MECLİSİ TEMSİLCİSİ İDARE 
ÂMİRİ SALİH YILDIZ (Van Milletvekili) — 
Muhterem senatörler, gecenin bu vaktinde da
ha fazla sizleri rahatsız etmemek ve bekletme
mek için konuşmam gayet kısa olacaktır. Arka
daşlarımız, İçtüzükten bahsettiler. Her yıl İçtü
zük meselesine temas edilir. Gerçekten bu İçtü
züğün biran evvel çıkması hepimizin müşterek 
arzumuzdur. Kaldı ki, Meclis Başkanımız bıı 
sene seçimini mütaakıp ilk konuşmasında Millet 
Meilisinden bu tüzüğün biran evvel çıkarılma
sını hassaten rica etmiştir. Anayasa Komisyo
nundan çıkmıştır, tüzük. Tabiî geçen devrede 
Heyeti Umumiyeye intikal edemediği için kadük 
olmuş. Şimdi Tüzük Divanın malı olmaktan çı
karak Meclisin malı olmuştur. Biran evvel çık
ması Parlâmentoya ait bir keyfiyettir. 

Ziyaretçi konularına da arkadaşım bir neb
ze temas etti. Hakikaten bunun bir müeyyidesi 
yoktur. Üye arkadaşlarımızın hüsnüniyeti ve 
nizamlara riayet arzusu hâkim olmadıkça vazi
felilerin vazife ifa etmeleri son derece güçtür. 
Arkadaşlarımızın yardımcı olmalarını beklemek 
en büyük desteğimiz olacaktır. Kaldı ki bu işi 
temelinden de halletmek gerekecektir. Bunun 
için binanın durumu, ziyaretçilerin kabul yer
leri, bugünkü durumu ile müsait değildir. Ak
saklık bu bakımdan temelden doğmaktadır. 

Devam meselesi hakkındaki temenniler biz
zat kendi kendimizi tenkid mânasına gelen söz
lerden ibarettir. Devam bir vazife anlayışı me
selesidir. Bir vazife idraki meselesidir. Devam 
etmek istiyen üye arkadaşımızı hiç kimse de
vamsızlığa sevk edecek durumda değildir. Kal
dı ki, bu hususta Millet Meclisinden alınmış bir 
karar da vardır ve bu karar birkaç günden beri 
de tatbik edilmektedir. Yoklamanın başında ad 
okunmak suretiyle yoklama yapılmakta ve müm
kün olduğu kadar bir müeyyide vasfını taşımak
tadır. 

Dış seyahatlerle ilgili konulara gelince : 
Malûmuâliniz 378 sayılı Dış münasebetlerin tan
zimine dair bir Kanun vardır. Bu kanun birta
kım değişikliklere uğnyarak Meclisten çıktı, 
Yüksek Senatoya geldikten sonra bâzı değişik
liklere uğradı ve halen seçilen komisyona, Ge
çici Komisyona Anayasa Komisyonu şimdiye 
kadar bir üye vermediği için askıda kalmakta
dır. Üç kere tekit edildiği halde bir üye veril

memiştir. Gerçekten bu dış münasebetlerin tan
zimini Meclisin itibariyle ve hattâ daha birçok 
yönleriyle üzerinde titizlikle durulmaya değer 
bir mevzudur. Bu da bizden çıkmış, Divan ola
rak Parlâmentoya intikal etmiş bir mevzu ha
lindedir. 

Carni için arkadaşlarımız birtakım temenni
lerde bulundular. Bu sone de bütçeye 100 bin 
lira konmuştur. Bir yer tesbiti yapılmıştır. Ar
tık bundan sonrasının ne safhalardan geçeceği
ni şimdiden tahmin etmek mümkün olmamakla 
beraber temennimiz arkadaşlarımızın bu arzusu
nu yarine getirilmesi merkezindedir. 

Millî Saraylar konusuna gelince; bir arkada
şımız iddia etti. Burada birtakım toplantılar 
yapılmaktadır ve bu yüzden de Millî Sarayları
mızın beklenmedik birtakım zararlar görmeleri 
mümkündür, dediler. Bu sene Divana birçok ta
lepler intikal ettiği halde hiçbirine müsaade 
edilmemiştir. Ve bu Divan kararlariyle sabittir. 

Kemal Turgut arkadaşımız emin olsunlar ki 
Senato Başkanı hiçbir zaman ikinci plânda 
bırakılmamıştır, böyle bir şey düşünülemez. Ge
rek Millet Meclisi Başkanının gerekse Senato 
Başkanının ve bu müesseselerin ayrı ayrı yer
leri vardır. Bu yerleri temsil etmek, değerlen
dirmek de kendilerine ait bir keyfiyettir. 

•Millî Sarayların Millet Meclisine bağlı olma
sının sebebi bir Teşkilât Kanununa dayanmış ol
masından ibarettir. Yoksa Millet Meclisi Millî 
Sarayların kendisine bağlı kalmasına katiyen 
âşık değildir. Bu esasen büyük bir külfettir. 
Bir teşkilât kanunu hasırlanıp çıkarıldığı tak
dirde müşterek hizmet mahiyetinde olan bu hiz-
•n^to bir sonuca varmış olacaktır. 

Lokanta hakkındaki tenkidlerin büyük bir 
kısmına aynen iştirak ediyorum. Telâfisi için 
mümkün olan gayreti göstermekteyiz. 

Keza telefon derdi gerçekten müşterek ve 
büyük bir derttir. Bunun da teknik ve malî im
kânlar niobstinde giderilmesini daimî şekilde 
izlemekteyiz. 

Gündem dışı konuşmaların Meclisin büyük 
bir zamanını aldığı doğrudur. Ama bu tamamen 
Meclisi idare eden sayın başkanların takdirine 
bağlı bir keyfiyettir. Gündem dışı söz verme 
mecburiyeti diye bir mecburiyet yoktur. Sayın 
balkanlar takdir ölçüleri dairesinde söz vermek
tedirler. İsterlerse söz vermezler. Yani bir tü-
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zük değişikliğine gitmeden de bunu başkanlar 
kendi takdiıieriyle bir sonuca bağiıyabilirler. 

Ssnato Divanının, Millet Meclisi Divanının 
bir uydusu olduğu hakkındaki Hazerdağlı tara
fından ileri sürülen iddiadan Sayın Senatoyu 
tenzih etmek isterim. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Yıldız, teşekkür ederim. 

Sayın İnkaya, şahsınıza sataşma olduğu için söz 
talebetmiştiniz. Buyurun. 

Sayın İnkaya, sataşma hudutları dışına çık
mamanız için size yardımcı olmak isterim. Söz 
şudur : «Derhal grupumdan bir kişi benim gö
revimi yerine getirmeden sadece ikaz, sadece 
mahkeme ilâmları değil kaşlarını çatarsa dahi 
tereddüt etmeden ayrılırım. Ama size gelince 
dünyayı yıksanız görevin başından ayrılmazsı
nız. Bunu söz atan arkadaşıma söylüyorum.» 
Buyurun. 

CEHALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; Gecenin bu 
geç saatinde Sayın Başkanın ikazına uyacağım 
ve sözlerimi kısa keseceğim. Benim yerimden 
Sayın Sırrı Atalay'm konuşmaları sırasında ken
disine söz atmam, kendisinin Senatoya, Yüce Se-
natoya getirmiş olduğu meselenin haksızlığını, 
doğru olmadığını ifade eder bir mâna taşıma
maktadır. Doğrudur veya yanlıştır getirdiği 
mesele. Bu görüşülecektir, bir karara bağlana
caktır. Ama Sayın Sırrı Atalay sözlerinin ara
sında ve sonlarına doğru sanki bizim, sanki be
nim getirmiş olduğum meselenin yanlış olduğu 
hususundaki bir tutummuş gibi göstermesini bu
rada böyle olmadığını ifade etmek suretiyle Yü-
ca Senatoya arz ederim. 

Benim yerimden asabiyet göstermem yahut 
kendisine söz atmam Senato idaresinin veya Se
nato Başkanlık idaresinin aşiret idaresinden da
ha kötü duruma düşürüldüğünü ifade etmesi 
karşısındaki reaksiyonumdur. Ve bu ifadem
den sonraki «istifa et» sözümü de yanlış değer
lendirdiler. Şu bakımdan «istifa et» dedim 
kendisine. Kendisi, muhterem Atalay Senato 
Başkanlık Divanında görevli BaşkanveMlidir. 
Eğer Senato Başkanlık Divanı bir aşiret idare
si tutumu içerisinde ise kendisi de bu aşiret re
isinin muavini, bir aşiret reisidir. Ben böyle 
demek istemiyorum, böyledir demiyorum ama 
söylediğinden bunu çıkarmak mümkün. O hal

de bunu tasvibetmiyen 20 nci asırda aşiret ida
resinin mümkün olmıyaoağma göre böyle bir şe
yi ben vardır demiyorum, kendileri ifade edi
yorlar, o halde bu sebeple kendisinin hemen 
oradan istifasını istedim. Ama bu istifayı ken
disi Yüce Senatonun seçmiş olduğu Başkanve-
kili olarak grupuna bağladı ve dedi ki, «Benim 
grupumdan bir kaş çatması gelse öyle mahkeme 
ilâmlarına falan lüzum yok, ben istifa ederim, 
ama siz» dedi - lâfı atan ben olduğuma göre 
«sis» diye bana Iıitabediyordu - «siz dünya yı
kılsa görevinizden istifa etmezsiniz» dedi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır ben sizin 
için söylemedim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Ha
yır, zabıt aynen Sayın Atalay okuyorum: «Ama 
size gelince - söyledikten sonra - dünyayı yık
sanız görevin başından ayrılmazsınız.» 

SAFFET URAL (Bursa) — Cemal İnkaya 
değil. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır beni ayı
ramazsınız dedim. Yanlış anlamışsınız. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Sa
yın Paşam, Cemal inkaya'yi tanır, eğer zabıt
lara yanlış geçmiş ise ve bu mânada söyleme
miş ise o zaman münakaşaya zaten lüzum yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Beni ayıramaz
sınız dedim. 

CEMALETTİ2Î İHKAYA (Devamla) — 
Evet, o zaman mesele aydınlanmış oluyor. Ve 
şunu da ifade etmek isterim ki, ben yanlış an
laşılmaması bakımından söylüyorum. 

SAFFET ÜEÂL (Bursa) — Demedi, Cemal 
demedi. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Ha
yır bir şey söylemiyorum. Haksızlık nereden 
gelirse gelsin, ister benim grupumdan, kanadım
dan gelsin, ister sizin tarafınızdan gelsin, ister 
bizim dışımızdan gelsin, haksızlığın daima kar
şısında bulunmuş bir arkadaşınız olarak benim 
oradaki fevrî hareketimin, sonradan kendimin 
de tasvibetmediği bâzı böyle fe'/rî hareketlerim 
oluyor, fevrî hareketimin başka mânaya bağ
lanmamasını, Sayın Atalay'm getirmiş oldr.ğu 
meselenin yanlış olduğu mânasında bir reaksi
yon olarak ifade edilmemesini, anlaşılmamasını 
bilhassa rica ederim. Ama bunu söylerken ge
tirmiş olduğu meselenin de doğru olduğu husu
sunda bir fikir beyan ettiğim ele zannedilmesin. 
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C. Senatosu B : 32 29 . 1 . 1970 O : 2 

Münakaşa edilecektir. Ben bu hususu tavzih, 
Sayın Atalay'a bir cevap vermek için huzurunu
zu işgal ettim. Sayın Senatoyu saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın inkaya, teşekkür ederim 
efendim. 

Muhterem senatörler, bir zaptı tashih bakı
mından konuşuyorum. Sayın Atalay'ın konuşma
sında «Ama sise gelince, dünyayı yıksanız göre
vin başından ayrılmazsınız» sözü vardır. Bu «be
ni ayıramazsınız» mânasındaymış. Zabıt bu şe
kilde tashih edilsin için söylüyorum. 

Sayın Atalay, sataşma olduğundan dolayı 
sez istersiniz, «Fahri avukatlık» sebebiyle. Çok 
kısa olmak şartiyle buyurun. Yalnız «fahri avu
katlık» ı karşılamak üzere. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Şekspir gibi her cümleyi tefsire başladı. Bütçe
yi bıraktık artık. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, eğer ar
kadaşlarımız bu imkânları bahşedecek şekilde 
hareket ederlerse, Başkanlık, sürat bakımından, 
sizin gıpta edeceğiniz teşebbüste bulunur, hiç 
merak etmeyin. 

Sayın Atalay, buyurunuz. 

SIEEî ATALAY (Kars) — Divan adına ko
nuşan bir sayın üye kendi açısından ekseriyetle 
alınmış bulunan bir mütalâayı ve bu mütalâanın 
neticesinde yapılan ve fakat Danıştay tarafın
dan bütün yönleriyle mahkûm edilmiş olunan 
bir işlemi burada izah etti. Bu işlemin izahı sı
rasında emeklilik işleminin icrası yapılmış olan 
kimse hakkında da bâzı kendi görüşlerini ifade 
ettiler. Ve kendisini burada müdafaa edemiye-
cek kimseye de bâzı isnatlarda bulundular. Bun
lar bir yana. Arkadaşımız bu arada hakkında 
önceden hazırlanmış ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanını bir emrivaki ile karşı karşı
ya getiren emekliye sevk muamelesi karşısında, 
haklı olarak bir hakkın yani çoğunluk bende
dir, dileğimi yaparım, gerekirse hukuk kaidele
rini çiğnerim, gerekirse bütün hakları dilediğim 
şekilde ortadan kaldırırım şeklinde bir zihniyet 
ile bir emeklilik işlemi yapıldığı sırada, ben bu 
zihniyetin karşısına dikilmişimdir. Bu zihniyet 
bir çoğunluk grupu içerisinde dilediğini yapa
bilmenin rahatlığiyle zannetmesin İd, çoğunluk 
her zaman objektif hukuk kurallarını yıkabile
cektir, zannetmesin ki, çoğunluk ben dilersem 

her şeyi yaparım zihniyetini önlemek nıaksadiy-
le meselenin bütün ayrıntılarında muayyen bir 
görüşü tatbik için ceht sarf eden ve hukuku çiğ-
niyen bir görüşün karşısına çıkmış bulunuyo
rum. Bu çıkmamı ve bu mücadelemi, bu çabamı 
hoş görmiyen ve madem ki, çoğunluktayız dile
diğimizi yaparız ve önümüzdeki bütün engelleri 
ortadan kaldırırız rahatlığı içerisinde ve bu rü
yaların tatlı pembeliği karsısında ciddî bir mu
kavemetin fikri cephesinin ezikliğini hisseden 
insanlar bunu bir kimsenin avukatlığı olarak ni-
teiiyebilirler. Her kişi başkasını kendisi gibi 
bildiği gibi... Hakkı müdafaa edersiniz, bütün 
güçlüklere rağmen hakkın yanında olursunuz; 
bunu göğüslemek isterseniz; bu, haklılığın ya-

i mnda olmanın bir şerefidir, ama arkadaşlarımız 
I bunu bir kişinin, yani mağdurun avukatlığını 
| yaptığını farzederler. önemli olan şey güçlü

nün ve kuvvetlinin yahut iyi zamanda olanın 
yanında olmak değil, mağdur edilmek is'tenildi-

I ği bir samanda yanında olabilmek cesaretini 
i gösterebiliyor musunuz? Mağdur edilmek iste-
\ nenlerin yanında olabiliyor musunuz? işte asıl 
| insanlığın, insan olmanın itibarını artıran bu ni-
| teüklerdir. Bu karakter ölçüsü bir avukatlık, 
j bir fahrî avukatlık olarak nitelemek bir görüş-
: tür. Arkadaşımızın görüşüdür. Ama ben çc-
| ğunluğa dayanarak hukuku ve haklılığı eiğne-
| meyi objektif hukuk kurallarını, memurların 
i kendilerini müdafaa edemez durumundan istifa-
| de ederek onları ezmeyi marifet sayanların ne-
j yin avukatlığını yaptıklarını söylemiyeceğim. 

| İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söy-
I tein. 
i SIEFJ ATALAY (Devamla) — Evet. Me-
I murlar üzerinde dilediğiniz gibi çoğunluğuna 
j dayanarak basla yapmak kolaydır. Mühim ola

nı iyilikle, faziletle, objektif hukuk kurallarına 
; saygılı olarak rayına oturtup gönüllerde vazife 
I şuurunu aydınlatmaktır. Yoksa onu, bunu ek-
| meğinden etmenin tehdidi altında bir otorite 
I kurup ve bunun göz dağı içerisinde bir kişiye 

yapılan haksızlığın umuma yapılan bir haksız
lık olduğunu göstererek memurlar üzerinde, işte 
işimize gelnıiyeni biz böylesine kolundan tutup 
atans, görüşü içerisinde işlem yapmayı iyi ve 
fakat bunun karşısında olmayı da bir fahrî 

i avukatlık saymanın hangisinin daha iyi ve şe-
]; refli olup olmıyacağım yüksek takdirlerinize 
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biralarım. Zaten bir iç ezildiği ifade edilmiştir. 
Bâzı parti görüşlerinden dolayı emekliliğe.,. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Öyle deme
dim, söylemediğim şeyleri izafe ediyor. 

BÂŞKAİT — Sayın Atalay acaba esvap kâ
fi gelmedi mi? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir cümle 
ile bitiriyorum. 

Bunu görüşeceğiz. Sanki Allah söyletti gibi 
mesele emekliye irca işlemi 3 - 4 yıl oldu, bir 
türlü bu konu huzurunuza gelmedi, ama gelecek 
ve o zaman Sayın Altan'm ifade ettiği gibi Mec
lis baskını veya araştırması dediğimiz hususta 
bir Genel Sekreterin görev şuuru içerisinde yap
tığı cesaretli işleme tahammül etmiyenlerin m-

SAFFET ÜRAL (Bursa) — Senin her gim 
çiğnediğin Tüzüğe göre Sayın ünaldı. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, buyurun efen
dim. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Şimdi me
sele burada üstü kapalı olarak kamu oyuna mal 
edilmek suretiyle ve fakat şöyle veya böyle bir 
neticeye bağlanmadan kaldı. Kamu oyu bunun 
neticesini sabırsızlıkla beklemektedir. Şu halde 
bunu en kısa bir zamanda ve her hal ve kârda 
bütçenin neticelendirilmesini takibeden celsede 
ve fakat gizli olarak değil açık bir celsede gö
rüşülerek halledilmesi ve böylece kamu oyunun 

! Cumhuriyet Senatosunun mahabetiyle, büyüklü-
sanlar üzerinde, ileride ekmeklerin üzerinde da- ğüyle uygun bir neticeye varmasını germesi 1. 
hi oynamak gibi nasıl bir zihniyete sahibolduk-
larımn gerçek örneklerini hep bareber tosbit 
edeceğiz ve kimin neyin avukatı, kimlerin de 
nelerin avukatları olduğunu hep beraber teshil; 
edeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederin. Son söz Cum
huriyet Senatosu sayın üyesinindir. Sen söz Sa
lih Tanyeri'nindir, buyurunuz. Saat 12,18 efen
dim, 

SALÎII TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Balkan, sayın ssnatörler; elektrikli bir oturum
dan sonra son sözü söylemek için huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Taban'Bakin bir arkada
şınız olduğum için konuşmamı da sükûnet için
de yapmak istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi büt
çesi görüşülürken görüşmeler cidden çok ente
resan safhaya geldi. Ve bu enteresanlığını mu
hafaza ederek de görüşmeler kapandı. G-cnül ar
zu ederdi ki, ortaya çıkmış olan bu mesele bas
sa bir celseye talik h-zumu kalmadan Durada , , . w , „ ,., . « . , . . . • «« •• i lsvh, Kamu yararının rıuaaıaasıcür ıcagı sıcağına hallecmsın. Biz busoenm 10 gun • ".. , „ müdafaasını yapıyoruz. 

-îVci. 

S 

içinde çıkarılması zorunluğunu ve bunun bir 
Anayasa emri olduğunu Sayın ünaldı kadar bi
liyoruz yine biliyoruz ki, burada biraz da
ha fazla çalışmak suretiyle 10 gün içinde fakat 
bu meselenin de sıcağı sıcağına burada bir ka
rara bağlamak suretiyle halleder yine çıkarır
dık. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Tüzüğün 
hangi maddesine gere karara bağlıyorsunuz? 

simdir, bunu temenni ediyoruz. 
Şimdi burada benim anladığım, bir iptal dâ

vası ve bunun infaz edilmemesi veya şöyle veya 
bu şekilde infaz edilmesi meselesi vardır. Biz 
ö. H. P. olarak Anayasanın 114 ncü maddesin
deki idarenin hiçbir eylem ve işleminin yargı 
denetiminden uzak bulundurulmayacağı ve yine 
Anayasanın 132 n/i maddesindeki yargı karar
la1: inin idare taraflıdan mutlaka ini as edilmesi 
zcrıınhığunun geciktirilmeme?:! zorunluğanu mü
dafaa ediyoruz. Bize göre hukuk Devleti ol
mak, hukuk Devleti istemek bunun bütün neti
celerini kemaliyle uygulamakla mümkündür. 
Mütemadiyen hukuk Devletiyiz, hukuka bağlı 
Devletiz, lâyık hukuk Devleti deriz, fakat onun 
icaplarını yapmazsak hukuk Devleti olmuş ol
mayız. Aslında iptal dâvalarının neticesinin in
fazının önemi dâvacmm durumunun ıslahı mese
lesi değildir, iptal dâvalarım uygulanması hu
kuk Devletine uygunluğun bir delili, binaena-

Biz bunun 

Diğer taraftan iptal dâvalarında ve bilhassa 
memurlar meselesinde Hükümet programında 
da denildiği gibi maaş garantisi mühim değildir. 
Kariyerin himaye edilmesi lâzımdır. Bir memur 
bütün bir ömrünü vererek bir makama yüksel
miş, bir maaş derecesine yükselmiştir. Onun ma-

| asını muhafaza etmek suretiyle eriştiği merte
beden alıp tali bir memuriyete getirirseniz bu 
onun 35 senelik, 30 senelik mücadeleli memuri-

İSKENDBR GENAP EG-E (Aydın) — Canım j yeti neticesinde eriştiği kariyerini muhafaza et-
kafadan bağlıyacak işte. 1 mis olmazsınız. Mesele bundan ibarettir. 
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Şimdi Divanın tutum ve davranışları hakkın- I 
da biz de 0. H. P. olarak şikâyetçiyiz. Neden 
şikâyetçiyiz? Bir defa söz almak meselesinde 
Divan bugün dahi tarafsızlığını muhafaza et
memiştir. Divanın bütçe konuşmalarında takibe-
dilecek prosedür için vermiş olduğu karar ge- I 
reğince dün sabah oturum açılır açılmaz saat 
10,00 da Saym Başkanın solunda yer almış olan I 
nöbetçi sekretere bir teskere yasmak suretiyle } 
bugün için Cumhuriyet Senatosu bütçesinde söz 
istedim. Kaçıncı sıraya kaydedildiğimi bilmi- I 
yordum. Bugün okunduğu zaman kişisel olarak I 
görüşleri bildirecekler arasında birinci sırada 
olduğumu Sayın Başkan okudu, bir arkadaşım 
kendisinin de söz aldığını bildirdi. Tetkik etti, I 
isminin orada olmadığını söyledi. Ondan sonra 
Sayın Başkan, karar verdik, bir yanlışlık olmuş, 
birinci sıra falan arkadaşındır dedi. O birinci I 
sırada konuşacak arkadaşımı çok severim, ken
disine hürmetkarım dır. Birinci sırada konuşma
sında hiçbir mahsur yoktur. Fakat bu Divanın 
tutumunun bir delili olmak sıfatiyle arz ediyo
rum, 

Anayasanın Kurucu Mecliste müzakeresi sı
rasında 34 ncü madde bahis konusu olduğu za
man gerek Sayın Başkanın gerek Başkanvekil-
lerinin tıpkı Cumhurbaşkanında olduğu gibi se
çimlerini mütaakıp partilerinden ayrılması tek
lif edilmiş, öngörülmüştü. Uzun tartışmalardan 
sonra buna lüzum olmadığı, çünkü Sayın Başka
nın tek başına hâkim oimıyaeağı Divanın bahis 
konusu olacağı bildirilmişti, Keşke o gün 84 ncü 
madde görüşülürken tıpkı Sayın Cumhurbaşka
nında olduğu gibi Başkan ve Başkanvekillerinin 
de seçimlerini mütaakıp partilerinden ayrılması 
zorunluğu Anayasaya konulmuş olsaydı her hal
de müzakerelerimizde çok daha rahat ederdik. 

Divandan şikâyetlerimizin bir ikincisi; gün
deme riayet edilmiyor. Sözlü sorular zamanında I 
cevaplandırılmıyor, yazılı sorulara cevap alma
mıza imkân kalmıyor, aylarca bekliyoruz ve ni
hayet Senato araştırma talepleri gündemi ay
larca işgal ettikten sonra görüşmek nasibolma-
dan gündemden çıkarılıyor. Hele bir 84 ncü I 
maddenin tatbikatı usulü var ki, benim Sena
toya geldiğim günden bugüne kaçlar geçen 1,5 I 
sene içinde mütemadiyen gündem maddelerini I 
işgal etmiş fakat bir türlü sıra gelmemiş lâkin I 
Demokles'in kılıcı gibi bizim Atalay'm, Sayın J 

I Atalay'm başının üzerinde muhafaza edilmekte 
bulunmuş ve mütemadiyen bir sunuca varıima-
makla beraber mütemadiyen saym arkadaşımı
zın söz hakkı, söz hürriyeti burada kısıtlanmak
ta bulunmuştur. Bu doğru değildir. Bunu en 
kısa bir samanda heyette tartışmak, bir netice
ye vardıktan sonra da halletmek lâzım. Eğer 
84 ncü madde filhakika Başkanvekillerinin Mec
lis tartışmalarına parti gruplarına bağlı olarak 
değil, Sayın Başkanvekillerinin mümtaz şahsi
yetlerinin belli fikirlerinin bu kürsüde memle
ket yararlarına olarak ifade edilmesi mahzur
lu ise kendileri frak giyerek kürsüde bulunma
dıkları bir zamanda bir üye olarak bu kürsüden 
fikirlerini beyan etmesi dahi mahzurlu ise buna 
karar vermek ve seyyanen tatbik etmek lâzım
dır. 

Eğer bunun aksine bir netice çıkaracaksak 
o zaman sayın arkadaşımızın cidden memleket 
çapında değerli fikirlerinden yalnız kendisinin 
değil, diğer sayın Başkanvekillerimizin de de
ğerli fikirlerinden bizleri ve memleketi mah
rum etmemek lâzımdır. 

I Şu halde gündeme konmuş olan meselelerin 
en kısa bir zamanda bir neticeye bağlanmasını 
istirham ediyoruz. 

I Kanun lâyiha ve tekliflerinin mütemadiyen 
ivedilikle ve öncelikle müzakeresinden şikâyet
çiyiz. Şikâyetçiyiz çünkü, lâyihayı görmeden, 
teklifi görmeden, burada rey vermek, müzakere 

I etmek durumunda kalıyoruz. Kasrılanmadan 
geliyorum, kanunun hazırlanışında ve çıkarık-

I şmda maalesef bir katkıda bulunamıyoruz, Baş
kanlık Divanından istirhamım, kanun lâyiha ve 
tekliflerinin Millet Meclisinde milletvekillerine 
dağıtıldığı anda senatörlere de dağıtılması su
retiyle onların haberdar edilmesi ve müzakere 
zabtı! arının da Meclis müzakere zabıtlarının da 

I lütfen senatörlere verdiriîmesinin temin edilme
sidir. 

I BAŞKAN — Sayın Tanyeri bir dakikanız 
var. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Bağbyorımı 
I Sayın Başkan, daha görüşeceğim çok şeyler var

dı fakat maalesef vaktim çok kısa olduğu için 
j ifade edemiyeceğim. Sayın arkadaşlarım bnra-
I da kesin bir karara varılmasını veyahut bir gö-
I rüş birliğine varılmasını arzu ettiğim nokta, is-
J tirham ettiğim nokta Anayasa tadili müzakere-
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leri prosedürüdür. Şimdi, geçenlerde Anayasa
mızın 68 nei maddesinin bir fıkrasının değişti
rilmesi suretiyle önümüze gelen mesele Anaya
sanın da diğer kanunlar gibi 92 nci maddeye ta
bi olarak Mecliste bulunduğu süre içinde Sena
toda karara bağlanması zorımluğu olmuştur. 
Biz bu kanaatte değiliz. Anayasanın değiştiril
mesi prosedürünü koyan 155 nci madde Millet 
Meclisinde ve Senatoda ayrı ayrı 2/3 ekseriye
tin reyi ile kabul edileceği merkezindedir. Eğer 
burada süre asımı dolayısiyle otomatik kanun
laşma gibi bir vasiyet olursa Senatonun 2/3 ek
seriyetinin müspet reyi lâhik olmadan kanunlaş
mış gibi bir durum olacak ve bu suretle 155 nci 
maddenin emri katisi yerine gelmemiş olacaktır. 
Binaenaleyh, istirhamım 68 nci maddedeki açık 
söylenmemekle beraber tutulan tutum ve dav
ranışın veyahut da benimsenilen fikrin bir te
amül teşkil etmemesi ileride bir Anayasa mad
desinin yeniden tadili veya tesisi meselesi gel
diği zaman evvelâ bunun usulünün burada bir 
tartışmaya konulması ve ondan sonra uygula
maya gitmesidir. Eğer mütteîikan üzerinda bu 
şekilde bir karar birliği olursa o vakit Anayasa 
gibi çok önemli bir meselede derinliğine, geniş
liğine düşünmek, aceleye getirilmeden uzun 
uzun düşünmek ve ona göre bir karar vermek 
lâzım dır. 

.._ « Sayın Tanyeri vaktiniz doldu BAŞKAN 
efendim. 

SALİH TANYESi (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, uzun da olsa faydalı bir 
tartışmadan sonra görüşmesini ikmal ettiğimiz 
yasama organlarının 1970 bütçesinin memlekete 
hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunar, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri teşekkür ede
rim efendim. Sayın Tanyeri tenkidinizin bir 
noktasında birinci sıradan ikinci sıraya düşü
şünüzü bizim Başkanlık Divanının tarafsızlığı 
ile bağdaştırmadığınızı beyan ettiniz. Progra
mın son sayfasında not kısmında söz sırasının 
kaydı, programa göre bir gün evvel Divana çı
kan Başkanın solunda oturan üye tarafından 
yapılacaktır. Bize intikal eden cetvel dünden 
müntakildir. Bugün ise, zatıâlinizi ikinci sıra
ya kaydeden kararı Sayın Zerin Tüzün ve Sa
yın Barutçuoğlu arkadaşlarımız vermişler ve 
bana cetveli böyle tashih ederek bırakmışlar

dır Ben de arkadaşlarınım bu kararını vesikası 
da elimizde bulunması hasebiyle uymuş bulun
dum arz ederim. Teşekkür ederim efendim. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Sayın Baş
kan ben de zatıâlilerinin şahsından değil Baş
kanlık Divanından bahsettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Muhterem senatörler, Yasama Meclisleri 
üzerindeki görüşmeler sona ermiştir bölümlere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir efendim. 

(A/l) Gari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 

12.000 

Ödenekler 10 979 700 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Personel giderleri 3 855 785 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

edilmiştir. 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN --- Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırını harcamaları 

717 303 

21 852 

15 000 

470 101 

Bölüm Lira 

22.000 Yapı - tesis ve büyük ona
rım giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Lira I Bölüm 

23,000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 60 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 4 
BAŞKAN — Kabul eden-
lar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 342 320 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yanler... Kabul edilmiştir efendim. 

Memleketimize hayırlı olmasını dilerim efen
dim. 

B. - Millet Meclisi Bütçesi 

BAŞKAN — Millet Malisi Bütçesinin bö
lümlerini okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.009 O denekler 24 954 200 
BAŞKAN — Kabul eden
ler.. . Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 22 589 866 
BAŞKAN — Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 996 750 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 742 401 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

15.000 Kurum giderleri 1 273 465 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 6 551 628 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2)Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 226 000 
BAŞKAN — Kabul eden-
jsr... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı - Tesis ve büyük ona
rını giderleri 2 313 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 348 139 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) ssrmaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 58 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

S5.C0O Sosyal transferler 1 873 880 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.0-00 Borç ödemeleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi Bütçesinin tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Memleketimize hayırlı olmasını 
dilerim efendim. 

C) CTMHURBAŞKAXLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, Cumhur

başkanlığı Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz 
i efendim. 
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Muhterem senatörler, Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesi üzerinde grupları adına söz talebeden 
s:ayın üyelerin isimlerini okuyorum. O. Ii. P. 
Grupu adına Sayın Mebrure Aksoley, G. P. 
Grupu adına Savın Fehmi Alpaslan. A. P. Gru
pu adma Sayın Nahit Altan. Şahısları inin söz 
talebeden sayın üyeler S?ym Salim Hazerdağlı. 
O karlar. Srym Ilsbrııre Aksoley buyurunuz 
efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (£ydın) — İl
gililer, Sayın Genel Sekreter burada yoklar 
efendim,. 

BAŞKAN — Sayın Aksoley ilgililerin bulun
mamış, beş dakika müsaade e diniş çağıralım 
efendim. (Başka bütçeye, başka bütçeye geçe
lim sesleri) Hakkınız var efendim, ilgililer ge
lene kadar müsaade ederseniz muta akıp bütçe
yi müzakere edeceğiz. Sayıştay Bütçelinin mü
zakeresine geçiyoruz efendim, 

Ç) SAYIŞTAY BAŞKAM,[ttl BVTVEtA : 

BAŞKAN — Sayıştay Bütçesi üzerinde 
grupları adına PÖZ talebeden sayın üyelerin isim
lerini okuyorum efendim. C. H. P. Gnrou adına 
Saym Hilmi Soydan, G. P. Grupu adina Sayın 
Enver Bahadırlı, A. P. Grupu adına Sayın Or
han Eürümoğlu. Şahısları adma Sayın Ferid 
Helen. Sayın Hilmi Soydan buyurunuz efen
dim. 

-C.H. P. GEÜPU ADINA HiL^'î SOYDAN 
(Maraş) — Sayın Başkan, sayın senatör arka
daşlarım, 1970 yılı Sayıştay Bütçesinin Yüce 
Senatoya şevki sebebiyle bu hususla C. ÎI. P. 
Grupu adına görüşlerimi belirtmek için söz al
mış bulunuyorum. 

Sayıştay bir Anayasa müessesesidir. Olayla
rın incelemesine girmeden önce, Sayjştaym 
memleketimizde bir hesap mahkemesi olarak ta
rihini kısaca tetkik edelim. 

Sayıştay, Divanı Münasebet olarak 1881 ta
rihinde Tanzimat devrinde nizamname ile ku
rulmuştur. ikinci Meşrutiyet devrinde 1293 ta
rihli ilk Osmanlı Anayasası ile Sayıştaym yet
kileri genişletilmiş yine bir Anayasa müessese
si olarak göreyine devam etmiştir. Cumhuriye
tin ilânından sonra vs 1924 Anayasası ile mü
essese bir hesap mahkemesi olarak yetkileri yi
ne genişletilmiş, modern esaslar dâhilinde göre
vine devam etmişti. 27 Mayıs İhtilâli ve Kuru
cu Meclis tarafından tedvin edilen 1981 Ana

yasası ile Anayasanın 127 ve 128 nci maddele
rindeki derpiş edilen modern Devlet anlayışı 
ile yenilikler ve Devletin bütçesini denetliyen 
görev ve yetkiler bugünkü sosyal bünyeye uy
gun olarak çıkarılan 832 numaralı Teşkilât Ka
nunu müesseseyi bütün ihtiyaçları kapsıyan mü
tekâmil bir hale getirmiş bulunmaktadır. Büt
çe bir milletin haysiyet ve vekarmı ifade eder. 
Bu yönden bütçenin tatbikat ve denetlemesinin 
aynı derecede olduğunda mutabakat lâzımdır. 

Vergiyi öüyon millet, vergiyi rızası ile mil
let adına veriyorsa vergilerin nerelere sarf edil
diğinin milletin tâyin ve denetlemesine tabi ol
duğu bir gerçektir. Millî Hâkimiyetin temeli 
budur. Bu bakımdan millî hâkimiyete müste
nit memleketlerde bütçenin millet adma denet
lenmesi önsafta gelir. 

Bütçenin ilk olarak hazırlanmasından sonra 
tanzim ve tasdiki bundan sonra da denetlenme 
safhası p?elir. Bakanların ve Bakanlığa ait büt
çelerin tedvini mevzuunda kendilerine mevdu 
görevleri ifa edip etmedikleri, yaptıkları işlerin 
müspet durumu ile belli olur. İşte kanunun ger
çek esaslara uygunluğu teşriî denetlemenin 
ehemmiyeti ile tezahür eder. Gerek milletvekil
leri ve gerekse senatörlerin bütçede haiz olduk
ları hudutsuz ve tetkik ve denetleme hakkı bu 
esaslardan çıkmaktadır. Cumhuriyet rejiminin 
kurulduğu günden beri, prensipman ilmî kaide
ler olarak bütçede umumiyet, samimiyet huzur 
ve vahdet, iktisat ve tevazün esaslarının tâ
yin ve denetlemenin en mütekâmil şekli oldu
ğunu arzu va temenni etmekteyiz. Anayasamız 
yönünden denetlemenin teşriî kazai ve idari ol
mak üzere üç prensip üzerinden yapıldığı Ana
yasamız ve gerekse 832 numaralı Sayıştay Teş
kilât Kanununun hükmü müktezasmdadır. 

idari denetleme teftiş dairelerince ve Hazi
nece kazai denetleme de T. B, M. M. namma 
Sayıştayca, teşriî denetleme kesinhesaplar üze
rine T. B. M. M. since yapılmaktadır. Gider 
ve Gelir Kesinhesaplarmın ne şekilde tanzim 
ve tedvin olunduğu Genel Muhasebe Kanunu
muzda yazılıdır, işte bu yönden bütçenin tef
tiş ve denetlemesinin kesinhesaplardan sonra, 
teşriî organ olarak T. B. M. M. nin tetkikinden 
geçtikten sonra eski ve yeni Anayasamıza göre 
T. B. M. M. namına denetleme ve yargılama 
görevini Sayıştay Teşkilâtı üzerine almıştır. Bu 
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sebeple ciddî bir mesele olarak milletlerce büt
çe murakabesi malî mevzuatlarda derpiş edil
miştir. Devlete ait para ve malların muhafaza
sında, hizmetlerin ifasında gelirlerin tahakkuk 
ve tahsilinde Devlet masraflarının ödenmesinde 
nihayet bütün malî işleri yapmakla mükellef 
olanları aylık ve senelik hesaplarda denetleme 
ve teftiş esasları son denetleme safhasında ke-
sinhesaplann mutabakat beyannamelerinin Se
natoya intikalinden sonra T. B,. M. Meclisince ya
pılmaktadır ki; denetlemenin en müessir tarafı 
da budur. 

Bir Devletin bütçe tatbikatı teftiş ve denet
lemenin mükemmeliyetine bağlıdır. Masraf de
netlenmesinin en mühimi taahhüt denetlemesine 
lâyik olduğu ehemmiyeti vermekle mümkün ola
bilir. Bütçenin iyi vasıflarından biri de yapılan 
hizmetlerin âzami tasarruf ve ekonomik kaide
lere uygun olmasına bağlıdır. Umumi hizmetle
rin ifası halktan alınacak meşru vergilerle kar
şılanması tevazünü t?;rinde tasarruf esaslarına 
riayet edilmesi ilmî ve malî prensipler icabıdır. 
Kesinhesapların Sayıştayca tetkikatında mu
tabakat beyannameleri ile sınırlı kalmaları it
haf edilen tahsisat üzerinde durmaları teşriî 
denetlemede bariz bir noksanlıktır. 

Hizmetlerin ifa şekilleri: 
Bir hizmetin yapılması için o ise ait tahsi

sat kullanılmıyarak ithal edilmesinin veya bir 
yatarım konusunun yapılmamış olmasının tes-
bit ve tahlil olmaması bakımından denetleme
nin kifayetsiz olduğu kanısındayız. 

Bakanların kendilerine ait bütçeleri ile ifa 
etmek istedikleri hizmetlerin, mesuliyetlerinin 
kesin neticesi üzerinde malî, siyasi mesuliyet
lerin denetlemenin yapılmasındaki ehemmiyet 
üzerinde durmak isterim. Bu yönden 832 sayılı 
Sayıştay Teşkilât Kanunu denetlenmeye hizmet 
ve ehemmiyet verecek yeni hükümler ve hizme
tin ifasına yararlı kadroyu kanunun içine alma
sı bakımından tatbikatta fayda olacağına ina
nıyoruz. 

Yukardan beri arz ettiğim izahatlardan son
ra Sayıştaym idari kazai ve teşriî denetleme
leri üzerinde durmak isterim. 

Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde bakanların iller ve merkezde 
aylıkla çalışan bir memuru tâyininddki esasla
ra göre tâyininin yapılmasına o bakanlığa ait 

I iş için orada bakanlık teşkilâtı ve boş vazife 
bulunup bulunmamasiyle kayıtlı olmaksızın 
kadrosu ile yurt içinde dilediği yerde çalıştıra
bileceği kabul edilmiştir. Bu hususta âmir bir 
hüküm mevcut iken ve bu hükümde mevcut 
hizmetin aksamaması için bulunduğuna göre 
^hizmet karşılığı olmadığı halde adedleri çok 
miktarda bulunan memurların kanunun bu hük
münden faydalanarak merkeze alındığı ve hiç
bir hizmet verilmediği bariz bir hakikattir. 
Bir aylık hizmet karşılığı verilen ve hizmet 
karşılığı olmıyarak bir memura tahakkuk sure
tiyle verilen aylıklar ivazsız iktisap sayılır. 
Bu suretle Devlet bütçesinden o memur fuzulî 
para almış olur. Sayıştay bugüne kadar bu 
mevzular üzerinde durmamış, tahakkuk me
murları ve saymanlar hakkında bir muamele 
yapmamıştır. Birinci derecede âmiri itaların 
mesuliyetleri hakkında Meclise rapor ve ma
lûmatı vermemiştir. 

Bütçe aktarma kanunlarının gerekçeleri kifa
yetsizdir. Hizmetin mahiyeti sebep ve lüzumu 
ıslah edilmemekte munzam tahsisatlar karşılığı
nın bütçede ne şekilde karşılanacak belirtil
memekte yalnız bütçe tasarrufundan temin edi
leceği izah olunmaktadır. Bütçe açıkla ka
pandı ve bütçeden yapılacak tasarrufun açı
ğın pek cüzi miktarını karşılayabileceği düşü
nülürse bu düşüncelerin gerekçelere göre sami
miyet kaidelerine aykırı olduğu anlaşılır. 

Tahassul eden bir hal de tahsisat aktarma
ları normal seyrini takibetmeyip malî yılın son 
günlerine getirilmektedir. Şu netice çıkarı
lır: Kalan bakiye tahsisatı sarf etmek gibi bir 
düşünce neticesine varan ve bütçe tasarruf 
prensiplerine uymıyaıı iş bu halin önlenmesinde 
Sayıştaym titiz hareket etmesini temenniye 
şayan buluyoruz. Tahsisat mevcudolmadığı 
halde ertesi yıla boş devir edilmesinden noksan 
hizmetin yapılmış olduğu hakkında bâzı tered
dütler hâsıl olmaktadır ki bu hususlar üzerin
de Sayıştayın keza titizlikle durmasını yine te
menniye şayan buluruz. 

Genel muhasebe esasları dâhilinde yeni bina 
I yapılması ve Sayıştayın kira vermemesi ekono

mi kaidelerine aykırı bir prensiptir. Bu yön-
I den Sayıştayın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni 
I bina yapmayı ve kira israfının önüne geçilmesi 
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yönünden biran evvel bina inşaatları tasarruf
ları esaslarına uygun görülmüştür. 

Devlet mallarının denetlenmesi 40 yıl evvel 
yapılan bir ayniyat talimatına bağlı idi. Mo
dern devirde bu denetleme kıyafetsiz ve ihtiya
ca elverişli değildir. Bu yönden bütün devlet 
dairelerinde sosyal adaletin temini bakımından 
mübrem ihtiyaç, karşılıyacak tipik mefruşatlara 
da ihtiyaç vardır. Bilhassa iktisadi Devlet Te
şekküllerinde mefruşat yönünden lükse kaçılmış, 
betahsis şeker sanayiinde lüks mefruşat israfı 
son haddine gelirken mülkün temeli olan ada
let mekanizmasında kanuni görevini ifa eden 
memurların kullandıkları mefruşat kuru masa 
ve sandalyeden ileri gitmemiştir. Bu yönden 
kamu müessesesi olan Devlet kuruluşlarında 
dengeli tipik bir mefruşat kabulüne zaruret 
vardır. Arz ettiğim bu hususun sosyal adalet 
çerçevesinde takdir edilmemesi bu vazifeyi ifa 
eden Devlet memurları arasında moral bo
zukluğuna sebebolmaktadır. 

Kadro tatbikatında denetleme bakımından 
tatminkâr değildir. Sayın Hükümet Reisinin 
genelgesine rağmen teşkilât kanunlarında kad
ro memurlarının çalıştırılması derpiş edildi
ği halde kadroyu birtakım memurlara izafi 
unvan verilerek çalıştırdıkları gözükmektedir. 
işte bu memurların yaptıkları bu idari tasar
ruflar hukukan muteber olamıyacaklarma gö
re bu hususta Sayıştaym dikkatli olmasını te
menniye şayan buluruz. 

Bâzı bakanlıkların teşkilât kadrolarına ek 
istekler süratle çıkarılmaktadır. Gerekçelerde 
kadronun hangi ihtiyaç için alındığı açıklan
mamıştır. Müşahade ediliyor ki; yeni alman 
kadroların mühim bir kısmının ek vazifelere 
tahsis edildiği görülmektedir, israftan kaçıl
mak için bu cihetlere azami dikkat edilmesini 
temenniye! şayan biliyoruz. 

Personel Kanununun malî hükümlerini biran 
evvel hükümetçe yürürlüğe konması elzemdi. 
Devlet memurları arasında verilen paralar 
yönünden yine sosyal adalet teessür etmiş de
ğildir. Bir bakanlıkta çalışan aynı fakülte 
mezunu mühendis veya memurların aynı işten 
dolayı maaş, ücret, yevmiye olarak ayrı ayrı 
statüden para aldıkları gerçektir. Bu hususun 
devamı kamu görevi ifa eden memurlar ara
sında sosyal adalet ve moral dengesizliğini do-
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ğurmaktadır. işte bu dengenin adil olması yö
nünden Anayasamıza uygun olarak çıkarılan 
Personel Kanunu hükümlerinin biran evvel 
tatbik ve icrasına geçirilmekle mümkün ola
bilecektir. Kuvvet ayrılığı prensibine göre 
icranın bu kanun hükümlerini yerine getirme
si hem zaruret ve hem de elzemdir. 

Gelir hesaplarının da daha esaslı şekilde 
denetlenmesi lâzımdır. Bu hususu da kısaca te
menniye şayan buluruz. Sayıştay Teşkilât Ka
nununa göre Devlet bütçeleri içinde mütalâası 
gereken Spor- Toto ve benzeri müesseselerin 
fon hesaplarının taalluk ettiği idarelerin kesin 
hesaplarının Yüksek Meclise getirilmesini ka-
zai ve teşri denetleme dışında kalan bu mües
sese hesaplarının da bu suretle gözden geçi
rilmesini yine temenniye şayan buluruz. Genel 
Muhasebe Kanunu da mutabakat beyanname
lerinin belli süre içerisinde verilmesini ifa eden 
hizmetlere ait izahnamelerin kesin hesap ve 
mutabakat beyannameleriyle beraber Meclise 
gönderilmesinin teminini arz etmekteyiz. Kamu 
iktisadi Teşebbüs idarelerinin hesaplarını de-
netliyen Yüksek Denetleme Kurulu raporları
nın titizlikle ifade edileceğine inanır bu hu
susta teminniye şayan bulmaktayım. Evvelce 
olduğu gibi Anayasanın 127 ve 832 numaralı 
Sayıştay Teşkilât Kanunu hükümlerine göre 
Sayıştaym yargılama ödevlerini yaparken gör
dükleri hata ve noksanları hesap ve işlem
leri ve kanun hükümlerine göre uygun görme
diği takdirde belirtecekleri mütalâalariyle bir
likte T.B.M.M. ne ve Senatoya bilgi vermek 
mecburiyeti tahmil olunduğu gibi denetlemede 
birinci derecede âmiri itaların mesuliyetlerini 
t~,yin bakımından Sayıştayca ve mevzuat dâ
hilinde titizlikle incelenerek gördükleri usul
süzlükler ve yolsuzluklar hakkında zamanın
da Meclise rapor ve malûmat vermeleri çok 
yerinde olur. 

Sayıştaym bir de vize muameleleri üzerinde 
durmak isterim. Sayıştaym 832 numaralı Ka
nununun 30 ncu ve bunu takibeden maddeleri
ne göre Sayıştay genel ve katma bütçelerinde 
Sayıştaym vizesi olmaksızın harcama yapıla
maz, kredi artırılamaz ve avans ödenemez. Kad
roların dağıtım işleri dahi önceden Sayıştaym 
vizesine bağlıdır. Harcamadan önce vize yapıl
dığı gibi harcamadan sonra vize yapılmakta-
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dır. Her iki yönüyle vize işlerinin zamanında 
ve yerinde yapılmasında fayda mülâhaza ede
rim. Ve bu hususları da bu şekilde temenniye 
şayan buluruz. 

Bütçenin (R) formülü tatbikatta birtakım 
tereddütlere sebebolmaktadır. Temel ödenekle
rinin sarfında israf politikasının önlenmesi için 
esaslı değişiklikler yapılmasını Maliye Baka
nından temenniye şayan buluyoruz. 

Tediye muvazenesinde büyük aksaklıklar 
mevcuttur. Mütaahhitlerin hak ettiklerini za
manında almadıkları halen müşahede edilmek
tedir. Bu yönden harcamalarda ve tediye mu
vazenesine uygun olarak yürümesi ve bu hu
susta her türlü müessir tedbirlerin alınması 
mütaahhitlerin sızlanması bakımından acilen 
temenniye şayan bulmaktayız. Yukardan beri 
arz ettiğin tediye muvazenesi sebebiyle müta-
ahhitlere hak ettikleri istihkakları zamanında 
ödememek hem âmme işlerini sekteye uğrat
makta hem de Devletin itibarını sarsmaktadır. 

Yukardan beri arz ettiğim görüşleri Gru-
pum adına arz etmiş bulunuyorum. Savunması
nı yaptığım işbu Sayıştay bütçesinin Türk Mil
letine ve dolayısiyle bu camia içerisinde çalışan 
vefakâr teşkilât mensupları arkadaşlarımıza iş
lerinde büyük başarılar diler Yüksek Sayışta-
yı hürmetle selâmlarım. 

Yaptığımız incelemede Sayıştaym kadrola
rında bilhassa denetçi yönünden hâlâ boşlukla
rın bulunduğu ve boş kadrolara denetçi tâyi
ninde tabiî vasıflı denetçi tâyininde zorlukla 
karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bunda Ku
ruluş Kanununun çıkması sırasında, yani 
1967 de Sayıştay denetçilerine tanıdığımız öde

nek miktarı ile Danıştay yardımcılarına, Da
nıştay işte muavin, raportör dediğimiz bizim 
eskiden, yani ona Danıştay yardımcıları deni
yor, üye yardımcısı deniyor, Danıştay üye 
yardımcısı değil, Danıştay yardımcısı tâbiri, 
bizim eskiden raportör dediğimiz, raportör ve 
başraportör var. Şimdi daire yardımcıları de
niyor. Danıştay yardımcılarına tanıdığımız mik
tarlar arasında f arklılık husule gelmiş olması
dır. O zaman beraber tutmuştuk, ikisi bir ol
sun, ikisi de yüksek mahkeme seviyesindedir, 
buna göre kanun getirmiştik, ama sonra Da
nıştay Kanununda değişiklik yaptık ödenekle
rini artırdık, orayı daha cazip hale getirince, 
ki ödenekleri biz o zaman 400, 550, 650 lira 
olarak tesbit etmiştik Saayıştayda, halbuki Da
nış tayda bu 700, 900, 1 200, 1 400 liraya kadar 
çıktı, tabiatiyle üniversite mezunu olan ve 
bu hizmetleri görebilme niteliğinde olan bir 
insan evvelemirde istikbalini Danıştayda arı
yor ve Sayıştaym kadrosu boş kalıyor. Sayış
taym da vasfı müsaidolmıyan insanları buraya 
doldurmak gibi bir basiretsizliğe girmiyecek 
sağlam bir idare sistemine malik olduğu da or
tada, o halde benden evvel konuşan arkadaşı
mın da işaret buyurduğu gibi dengeli bir is
tihdam politikasının biran evvel gerçekleşti
rilmesine ve bu farklılıkların ortadan kaldı
rılması suretiyle milletin kuruşuna kadar para
sının hesabını yapan bu müesseseye de hiç ol
mazsa mevcut kadrolarını doldurup daha müs
mir çalışma imkânının verilmesine gayret gös
terilmesini bilhasa Hükümetten istirham edi
yorum. Bu vesile ile başta sayın başkanları ve 
çoğunu yakinen tanıdığım değerli mensupları 
olduğu halde kendilerine saygı duyduğum 
muhterem Sayıştay camiasına ve aziz Türk 
Milletimize bu bütçenin hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan teşekkür ede
rim efendim. Sayın Kürümoğlu, buyurun efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN KÜRÜM
OĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun muhterem üyeleri, Sayıştay 1970 yılı Büt
çe teklifinin, Bütçe Karma Komisyonunca ka
bul edilerek Yüksek Huzurunuza sevk olurdan 
şekli ile Karma Komisyon raporunun tahlil ve 
tenkidini Adalet Partisi Grupu adına yapmak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Soydan, teşekkür ede- i 
rim efendim. Sayın Enver Bahadırlı yerine Sa
yın Alpaslan, buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş- | 
larım; G. P. Grupu adına söz alışımdaki tek I 
maksat, Yüksek Sayıştaym Kuruluş Kanunu
nun çıkmasında gayreti geçen arkadaşlara ka
tılmış bir kimse olarak başından beri bu mües
seseye karşı şahsan duyduğum büyük güven 
ve saygıya grupumun da tam bir inançla katıl- \ 
dığmı ifade etmekten ibaret kalacaktır. Ve 
bu arada duyulup değerlendirilmesi istirha- ] 
miyle yalnız bir konuya temas etmek istiyorum. | 
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Bu Anayasa müessesesinin 1969 yılı Bütçe
sinin A. P. Grupu adma tenkidini de yapmış 
olduğum cihetle, geçen yılki tenkid ve temen
nilerin ışığı altında daha teferruatlı bir in
celeme yapmak imkânını bulmuş olduğumdan 
memnuniyetimi ifade etmek isterim. 

Sayıştaym 1970 yılı bütçesine ait komis
yon raporunu incelerken takibedeceğinı usul; 
konuyu mümkün olduğu kadar vazıh şekil
de Yüce Heyetinizin dikkatine arz etmek 
esasına dayanmaktadır. Bu maksatla (A/l), 
(A/2), (A/3) işaretli cetveller ile (D) ve (L) 
cetvellerinde talebolunan ödenek ve kadroların 
durumunu ayrı ayrı inceledikten sonra 1969 
yılı bütçesine nazaran mukayesini yaparak 
fazla ödenek taleplerinin dayandığı sebepler 
üzerinde duracağız. 

Bu teknik incelemeler sonunda da Sayış
taym 832 sayılı Kanunla tahmil olunan gö
revlerini yapmada takibettiği usul ve bunun 
conuçlarmm değerlendirilmesini yapacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayıştay bütçesinin (A/l) işaretli cari har

camalar cetvelinde, 
Personel giderleri için 20 108 020 
Yönetim giderleri için 1 551 500 

Tedavi ve cenaze masraflarındaki artış-

Hizmet giderleri için 
Çeşitli giderler için 

6 950 
128 250 

Tl. Olmak üzsre toplam 21 767 470 Tl. lık 
ödenek talebolunmuştur. 

Bu ödenekler de 1989 yılı ödeneklerine na
zaran, 

Personel giderlerinde 1 853 316 
Yönetim giderlerinde 137 000 
Hizmet giderlerinde 300 
Çeşitli giderlerde 1 250 

Tl. Olmak üzere toplam 
olarak 1 929 5B7 Tl. 
fazlalık mevcuttur. 
Cari hareamalardaki bu artışın sebepleri : 

a) Personel aylıkları ve ücretlerinde mey
dana gelen terfi farkları (L) cetvelinden 
•serbest bırakılan kadro karşılıkları, 

ib) D cetvelinde yeniden ihdas olunan üc
retli müstahdem kadrolarına tekabül eden 
masraf karşılıkları. 

c) Emekli keseneği karşılıklarmdaki ar
tışlar. 

Fasla çalışma ücretlerine yapılan ilâ-

Yerinde inceleme yolluklarına yapılan 

d) 
lar. 

e) 
veler. 

f) 
ilâveler. 

g) Geçen yıla nazaran kadrolardaki artış
ların sonucu olarak yönetim giderlerinde; 
kırtasiye alımları, basılı kâğıt ve defter alım
ları, döşeme ve demirbaş alımları, yayın, yaka
cak, giyim, su, temizlik, aydınlatma, bahçe, ve 
diğer yönetim giderleri gilbi kalemlerde mey
dana gelen ihtiyaç artışlarını karşılamak za
rureti müessir olmuştur. 

Tetkikimize göre her ne kadar 1969 malî 
yılı ödeneklerine nisbeten 1970 yılı cari har
cama ödeneklerinde bir artış mevcudise de 
yukarda sayılan sebeplerle meydana gelmiş 
zaruri sonuçlar olduğu cihetle yerinde lü
zumlu bulunduğuna kaaniiz. 

Bütçe ve Plân Komisyonunca Sayıştay büt
çesinin incelenmesi sırasında, bütçe tasarı
sında teklif olunan rakamlara dokunulma
mış olması da yapılan teklifin mâkul ölçüler 
içerisinde kalmış olduğunu gösterir. 

Sayıştay bütçesinin (A/2) yatırım harca
maları cetvelinde : 

Sadece makina teçhizat ve taşıt alımları 
ve onarımları bölümünden 85 000 liralık öde
nek talebolunmuştur. 

Bütçe tasarısı gerekçesinde bu paranm 
Sayıştay Başkanlığı makam otomobili için büt
çeye konulduğu ifade edilmektedir. 

Gerçekten halen Sayıştay Başkanlığının 
binek otomobili, 15 senelik yaşa sahip, ekono
mik ömrünü doldurmuş 1954 modeli bir vası
tadır. Bu bakımdan halihazır durumu ile mas
rafı çok fasla olan bu otomobilin değiştiril
mesi ve makamın haysiyetine yaraşır evsafta 
bir otomobilin alınması zarureti ortadadır. 

Bu gerekçe ile makul bir talebolarak kar
şıladığımız bu ödenek talebinin, halihazır ra
yiç fiyatlar muvacehesinde kifayet etmiyeceği-
ne dair olan kanaatimizi da ifade etmek iste
riz. 

(A/2) işaretli yatırım harcamaları cetve
linde 1969 yılı raka,mlarına göre net olarak 
4 915 001 lira noksanlık mevcuttur. 

1969 yılı bütçesinde Sayıştay bina inşaatı 
için ayrılan 5 000 000 liralık ödenek 1970 
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yılı bütçesinde talebolunmamıştır. (A/2) işa
retli yatırım harcamaları cetvelindeki nok
sanlık buradan ileri gelmektedir. Bina için 
lüzumlu ödenek Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi
ne konulmuştur. Bu ödeneğin toplamı 
5 750 000 liradLır. 

1970 yılı Sayıştay Bütçesinin (A/3) işaretli 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetve
linde ; 
Sosyal transferler bölümünden 130 000 
Borç ödemeleri bölümünden 1 000 

Tl. Olmak üzere toplam olarak 131 000 Tl. lık 
ödenek talebohmmuştur. 
1969 yılı bütçesinde 140 000 lira olan bu 

ödenekler 9 000 lira noksanlık göstermektedir. 
5 000 lirası hizmetlilere sosyal yardım 

maddesinden ve 4 000 lirası geçen yıllar borç
ları maddesinden noksan ödenek talebedil-
miştir. 

Sayıştay Biriktirme ve Yardımlaşma San
dığına Memur ve hizmetlilerin öğle yemekle
rine yardımda kullanılmak üzere talebolunan 
130 000 liralık ödeneğin 1969 yılı bütçesinde 
istenilen rakama eşit olduğu müşahede olun
maktadır. 

Bu maddeden 1969 yılı içerisinde yapılan 
gerçek sarfiyatın miktarı bilinmemekle bera
ber, 1970 yılı bütçesinde vâki olan kadro deği
şiklikleri sebebiyle bu ödeneğin kifayet etmi-
yeceği tahmin olunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım : 

Sayıştay 1970 yılı bütçesine ekli (D) cetve
linde 1969 yılı (D) cetveline nazaran bâzı de
ğişiklikler görülmekte dir. 

Yaptığımız tesbite göre 1969 yılma nazaran 
(50) aded muhtelif yeni kadro ilave edilmiş, bu
na karşılık (47) aded muhtelif kadro da kaldı
rılmıştır. Bu suretle (D) cetveline net olarak 
yeniden 3 kadro ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer kadro değişikliklerinin, ücret artış
larının zaruri sonucu bulunduğu kanaatindeyiz. 
Bu bakımdan (D) cetvelinde de bariz bir fazla
lık göze çarpmamıştır. 

Kadro değişikliklerinin diğer bir sebebi de 
günden güne fonksiyonuna daha iyi yapma isti
kâmetinde gelişme gösteren Sayıştayın, esasen 
lüzumlu bulunan kalifiye elemanları istihdam 
etme zaruretinden doğmaktadır. 

Sayıştayın 1970 bütçesine bağlı (L) cetve
linde 1969 yılma nazaran, 

14 aded 1 nci smıf 1 100 lira aylıkh Denetçi, 
11 aded 2 nci smıf 950 lira aylıklı Denetçi, 
10 aded 3 ncü smıf 800 lira aylıklı Denetçi, 
30 aded 4 ncü sınıf 700 lira aylıklı Denetçi, 
kadrosu serbest bırakılmıştır. 
Bu suretle serbest kalan 65 aded kadro kar

şılığında % 35 za^mı ile birlikte 88 570 Tl. lık 
personel masraflarında artış bütçeye intikal et
miştir. 

Bu inikas neticesi olarak personel masrafları 
1969 yılı bütçesine nazaran fazlalık gösterdiğin
den (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde görülen 
noksanlıklara rağmen (A/l) işaretli cetvel ve 
toplam bütçe rakamları 1969 yılı bütçesine na
zaran fazlalık göstermiştir. 

(L) cetvelindeki kadroların serbest bırakıl
ması, Sayıştayın iş hacmmdaki gelişme ve işler
de sürat temini sebeplerine dayanmaktadır. Bu 
sebeple bu konudaki değişikliği de normal bir 
işlem olarak kabul etmekteyiz. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler: 
Yukarıda, Sayıştayın 1970 yılı bütçe tahmin

leri konusunda gerekli tahlilleri yaptık. Şimdi 
de 832 sayılı Kanunla kendisine verilen görev
leri yapmada Sayıştayın takibettiği usul ve bu
nun sonuçları üzerinde durmak istiyoruz. 

Sayıştay; 832 sayılı Kanun gereğince ve da
ha evvel Divanı Muhasebat Kanunu gereğince 
kuruluşundan bugüne kadar T. G. nin genel 
ve katma bütçe içersindeki dairelerinin gelir, 
gider ve mal hesaplarını tetkik ve kontrol ile 
görevlendirilmiş bir teşkilâttır. 

Bütçe ile verilen ödeneklerin Muhasebei 
Umumiye Kanunu ve bu konudaki diğer kanun
lar hükümlerine uygun olarak sarımı temin; so
rumlular hakkında kanuni takibe mesnet olabi
lecek kesin kararlar almak da Sayıştayın ayrı 
bir görevidir. 

Gelir, gider ve mal saymanlarının hesapla
rını ya mahallinde veya merkezde tetkikine Sa
yıştay Genel Kurulunca karar verilir. 

Gerek yerinde ve gerekse merkezde incelen
mesine karar verilen hesaplar denetçiler vasıtası 
il denetlenmektedir. Bu sebeple geniş bir denet
çi kadrosuna ihtiyaç bulunduğu muhakkaktır. 

Halen Sayıştayda faal görevde 308 denetçi 
vardır. (L) cetvelindeki denetçi kadroları se-
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neden seneye ihtiyaç nisbetinde serbest bırakıl
mak suretiyle bu konudaki eleman ihtiyacına 
yeter miktarda kadro elde bulundurulmaktadır. 

Her ne kadar Sayıştayın kuruluşundan bu
güne kadar Devlet bütçesinde büyük artışlar 
olmuş ve her denetçiye isabet eden bütçe rakamı 
artmış ve buna mukabil denetçi adedlerindeki 
artış bu rakamlardaki artış nisbetinde olmamış 
ise de son senelerdeki teknik imkânların artma
sı neticesinde kolay denetim şartları maydana 
gelmiştir. Bu bakımdan ihtiyaç olan kadroların 
Sayıştay yetkililerince iş hacmına uygun olarak 
düzenlenmesi isabetli bir hareket olur. 

Sayıştayda iki grup personel çalışmaktadır. 
Bunlardan meslek grupuna dâhil olan personelin, 
nitelik, seçilme ve atanmaları çok ağır kanuni 
hükümlere bağlanmıştır. 

Bu durum her ne kadar meslekin özelliğinin 
gereği ise de sonuç olarak meslekin cazibesini 
azaltan bir faktör olmaktadır. 

Sayıştay denetçi yardımcılığına alınacak olan 
muayyen evsaftaki bir şahıs 1 veya 2 yıllık 
adaylık devresinden sonra birinci başkanlıkça 
uygun görüldüğü takdirde imtihana tabi tutu
larak başarı gösterirse terfii yapılmaktadır. 

Ayrıca denetçi olabilmek için de, denetçi yar
dımcılığına atananların bir meslek kursundan 
geçmeleri ondan sonra da imtihan geçirmeleri 
şartı vardır. 

Denetçi yardımcısı unvanını alan personelin 
3 yıl hizmet verdikten sonra ayrıca kursa tâbi 
tutulmaları isabetli bir işlem olabilir. Fakat, 
kurstan sonra meslek imtihanına tâbi tutulma
larını mesleke girmek istiyenleri önceden kor
kutan bir faktör olarak mütalâa etmekteyiz. 

Bu kanuni hükümlerin, Sayıştayın fonksiyo
nunu aksatmıyacak şekilde ve meslekin cazibe
sini artırıcı yönde yumuşatılmasında fayda gör
mekteyiz. 

832 sayılı Kanunla Sayıştaya verilmiş olan 
816 aded uzman, denetçi, başdenetçi, 1 nci sı
nıf, 2 nci sınıf, 3 ncü sınıf, 4 ncü sınıf de
netçi ile muhtelif raportörlük kadrolarından 
sadece 308 kadro fiilen doldurulmuş bulunmak
tadır. 

1970 malî yılı (L) cetvelinden serbest bıra
kılan denetçi kadroları bu malî yıl içerisinde 
doldurulabilirse Sayıştay 373 denetçi ile görev 
yapacaktır. Verilen kadroların adedinin kaba

rık olmasına rağmen fiilen doldurulan kadrola
rın azlığım, mesleke alınmadaki şartların ağır
lığına ve 60 aded olan denetçi yardımcısı kad
rolarının kifayetsizliğine izafe etmek mümkün
dür. 

Sayıştay; tıpkı Danıştay gibi yargı ve idari 
konulan yürüten bir teşekküldür. Kuruluşun
dan bugüne kadar bu iki müessesenin aynı hak
lara sahip ve sadece görevlerindeki ayrılıklar
dan başka bir fark göstermiyen müesseseler 
olarak devam edegeldiğini görmekteyiz. 

Son yıllarda yapılan kanun değişiklikleri ile 
bu dengenin bozulduğunu ve bâzı konularda Sa
yıştayın Danıştaya nisbetle biraz daha geride 
kalmış bulunduğunu müşahede etmekteyiz. Bu 
cümleden olarak Sayıştay mensuplarının ödenek
lerini zikretmek mümkündür. 

657 sayılı Personel Kanununun malî hüküm
lerinin yürürlüğe girmesiyle bu dengesizliğin 
giderileceğini ümidetmekteyiz. 

Sayıştayın denetimine tâbi saymanlıklar; ge
nel ve katma bütçeli idarelere bağlı gelir, gider 
ve mal saymanları olmak üzere üç grup teşkil 
ederler. 

Bu saymanlıkların bütün işlemleri; sarftan 
önce veya sarftan sonra, ama mutlaka Sayışta
yın vizesine tâbidir. 

Bütün saymanlıkların denetimi ise çok bü
yük bir iş kapasitesi teşkil eder. Bu bakımdan 
görevin yükünü hafifletici tedbirler alınmasına 
lüzum vardır. 

Muhasebei Umumiye Kanunu ve diğer malî 
kanunlardaki denetim ile ilgili hükümlerin, 
ahenkli ve basit muhasebe usullerini kapsıyan 
hükümler olarak ıslâh edildiklerini görürsek 
memnun kalırız. 

Bunun gibi teknik imkânların artırılması da 
müspet sonuca müessir bir faktör olmakta de
vam etmektedir. Bugün için yeterli olan makina 
ihtiyacının önümüzdeki yıllarda meydana gele
cek yeniliklere ve halen mevcut imkânlara in
tibak ettirilmesini de faydalı mülâhaza etmek
teyiz. 

Sayıştayın uygunluk bildirimleri konusun
daki faaliyetleri de memnunluk verici olmakta
dır. 

1966 malî yılı sonuna kadar bütün yılların 
uygunluk bildirimleri, genel bütçe ve katma büt-
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çe dahilindeki bütün idareleri kapsıyaoak şekil
de ikmâl edilmiş ve Yüce Meclise sunulmuştur. 

1967 yılına ait uygunluk bildirimlerinden, 
Ankara Üniversitesi, 
istanbul üniversitesi, 
istanbul Teknik Üniversitesi, 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, 
Petrol Dairesine aidoianlar kanuni süresin

den önce ikmâl edilerek Meclise verilmiştir. 
Uygunluk bildirmleri, malî ylıııı bitiminden 

itibaren, 5 ay içerisinde muhasip hesaplarının 
verilmesi, denetçiler tarafından tetkiki ve daire
lerce yargılanmasının ikmâlinden sonra tekem
mül eden işlemlere göre tanzim edilmekte oldu
ğundan, bu işlemlerin ikmâli için uzun zamana 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sebeple 1967 yılına 
ait bildirimlerin bir kısmı ile ondan sonraki yıl
ların bildirimleri verilememiştir. 

Sayıştay Genel Kurul kararları son yıllarda 
2 kitap halinde basılarak neşredilmiştir. Bu iki 
kitapta Genel Kurul kararlarının özetleri yayın
lanmıştır. Genel Kurul kararlarının bütünü ile 
ne3rin.de muhasipler yönünien büyük faydalar 
olduğu dikkate alınarak hazırlanan üçüncü ki
tabın da yakında yayınlanacağını öğrendik. Bu 
teşebbüsten dolayı memnuniyetimizi ifade et
mekten ayrı bir haz duyuyoruz. 

Sayıştay bugüne kadar devam edegelen ça
lışmalarında daima bir as daha iyiye ve biraz 
daha süratli sonuç almaya doğru yönelmiş ve 
bunda da başarı sağlamış bir müessesedir. 

Bu vasıflan sebebiyle Adalet Partisi Grupu 
olarak Sayıştaya karşı müspet duygularla dolu 
olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Gayet normal ve insaflı rakamlardan müte
şekkil bir bütçe olarak gördüğümüz Sayıştay 
Bütçesinin, Sayıştaya ve Türk Milletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler Yüce Senatoyu saygı 
iîe selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğîu teşekkür ede
rim. 

Muhterem senatörler grupları adına konuş
malar bitmiştir. Şahısları adına söz istiyen sa
yın üye. Sayın Ferid Melen yoklar. Binaena
leyh Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini.. 

SAYIŞTAY BAŞKANI F-ÎZA TURGAY — 
Sayın Başkan müsaade buyururlar mı efendim?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Satyıştay Baş
kanı, buyurunuz efendim. 

SAYIŞTAY BAŞKANI EIZA TUEGAY — 
Ben Sayıştay Başkanı Yüce Senatoyu ve Sayın 
Başkanını saygı ile selâmlıyor ve huzurlarında 
bulunmaktan şeref duyuyorum. Gecenin bu 
saatinde Yüce Senatoyu işgal etmemek vazife
sinin şuuru içerisinde yalnızca teşekkür için söz 
aldığımı ifade edeceğim. Ve sayın parti sözcü
lerinin Sayıştaya müteveccih yapıcı tenkidlerine 
ve lûtufkâr beyanlarına teşekkürlerimi arz ede
rim. Bu arada Sayıştaym Türkiye Büyük Mil
let Meclisine niyabeten vazife gören Sayıştaym 
ifade edildiği gibi her gün biraz daha iyiye git
mek çabası içinde bir Sayıştay olduğuna itimat 
buyurııimasuıı bilhassa rica ediyorum. 

Yalnız bu arada bir inancımı ifade etmek 
sorundayım. Eor şey insana bağlıdır. Kaliteli 
insan. Sayıştay denetçilerini seçerken belki ti
tiz davranmaktadır. Fakat bu bir zarurettir. 
Bu itibarla bu zarurete bundan sonrada kaani 
olarak devam edeceğiz, iki imtihanlı ve işba
şında eğitim sistemine devam edeceğimizi ifade 
etmek zarureti ve mecburiyeti vardır. Ancak 
her şey bunun!?., bitmemektedir. Sayın Alpas-
la'nm dile getirdiği bir büyük meselemiz vardır. 
Bundan Yüce Senatonun şimdiden haberdar ol
malını çek faydalı mütalâa ediyoruz. O da su
dur; 

Kanun vazıı geçmiş yıllar boyunca Sayıştay 
denetçilerini daima Danıştay yardımcıları ile 
aynı malî statüde mütalâa edegelmiştir. Müta-
addit kanunlar bu eşitliği sağlıyan kanunlar bu 
kanaatin şahididir. Yeni son 832 sayılı Sayıştay 
Kanunu çıktığında bu eşitlik sağlanmış, fakat 
doru ay sonra, bozulmuştur, Halen Sayıştaym 
yetenekli kişilere sahibolmasmdaki müşkülât ve 
aeıl müşkülât işte bu malî statüdeki eşitsizliğin 
Sayıştay aleyhine tevlidettiği bir cazibe kaybı
nın neticesidir. Bu konuda huzurunuza gelece
ğiz ve ümidediyoruz, inanıyoruz ki Türkiye Bü
yük Millet Meclisi iki yasama meclisi kendi or
ganına bu mânada sahip çıkacak ve dereline ça-
reıaz olacaktır. Sayın Başkan, sayın senatörler 
saygılarım?, sunuyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başkan teşekkür ede
rim. 

Muhterem senatörler bölümlere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/1) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 20 108 020 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir, 

13.000 Yönetim giderleri 1 551 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 6 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16,000 Çeşitli giderler 101 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 MaMna, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 83 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve Transfer harcamaları 

35.000 Sosyal Transferler 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Sayıştay Bütçesini tümü ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Sayın temsilcilere teşekkür ederiz. Memle
ketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 

C) Cumhurbaşkanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Sayın temsilcilerin bulunma
ması hasebi ile ertelemiş olduğumuz Cumhur
başkanlığı Bütç'esi üzerindeki müzakereleri açı
yorum efendim. Sayın temsilciler teşrif ettiler 
mi efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üze
rinde grupları adına söz istiyen sayın üyeleri 
arz ediyorum, efendim. C. H. P. grupu adına 
Sayın Mebrure Aksoley, G. P. Grupu adına Sa

yın Fehmi Alpaslan, A. P. Grupu adına Sayın 
Nahit Altan. 

Sayın Mebrure Aksoley buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ABINA MEBRURE AK
SOLEY (istanbul) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri; Cumhurbaş
kanlığının 1970 malî yılı bütçesi üzerinde C.H.P. 
Senato Grupunun görüş ve dileklerini sunmak 
için 'huzurunuzdayım. 

Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. 
Sözlerime başlamadan önce, Cumhurbaşkan

lığı Bütçesi görüşüleceği sırada sayın ilgilile
rin Senatoda bulunmayışlarını üzüntü ile kar
şıladığımızı peşinen ifade etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığının 
1970 malî yılı Bütçesi, diğer yıllarda olduğu gi
bi, umumi bütçe harcamaları içinde israfcı bir 
zihniyetten uzak ve mütevazı yerini almış bu
lunmaktadır. 

Cumlıurbaşkanhğı dairesinin 1970 malî yılı 
Bütçe teklifinin genel toplamı 4 168 704 lira
dır. 1969 malî yılı Bütçesine nazaran 6 574 li
ra fiilî bir azalma bulunmaktadır. Bu tutumun 
diğer devlet teşkilâtına örnek olması, lüksten 
ve israftan uzak bir zihniyetin mutlak surette 
hakim olması dileğimizdir. Şu hususu kesinlik
le ifade etmek isteriz ki; Devlet teşkilâtının 
diğer kesimlerinde gittikçe genişliyen cari har
cama temayülü kalkınma ihtiyacımızı gerekli 
hıza ulaştırmaya mâni olan en önemli menfi 
bir etken olmaktadır. 

Sayın senatörler, Cumhurbaşkanlığı mües
sesesi partiler üstü yüce bir miakamdır. Cumhur
başkanlığı makamının mutlak tarafsızlığı, Cum
hurbaşkanının seçiminin değişik bir usulle ya-
pılmarı, Büyük Millet Meclisinin üçte iki ço
ğunluğu tarafından 7 yıllık bir süre için bir de
faya mahsus olmak üzere seçilmesi ve görevi 
biten Cumhurbaşkanlarının, Cumhuriyet Sena
tosuna tabiî üye olma hakkı gibi hükümlerle 
sağlandıktır. Anayasanın Cumhurbaşkanlığı 
müessesesine verdiği önem ve özel statüel du
rum : 

Cumhurbaşkanlarının, Devlet temsilcisi sı
fatıyla tam bir tarafsızlık, her türlü siyasal eği
lim ve tercihlerin üstünde kalmasını temin 
maksadına matuftur. 
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Cumhurbaşkanının Balkanlar Kuruluna riya
set etmesinin, Anayasa hükmü olarak mevzua
tımızda yer alması, Devletin Yüce menfaatleri
ni Hükümet ne^dind'e koruma olanağını sağla
mak içindir. 

Bu suretle, Devlet Başkanı Devletle bera
beridir. Devletin ve Milletin çıkarlarını gözet
mekle görevlidir. Anayasa hükümlerine göre, 
Cumhurbaşkanları hiçbir siyasal örgüte velev 
iktidarda dahi bulunsa, taraf çıkmasına müsa
it değildir. 

Sayın arkadaşlarım. Türkiye'de bugün için
de yaşaidığımız düzen, hiç kimsenin inkâr ede-
miyeceği ileri derecede bozuk bir düzendir. 

Türkiye'de taşıyan topluluklar; bu bozuk 
düzenin kendi yaşamlarında yaptığı tahammülü 
güç menfi tesirlerini, Anayasa istikametinde 
değiştirmeye yanaşmıyan ve bu bozuk düzeni, 
olduğu gibi muhafaza etmekte ısrar eden ikti
darlara karşı, yine Anayasanın Türk halkına 
tanıdığı demokratik yollardan, hak arama ve 
sesini duyurma yetkisine dayanarak, zaman za
man eylemler içine girmektedir. 

Bu eylemlerin büyük çoğunluğu, hiçbir ya
bancı ideoloji takibi maksadı ile yapılmamak
tadır. 

Fakat pek küçük bir kısmı da, gereksiz ye
re ve huzur bozucu, temelsiz ve anarşist hare
ketler olabilir. 

Cumhurbaşkanının millî ve dinî bayram
larda, yılbaşı veya diğer önemli günlerde, 
millete hitaben yayınlatlıkları söylev ve de
meçlerinde, toplumsal olayları değerlendirir
ken; dış görünüşlerinden ziyade sosyo - eko
nomik temel nedenlerinin önemlerine eğilmeli 
ve olayları, çok ince bir dikkatle değerlendir-
melidirlei'. 

Ancak bu suretle Cumhurbaşkanlığı görevi
ni ifa eden Devlet Reisi; hiçbir siyasal iktidar 
ve örgütün tercihlerine veya tutum ve davra
nışlarına tarafsızlıkla bağdaşamıyacalk bir kat
kıda bulunamaz, aksine; hatalı gördüğü davra
nışları teşhir suretiyle, Devlete ve millete ya
rar sağlayıcı bir görev ifa etmiş olurlar. 

Anayasanın başsavunucusu olan bu yüce 
makamın; Türk toplumunun içinde bunaldığı 
bütün adaletsizlikleri ve düzensizlikleri gide
rici, Anayasanın emri olan reform ve dev-

| rimlerin yapılmasinı yerine getirmiyen iktidar
lara, görevlerini hatırlatmak ve Anayasal düze
nin kurulmasını sağlamak yolunda öncülük et
mesi, en önde gelen tarihî bir görevidir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri 
Sayın Cumhurbaşkanının yurt içi gezileri

nin faydasına inanıyoruz. Bu gezilerde halkla 
direkt temas edilirse, faydalar çok yönlü olur. 
Köylerden kasabalara, kasabalardan şehirlere, 
Cumhurbaşkanlarını büyük bir arzu ile görme
ye gelen, ekonomik sıkıntılar içinde kıvranan 
ve partizan idareden yakman halikımıza; ken
disini şefkatle bağrına basan partiler üstü, 
Devlet Başkanına çekinmeden içini dökmek im
kânı verilmelidir. 

I Devlet Başkanının sadece; resmî görevliler
den bilgi alması yerine, halkın araşma daha 
çok karışarak, asıl dert, ihtiyaç ve şikâyet sa
hiplerinden bilgi edinmesi, bu yüce makama 
karşı saygıyı, güveni ve yurt içi gezilerinin ve-

I rimini artırır. 
Devlet Başkanının yurt içi gezilerinde, özel

likle Doğu illerinde dolaştıkları sırada, bu böl
ge halkının maalesef en ilkel koşullar içinde 
güç bir hayatı sürdürmekte olduklarını yakın
dan müşahede ettiklerine kaaniiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak öteden beri 
Doğu bölgesine özel bir program aracılığı ile 
ekonomik ve sosyal ilkel yapısını değiştirme ve 
bölge halkını kalkındırmanın mümkün olacağı
na inanıyoruz. İktidarı bu yola teşvikte Sayın 
Cumhurbaşkanının çok değerli irşatlarına ve ta
kiplerine muhtacız. 

Sayın senatörler; 
1939 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde söy

lediğimiz gibi tekrarlamayı faydalı buluyoruz. 
Dış geziler, dış münasebetlerin gelişmesi ve 
milletlerarası dostluğun takviyesi yönünden 
faydalıdır. Ancak çok büyük masraflara mal 
olan bu gezilerde, Devlet Başkanına refakat 
edecek şahısların adedinde ve niteliğinde titiz 
davranılması gerekir. Bu kabîl gezilerde gö
revli olmaktan öte bi'rtakım kişilerin heyetlere 
katıldığı, kamu oyunda tenkid konusu olagel-
diği bir gerçektir. 

Cumhurbaşkanının yaptığı dış geziler sonun
da elde edilen sonuçları, Devlet sırrı olanları 

I dışında, kamu oyuna intikalini sağlıyacak yön-
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temlerin bulunması ve uygulanması modern de
mokrasimin bir icabı kabul edilmelidir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Sayın Devlet Başkanının, meclislerimizin ça

lışmalarını yakından izlemekte olduklarını bili
yoruz. 

Her partiye mensup senatör ve milletvekili 
ile, yan: muhalefetle temas etmeleri ve daha ya
kın ilişkiler kurmaları meseleleri ve olayları 
Adalet Partisi Hükümetinin gözü ile gösterme 
heveslilerinin zararlarından kendilerin: koruya
caktır. 

Sayın arkadaşlarım, üzüntü ile ifade etmek 
gerekirse; partizan idare, Devlet ve millete hiz
metle görevli memurları, kanun sınırları içeri
sinde korkusuzca ve güvenle çalışmaktan alıkoy
maktadır. 

Özellikle millî kurumlarda, milletin yüksek 
çıkarlarını ve kanun hâkimiyetini savunmaya 
çalışan birçok ehliyetli memurlar, her şey parti 
için ilkes-'-ie sıkı sıkıya sarılmış olan iktidarın 
hışmına uğramaktadır. 

Sayın Devlet Başkanına; yüksek memurlara 
ait tâyin kararnamelerini imzalarken, dürüst, 
tecrübeli ve bilgili Devlet memurlarını ve bu 
çösit büyük hizmet erbabını Devletin koruyucu 
gücünden yoksun bırakmamak düşüncesi' hâkim 
olmalıdır. 

Büyük Devlet memurlarının tâyinlerine ait 
kararnameleri onaylama yetkisi bir formalite
den ibaret değildir. Mühim Devlet hizmetlerine 
getirilecek kimselerin iyi seçilmesini ve ikti
darda bulunan hükümetlerin siyasal veya kişi
sel tercilhlerle yapacağı zararlı tasarruflarını 
önlemek içledir. Sayın Cumhurbaşkanının bu 
onaylarda göstereceği titizlik partizan idareyi 
kısıtlar ve hizmetin ehil ellere verilmesini sağ
lar. 

Fakat deneyler şu gerçeği su yüzüne çıkar
mış bulunmaktadır, iktidar par'tisince atanan 
daire başkanları, özellikle umum müdürlerin bü
yük bir çoğunluğu, atandıklarını takibeden ge
nel seçimlerde Adalet Partisi listelerinde aday 
olmuşlar ve bir kısmı seçilmişlerdir. Atama ka
rarnamelerini Anayasa gereği imzalıyarak yü
rürlüğe koyan Cumhurbaşkanının, bu tipik olu
şuma daha büyük bir hassasiyetle eğilmeleri 
memleketin yüksek menfaatleri icabıdır. 
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Cumhuriyet Senatosunu'n sayın üyeleri; 
Bir iki hususa daha işaret ederek sözlerini

ze son vereceğiz. 
Sayın Devlet Başkanı, 19 Mayıs 1969 günü 

verdikleri demeçte (siyasiaffa karşı) oldukları
nı beyan buyurdular. 

Devlet Başkanı, Anayasada tarif edildiği üze
re ancak Meclislerden çıkan kanunlar üzerine 
•eğilebilirler. Bu kanunları ya Anayasaya, ya da 
halk yararına olmadığı gibi gerekçelerle Ana
yasanın kendilerine bahşettiği yetkiye dayana
rak, meclislerde bir kere daha görüşülmek üzere 
veto etme hakkini haizdirler. Bu itibarla Cum
hurbaşkanlarının, meclislerden çıkmadan önce 
bir kanun tasarısı veya teklifi üzerinde görüş 
ve düşüncelerini, ne suretle olursa olsun, beyan 
etmeleri Anayasa sistematiğine aykırı ve yasa
ma organlarının teşrii yetkilerine bir çeşit mü
dahale sayılır. 

Bilindiği gibi Anayasamız; kuvvetler ayrılı
ğı ilkesine dayalı, yetki ve görevleri ve bunla
rın sahiplerini kesinlikle ayırmış ve bir kuv
vetler dengesi kurmanın ;kulla)nma salâhiyetini 
haiz organlar eliyle istimaline bağlı olduğunu 
kabul etmiştir. 

Bizim eleştirimiz bu Anayasal dengenin ko
runmasını ve yasama yetkisinin her türlü müda
haleden mâsun kalmasını sağlama amacına ma
tuftur. 

Ve yine 1969 yılı içinde yapılan Genel seçim
ler münasebetiyle, seçimler öncesi Cumhurbaş
kanı tarafından verilen bir demeçte, koalisyon 
tarzında kurulacak Hükümetlerin yararlı çalış
malar yapamıyacağını ileri sürdüklerini, müşa
hede etmiş bulunuyoruz. 

Şu hususu kesinlikle arz etmek isteriz ki; 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak devrimci ve dü
zen değişikliğini hedef alan bir programın ta-
kibcisi olmamız hasebiyle, her ne suretle olursa 
olsun, her hangi bir koalisyona katılmayı ve 
programımızdan en ufak bir fedakârlığı göze 
almayı uyumlu ve tutarlı dünya görüşümüze ve 
politikamız bütünlüğüne zarar verici olacağın
dan hiçbir parti ile koalisyona gitmiyeceğimiz 
aşikârdır. 

Kaldıki; seçimlerden önce koalisyonu düşüne 
mediğimiz, yetkili organlar Ve kişilerimiz ağziy-
le açıklanmış bulunmaktadır. 

Hal böyle iken, Cumhurbaşkanının koalisyo
nun zararlı olacağı şeklinde; seçim öncesi be-
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yanda bulunmaları, her yönden yoruma müsait 
ve oy alkımına tesir yaratan bir tutum olarak ta
rihe geçecektir. 

Cumhurbaşkanının bu kabil yorumlara mü
sait beyanlarda bulunmaları koalisyon hükü
meti zararlarından daha az zararlı sayılmaz ka
nısındayız. 

Sayın senatörler, Sayın Devlet Başkanının 
bundan önceki mesajlarında irticadan şikâyet 
ederlerken, Yılbaşı mesajlarında aşırı sağa ce
saret verici demeçlerini, 

Türkiye'de büyük bir bunalım içinde bulu
nan, yaşama kavgası veren sınıf ve tabakala
rın; işçi, öğrenci, öğretmen ve memurların sos-
yo ekonomik nedenlerine eğilmeye lüzum gör
meden bunları kınamalarını, 

Memleketimizin bugün içinde bulunduğu 
buhranlı durum nedeniyle birbirini takibeden 
çeşitli olaylara karşı olumlu tedbir almıyan, 
özellikle yüreğimiz yanarak tanık olduğumuz 
sekiz gencimizin şehadetini umursamamazlıktan 
gelen A. P. iktidarının paralelinde görünüşlerin 
ve, 

İktidar sorumlularına cesaret verici tutum
larını Anayasanın Cumhurbaşkanları için ön
gördüğü tarafsızlık ilkesiyle bağdaştıramadığı-
mızı üzüntü ile ifade etmek isteriz. 

Sayın arkadaşlarım, 

1970 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, Cumhuriyet Halk 
Partisi Senato Grupu adına Yüce Senatoyu say
gılarımla selâmlarım. 

Beni dinlemek lütfımda bulunan arkadaşla
rıma da teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley, teşekkür ede
rim efendim. Saym Alpaslan buyurunuz efen
dim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sevgili 
arkadaşlarım; 

Tartışmasız haile gelmesini gönülden istedi
ğimiz yeni Anayasanın yürürlük döneminde ana-
kuvvet millette toplanmış olmakla beraber, mut
lak yetki Parlâmentoda bırakılmamış, kuvvet
ler ayrılığı prensibinden de mülhem olunmak 
suretiyle müesseseler arasında dağıtılmıştır. 
Daha kestirme deyimle Türk Devleti, müessese
ler eliyle idare edilmektedir. 

I Her biri kuvvetini Anayasadan alan bu mü
esseselerin, yani Devletin bası olan Cumhurbaş
kanlığı bütçesini görüşüyoruz. 

I Hangi mülâhaza ile olursa olsun, Devletin 
varlığında yeri bulunan bu müesseselerin tah
ribine karşı olan Güven Partisinin Cumhuriyet 
Senatosu Grupu, kudreti, milletçe haysiyetli ya
şamamızın esas dayanağı olan Devletimizin başı, 
Cumhuriyet ve millî birliğimizin temsilcisi yüce 
makamın bütçesini içten bağlılık ve saygı duy
gulan ile eleştirmeyi zevkli bir vazife bilir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Geçmiş yıllarda ve yakın zamanlarda, Mec

lisler kürsülerinde ve basınımızda çokça müna-
| kaşa edildiği için, Güven Partisi Grupu, her şey

den evvel, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı üze
rinde durmak lüzumunu hissetmektedir. 

Şüphesiz ki, Cumhurbaşkanları tarafsız ol
malıdır. Taraf tutmanın veya taraf tutuyormuş-
çasına görülmenin zaıf teşkil ettiğini, yakın ta
rihimin bize göstermiştir. 

Ancak hemen arz edelim ki, Cumhurbaşkan
lığının tarafsızlığını, Devletin tahrip maksat ve 
faaliyetleri karşısında vaziyet almaması gibi 
bir anlama bağlamak düşünülemez. Ve bu tarz 
görüşle tenkid ve talepte bulunmak, hukuk an
layışı ve vatanseverlikle bağdaşamaz. 

Onun. içindir ki, Saym Cumhurbaşkanımızın, 
örf, âdet ve ananelerine bağlı aziz milletimizin 
ilgi duyacağı millî ve dinî bayramlar vesilesiyle, 
millî bitiği kuvvetlendirecek ve Devlete yöne-

I lon tehlikeleri göstererek tedbir tavsiye eden 
demeçler vermesini, büyük vazifelerinin en tabiî 
icabı ve millet hayrına bulmaktayız. 

Sayın Cumhurbaşkanının yurtiçi gezileri ter
tip buyurarak, vatandaşlarla iç içe, gönül gönü-
le gelip onun yaşantısında gördüğü eksiklikleri 
duyan bir baş olarak Hükümete intikal ettirme
leri, Hükümetin sürat ve ciddiyetle tedbir al
ması halinde, faydalı olmaktadır. Bu seyahat
lerinde, her yanh görüşleri almak için iktidar 
partisine mensup parlömanterlerle birlikte millî 
muhalefet partilerine mensup plânları da refa-
katlarma almalarının faydalı neticeler vereceği 

I görüşünü arz etmek isteriz. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Gayrimillî muha-

I lef et var mı? 
G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 

(Devamla) — Bize göre gayriciddî bir muhale
fet de vardır. 
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Dış münasebetlerin yoğunlaştığı bir dönem
de, Sayın Devlet Başkanının yapmaya mecbur 
kalacakları dış gezilerin, zaruri olduğu kadar 
faydalı da olacağı söz götürmemekle beraber, 
bu gezilerin, protokolünde Dışişleri Bakanlığı
nın daha hassas davranması gereğini belirtmeyi 
vazife biliriz. 

Geçmiş yıllardaki bütçe görüşmeleri sırasın
da, müşavirlerden faydalanma hususundaki te
mennimizin Sayın Cumhurbaşkanımızca nazarı 
itibara alınmış olmasının faydalı tezahürlerini 
dikkate alarak, dünyanın bütün ileri memleket
lerinde kendini gösteren bu ihtiyacı, ilerisi için 
de mütehassıs eleman yetiştirmiş olma bakımın
dan yüksek görüşlerine arz ederiz. 

Bu vesile ile, değerli Kontenjan üyelerinin, 
hepimizce bilinin bilgi ve tecrübelerini Devletin 
hizmetine koyma hususunda, kendilerini seçen
le temas aramaları ve gerektiğinde yardımcı ol
maları lüzumunu da belirtmeden gaçemiyeeeğiz. 

Sayın Cumhurbaşkanının, Bakanlar Kurulu
na ve Güvenlik Kuruluna Başkanlık etme yet
kilerinden doğan bir görüşle, millî huzur ve gü
venliği bozan, hareketlerin vukuunda veya Ba
kanlar Kurulunun bâzı mühim meselelerde al
dıkları kararların hatalı bir görüşe bağlanma: 
smda tenkide muhatap tutulmalarını, henüz re
jimin icaplarını tam olarak alamayışımız ve de
mokrasinin temel unsuru olan müsamahayı de-
ğerlendiremeyişimize bağlamak lâzımdır. Sayın 
Cumhurbaşkanının hiçolmazsa bir kısım vatan
daş ve temsilcileri tarafından ağır tenkidlere 
mevzu olabilecek Hükümet ieraatmın içinde ve 
başında görünmesinde fayda mülâhaza etmiyo
ruz. 

Bâzı büyük memurların kararnamelerinin ha
zırlanmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın bek
lenen hassasiyeti gösterip uyarıda bulunduğunu 
ve Hükümet yetkilerine yersiz müdahale hava
sını vermeden bâzı kararnameleri de durdurdu
ğunu öğreniyor ve bu kadarı ile hayırlı hizmet 
görüldüğü kanaatini taşıyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin, her 
müspet düşünende güven ve saygı uyandıran 
bir tutumda bulunmasının, büyük bir şans oldu
ğunu bu vesile ile arz ye ifade etmeyi borç bil
mekteyiz. 

Devletin hizmetlerinin genişlediği, temasla
rın arttığı bir zamanda, geçen yıl bütçesinden 
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de eksik bir ödenekle 4 milyon gibi pek müte
vazı bir meblâğa bağlanan Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesinin, aynı zamanda tasarruf örneği teşkil 
etmesinin hudutsuz zevk ve derin saygısı içinde 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Güven Partisi 
Grupunun hürmetlerimi sunarım, aziz arkadaş
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Tunçkanat buyurunuz, efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın senatörler, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi vesi
lesiyle bir nebze Millî Güvenlik Kuruluna do
kunmak istiyorum. 1961 Anayasasının getirmiş 
olduğu yeni müesseselerden birisi de Millî Gü
venlik Kuruludur. 

Şimdiye kadar yeni Anayasamızın getirdiği 
yeni müesseseler ve özerklikler, Danıştay, Yar
gıtay, Anayasa Mahkemesi, Üniversiteler, TRT 
görevlerini rejimin, demokratik düzenin yerleş
mesi bakımından gereği gibi yapmakta olduk
larını görüyoruz. Fakat yeni Anayasanın getir
miş olduğu müesseselerden bir tanesi var ki, çok 
önemli ve rejimin bekası bakımından birinci de
recede önemli olan bu müessese maalesef çalış
mamaktadır. Bu da Millî Güvenlik Kuruludur. 
îstişari bir vaziyette - yani Bakanlar Kuruluna 

' ietişari vaziyette - temel ilke ve görüşlerini tes-
bit edip bildirmekle sroumlu olan bu müessese 
maalesef şimdiye kadar gereği gibi çalışmamış
tır. Anayasanın 111 nci maddesini huzurunuzda 
bir kere daha okumak isterim. «Millî Güvenlik 
Kurulu, kanunun gösterdiği Bakanlar ile Genel
kurmay Başkanı ve kuvvet temsilcilerinden ku
ruludur. 

Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı 
başkanlık eder; bulunmadığı zaman, bu görevi 
Başbakan yapar. 

Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile il
gili kararların alınmasında ve koordinasyonun 
sağlanmasında yardımcılık etmek üzere, gerekli 
temel görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirir, 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, memlekette 
millî güvenlikle ilgili bir sü ü temel sorunlar 
muallâkta bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı bu 
Millî Güvenlik Kurulunun başkanıdır. Bu kuru
lun toplantıları tutanaklara istinadetmektedir. 
Yani ne konuşuluyor, ne görüşülüyor, bunlar tu
tanaklarla tesbit edilmektedir. Fakat şimdiye 
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kadar edindiğimiz intiba, bize gelen haberler. 
öyledir ki, burası âdeta bir konferans, birifing 
gibi çalışmaktadır. Hiçbir temel fikir hemen he
men tartışılmamaktadır. Filimler gösterilmekte, 
konferanslar verilmektedir. Millî Güvenlik Ku
rulunun üyeleri olan zatlar da maalesef orada 
temel görüş ve fikirlerini hiçbir suretle ifade 
etmemekte ve bunu belki de vazife olarak telâk
ki etmektedirler. Çünkü ağızlarını açsalar belki 
hükümetler, yahut birbirleriyle tartışma halin
de, çelişmeye düşecekler, münakaşa, tartışma 
olacak, Bu tartışmaya bâzıları girmek isteme
mektedirler. Şimdiye kadar böyle olmuştur. 
Bilmiyorum bu daha ne kadar böyle olacaktır? 
Halbuki bu kurumun getirilmesindeki anasebep 
çok önemlidir, muhterem arkadaşlarım. 

27 Mayıs İhtilâlinden sonra Millî Birlik Ko
mitesi, bir hafta, bu konu üzerinde Kurucu Mec
lis zamanında çok önemle durmuştur. O zaman, 
Millî Güvenlik Kurulu diye bir şey yoktu, sade
ce Millî Savunma Yüksek Konseyi vardır ve bu 
Konseye yalnız Genelkurmay Başkanı üye idi. 
Hiçbir asker üyesi yoktu, bunun, O zaman bu 
Millî Savunma Konseyinin Başkanı Başbakan 
idi. Yeni Anayasamız Millî Güvenlik Kuruluna 
millî güvenliğimizi ilgilendiren konularda, Ba
kanlar Kuruluna, gerekli bilgileri ve uyarmaları 
yapmak üzere temel bir müessese olarak, bilhas
sa askerlerin de 3 kuvvet kumandanı. Genelkur
may Başkanı da, bu kurula dâhil edilmek sure
tiyle, bu kurula önemli vazifeler vermiştir. Fa
kat maalesef bu yeni müessese, kendisine reci
min yerleşmesi bakımından düşen vazifeleri lâ-
yıkiyle şimdiye kadar yerine getirmemiş durum
dadır. Biz Sayın Cumhurbaşkanını tarafsız, par-
tilerüstü, Anayasanın tarafında bir yüksek ma
kam olarak telâkki ediyoruz. Fakat Millî Gü
venlik Kurulunda Başkan olarak ağır bir so
rumluluk altındadır. Bu Millî Güvenlik Kurulu, 
memleketin millî güvenlikle ilgili temel mesele
lerinde, ikili anlaşmalar, NATO sorunları, petrol 
konusu gibi, daha böyle önemli birçok konular
da - ki bugün muallâktadır - ve buna benzer hu
suslarda her hangi bir temel görüşte şimdiye 
kadar ne tesbit etmiştir? Eğer tesbit etmiş olsa 
Bakanlar Kuruluna gönderilecek, ve Bakanlar 
Kurulu da bunları uygulamak üzere bir kısmı
nı kabul etmiş olduklarını Resmî gazetelerde ya
yınlamak mecburiyetinde kalacaktır, veyahut 

kabul ettiklerini yaymlıyacaktır. Biz de o za
man bunları öğrenmiş olacağız. Bu bakımdan 
tenkidlerimi gecenin bu geç saatlerinde yalnız 
bu konuya inhisar ettirmekle yetiniyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat teşekkür ede
rim efendim, 

Sayın Altan buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; 1970 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerin
de Adalet Partisi adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum, 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi geçmiş yıllarda 
olduğu gibi, bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımı
zın ikazları ile 1970 yılında da umumi bütçe 
harcamaları içinde mütevazi yerini almış ve 
âzami tasarrufa riayet edilerek hazırlanmış 
olup; lüksten ve israftan uzak bir görüşü akset
tirmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı bütçesi 
ile ilgili bâzı işlemler Millet Meclisi Başkanlık 
Divanınca yerine getirilmektedir. Anayasamı
zın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olan bu 
usulün kaldırılması ve gerekli yetkilerin Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine devredilme
sinin daha uygun olduğu kaanatindeyiz. Esasen 
görüştüğümüz bütçelerde, gruplar ve şahıslar 
adına yapılan konuşmalardan sonra, o bütçe ile 
ilgili bakan söz alıp, tenidd ve temennilere ce
vap vermekte ve bütçesi ile ilgili açıklamayı 
yapmaktadır. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu bütçelerinde bu vazifeyi Başkanlık Di
vanı mensupları ifa etmektedir. Cumhurbaşkan
lığı bütçesinin görüşülmesinde ise. izahat ve 
cjvap verecek muhatabın tâyin edilmemiş olma
sı bütçe müzakerelerinin anaprensiplerine ay
kırı düşmektedir. 

Sayın senatörler, Cumhurbaşkanının yurt içi 
ve yurt dışı gezilerinin memleketimiz için fay
dalarından bahsetmeyi lüzumsuz addederek; 
Sayın Cumhurbaşkanının halkı, alâkalı müesse
seleri ve vazifelileri uyarıcı ve aydınlatıcı be
yan ve mesajlarına temas etmenin gereğine 
inanmaktayım. 

Bugün memleketimizde aşırı cereyan mili
tanlarının rejimi yıkmak için sistemli bir gay
retin ve tatbikatın içinde oldukları hakikattir. 
Bunlar demokratik nizamın Anayasanın öngör-
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düğü seçmenlerin serbest tercihine dayanarak 
meşru yoldan iktidara gelmeyi düşünmedikleri 
gibi, gelemiye çeklerini de bildiklerinden, ancak 
demokratik nizamın ve Anayasamızın verdiği 
geniş hürriyetleri suiistimal ederek anarşik bir 
ortam yaratmak suretiyle dikta rejimini getir
mek gayret ve faaliyeti içindedirler. Nereden 
gelirse gelsin, Devlete yöneltilen bu saldırıların 
karşısında Devletin başı olan Cumhurbaşkanı 
elb'öftte kayıtsız kalmamaktadır, kalamaz da. 
Nitekim, millî ve dinî bayramlar ille yılbaşı do-
l&yıs'iyle yayınlanan konuşma ve mesajlarında 
Sayın Cumhurbaşkanı milletin bütünlüğüne yö
nelen her tehlikeye işaret etmişler; insan hak
larına dayanan demokrasi ve hukuk devletinin 
tehdit eden, çıkan cereyanlar dikkati çekmişler
dir. 1970 yılbaşı mesajlarında, benimsedikleri 
siyaset ve ideolojilerin zaferi uğruna kavgaları 
körüklemekten çökinmiyen ve vatan çocukları
nı binbirlerinin canına kıyacak bir şuursuzluk 
uçurumuna sür ükliy enlerin gaflet sınırlarının 
dışına çıkmış oMuklarmı ve affedilmez bir hi-
yanotin temsilcisi durumuna düştüklerini belirt
mişlerdir. 

Millî birlik ve bütünlüğümüzün korunması
nın ehemmiyetini ve bu hususta yalnız yetkili
lere vazife tereddübetm ediğini, vatandaşların 
da daima kardeş kavgasına çalışanların karşı
sına çıkmaları lâzımgeldiğini ve vatandaşın ya
pıcı olmlarınm vazifeleri bulunduğunu tebarüz 
ettirmişlerdir. Keza, irtica tehlikesini ele almış 
ancak, bâzı çevrelerin irticaa uyanıklık ve en
dişelerini aşırı sel tehlikesi başgösterince esir-
giyeceklerini belirtmiş oldukları gibi; boykot, 
grev gibi Anayasanın tanıdığı hakların kulla
nılmasının kanunlar seviyesinde yapılmasını, 
anarşiye götürücü ve suç teşkil edici olmaması 
lüzumunu ve bunun memleket menfaatine bu
lunduğuna dair ikazda bulunmaları da elbette 
yerindedir. 

Mesajın muhtevası Anayasaya uygun ve Sa
yın Cumhurbaşkanımıza mevdu vazifeler cüm
lesinden ve yemlnleririin münderecatı icabm-
dandır. Aynı zamanda, bu beyam ve vazifeleri 
sarahaten Anayasada zikredildiği halde, bunu 
ifa etmesinden dolayı gocunanlar bulunmakta
dır. Bu gocunanlarm ve bunun neticelerinden 
'kendilerine karsı olunduğu intibaını zanneden
le rin bulunması olsa olsa demokratik hukuk 

devletini benimsememenin ve aşırı cereyanlara 
dikta rejimini benimisiyenlerin mevcudiyetinin 
delilidir. Anayasamızın getirdiği demokratik 
rejim, tüm vatandaşlarımız haysiyetli ve hür 
yaşama ortamı sağlıyan tek rejimdir. Bu reji
min yıkılmasını istiyenlerle mücadele etmek 
her vatanseverin vazifesi olduğu gibi, esas va
zife mevcudiyetin ancak demokraJtik nizam 
içinde mümkün olan müessese mensuplarına ait
tir. Bu müesseseler yasama organları, Cumhur
başkanlığı, siyasi partiler, yüksek mahkemeler, 
Anayasa Mahkemesi, özerk TRT, üniversiteler 
ve sendikalardır. Bu müessese mensupları, ha
kikatleri görerek şahsi ve siyasi kanaatlerini bir 
tarafa bırakarak, rejim düşmanlarına karşı 
Anayasa ve kanunlar çerçevesinde müştereken 
rejimi muhafaza ve müdafaa edecek tedbirleri 
almak mecburiyetindedirler. Zira mevcudiyet
leri bu rejimin bekasına bağlıdır. Bu rejim yıkı-
brsa bütün müesseelerin de yıkılacağı tabiidir. 
Hiçbir rejim kendisini zorla yıkıp iş başına gel
ir ek iatiyen fikir, faaliyet ve hareketlere mü
saade edemez ve etmemelidir. Bu nedenlerle de
mokratik rejimi, onun meşruluk prensiplerini 
ve Anayasamızın temel ülke ve görüşlerini sa
vunmakla görevli Sayın Cumhurbaşkanımızın 
memleketimizde millî bütünlüğümüzü bölücü 
aşırı akımlarla; Türk halkına hürriyeti çok gö
renlerin artan faaliyetleri ile, vatandaş arasın
da huzursuzluk, nifak çıkarma hareketlerine de
vam edenler karşısında yaptığı kıymetli, uyarıcı 
konuşmalarının önemini tekrarla biz bu uyar
maların devam edeceğinden emin bulunduğu
muzu da huzurunuzda belirtmeyi bir vazife ad
dederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada her ne ka
rlar bize bir bakımdan söz düşmezse de, Ada
let Partisinden bu bütçe münasebetiyle bahse
dildiği için, bir hususa da temas etmeden ge-
eemiyeceğim. 

Geçen bütçe yılında da bunu arz ettim. Her 
vesile ile sanki lazımmış gibi, bilhassa bitaraf 
olması üzerinde daima durdukları Sayın Cum
hurbaşkanımızın bütçesi üzerinde yine bir siyasi 
'tartışma mevzuu açmaları calibi dikkattir. Hele 
yine bitaraf olarak verilen bir beyanatın, 
hakikaten bir yaraya parmak basan beya
natı üzerinde de başka türlü tefsire yönelmek 
bizim inancımızın, anlayışımızın tamamen aksi 
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olarak görülmektedir. Sayın Akeoley burada 
grupu namına konuştuğu saman, Sayın Cum
hurbaşkanının 1989 s&oimlerinin ar efesinde 
«koalisyonca memleketin idaresinin iyi netice 
^ermediğini» beyan ederek, bu noktaya temas 
etmesini tenkidettiler. Bunu sanki Adalet Par
tisinin iktidara gelmesi için bir işarsimis gibi 
göstermek istediler. Halbuki Saym Cumhur
başkanımız bununla, bu memleketin demokra
tik nisam içindeki ortamda ve anlayışlarında, 
tecrübelerinde bir hakikati dile getirmek iste
miştir. Bu ikasın neticesi, eğer kendilerinin 
dediği gibi Adalet Partisi iktidara gelmese idi 
de, kendileri gcCmiş olsalardı, aynı fikri bura
da beyan edebilecekler miydi? Htemizlerdi. Be-
de:ı bunu siyasete alet etmek isterler? Şunu ka
bul etmelilerdir ki, tarihimiz boyunca gelen 
Cumhurbaşkanlarıınız, - Atatürk tek partinin 
ve memleketin tek şahsı olduğu için üzerinde 
hiçbir zaman fikir beyan edilemiyeesk bir in
andır; onu tenzih ettikten sonra - tek parti 
ve eok parti devrinin getirdiği Cumhurbaşkan
ları elbette bitaraf cilarak kabul edilemezdi. 
Ama bı\gan gelen Oumhurbaşkanımısın bitaraf
lığı üzerinde hiç kimsenin şüphe etmemesi lâ
zımdır. Aklini buradan söylemek, beyanlarında 
bir art fikir aramak gibi bir durum olur ki, 
ben bu bütçenin ve bu müessesenin durumu ile 
bunu kabili telif göremiyorum. Bunu arz ede
rim. 

İ970 Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin milleti
mize ve mensuplarına hayırlı cumasını diler, 
Adalet Partisi G-rupu adına Eeyeti ümumiye-
nizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Akan teşekkür ederim 
efendim. 

Şahıslan adına söz talebeden sayın üyeler
den, Sayın Hazar dağlı buyurunuz efendim. 

Saym Hazeriağlı 2 yi 10 gsciyor efendim. 

SALİM EAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
"başkan, sayın senatörler; Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesi görüşülürken Sayın Cumhurbaşkanının 
giderlerinden, harcamalarından bahsedecek de
ğilim. Bu fakir milflet bütçesinden ancak bu ka
dar verebiliyorsa, bu bütse küçümsenmemelidir. 
Ancak, Oumhurbaşkaniığı Bütçesi görüşülür-
k:-n, Tüık Devletinin bası olan Sayın Cumhur
başkanımızdan bâzı temennilerimiz olması tabiî
dir. 
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Geçmiş devrin Cumhurbaşkanı Demokrat 
Farti asasını taşımış olmasından bu millet çok 
zarar gördü. Bugün Cumhurbaşkanı yeni Ana
yasamızla Devletin tarafsız, en yüksek organı
dır. Ancak, tarafsızlık demek susmak demek 
değildir. Hâdiseleri görmeraezlikten gelmek de
mek değildir. Türkiye'nin bugünkü siyasi orta
mında, siyasi çalkantılar içinde, aşın akımlar 
karşısında elbette Cumihurbaskanınîn olaylara 
eğilmesi lâzımdır. Saym Cumhurbaşkanının yal
nız bayramdan bayrama yaptığı mesajlarından 
başka olaylara eğildiğini bizuer görmüyoruz. 
Gerçi, Cumhurbaşkanının görevleri Anayasamız
la sınırlıdır. Ama, Cumhurbaşkanı Devlet çar
kının başındadır. Bu çarkın iyi işleyip işleme
diğine kulak vermesi lâzımdır. İyi işlemiyor
sa bunları teşhis etmesi gereklidir. Biz demi
yoruz ki, Cumhurbaşkanı çarkın çalışmasına 
müdahale etsin. Ama, Devlet çarkındaki bu 
arızalara, ayyuka çıkan bu gıcırtılara kulakla
rını kapamasın, görmamezlikten gelmesin. 

Sayın Cumhurbaşkanının yalnız Hükümet 
Başkanı ila değil, muhalefetle, diğer Anayasa 
kuruluşları ile ilişki kurmasına, Anayasa hü
kümleri engel değildir. Sayın Cumhurbaşka
nımız bir siyasi af konusunda konuşmuştur. 
Gönlümüz arzu ediyor ki, bundan daha önemli 
olan hâdiseler üzerinde de fikir beyanında bu-
lunıuıılar. Türkiye'de bu olaylarla ilgilendiğini 
bkler uzaktan da olsa görmüş olalım, önemli 
olaylar karşısında, Türk Milleti benim 
Cumhurba^kamm bu konu ile ilgileniyor düşün
cesine sahi;olursa, kendini güven isinde bulur. 
Savın Cumhurca 'kanımızın z-man zaman Tür
kiye'yi sarsan hâdiseler karşısında ilgisini mil
lete duyurmasını ve göstermesini temenni eder, 
saygılar sunarım. 

Terekkür ederim. 
BAŞKAN — Saym Hazerdağlı, teşekkür 

öderim efendim. Sayın Gül ek, buyurunuz efen
dim. Müddetiniz 10 dakika ile mukayyettir, ha
tırlatırım. 

KASIM GÜLEE (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Yüce Senatonun sayın üyeleri, aziz arka
daşlarım; Cumhurbaşkanlığı Bütçesi özel itina 
ve saygiyle üzerinde durulması gereken bir büt
çedir, Cumhurbaşkanı Devletin başı, Anayasa
nın en yüksek organı, millî birliğin sembolü
dür. 
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Türk geleneği, Devletin başı, milletin baba
sı şefkatli babası, Cumhurbaşkanına özel say
gı ile mütehallidir. 

Sayın arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı parti-
lerüstü tarafsız makamdır. Siyasi cereyanların 
üstündedir, Anayasa nisanımın savunucusu
dur. İkaz eder, uyarmalar yapar. Bunları millî 
bayramlarda, özel günlerde, mesajlarla, konuş
malarla yapar. Çok itinalı hazırlanan bu masaj
ların ve demeçlerin büyük faydası olduğu mu
hakkak. 

Anayasamıza göre, Türkiye Cumhurbaşkanı 
sadece bir sembol değildir. Devlet idaresi ile 
yakın ilgisi vardır. Millî Güvenlik Kuruluna 
Başkanlık eder. Anayasamızın yeni bu mües
sesesi, memleketin temel meseleleri ile ve mem
leketin en önemli konuları ile ilgilidir, onları 
inceler ve uyarmalar yapar. Cumhurbaşkanı, Ta
kanlar Kuruluna Başkanlık eder. Ettiği bu baş
kanlıkların mânası elbette üzerinde durulacak 
konudur. Başkanlık eder demek, buradaki ko
nularla ilgili olur, bunların konuşulmasında mü
nakaşasında söz sahibi olur. demektir, Cum
hurbaşkanının onayı, demokratik düzenin. Dev
let idaresinin teminatlarından birisidir. Onayla
ma, uyarma görevlerini yapark-n Cumhurbaş
kanı istişareye muhtaçtır, Elbette başyardım
cım ve müşaviri Genel Sekreterdir. Genel Sek
reteri, fedakâr ve adetâ istihklrı hayat eder 
dercesine çok çalışır, hemen hemen yalnız başı
na Cumhurbaşkanına müşavirlik eder. Amv, 
teşkilât lâzımdır. Cumhurbaşkanına yardım ola
cak teşkilâtı kurmak mutlaka gerekli olduğu 
kanısındayım. Bakanlıklara müvad Cumhur
başkanının onayına ara edilen konular üzerin
de çalışan, hazırlık yapan ve Cumhurbaşkanına 
yardımcı olacak bu teşkilâtın biran evvel ku
rulması gerekir kanısındayım. 

Demokrasiyi UTun yıllardan beri tatbik 
eden memleketlerde Cumhurbaşkanlığı maka
mının büyük teşkilâtı vardır. Fransa'da, Al
manya'da, Amerika Birleşik Devletlerinde, bil
hassa en büyük bakanlıklardan daha büyük 
Cumhurbaşkanlığı makamı teşkilâtı esaslı etüt
ler yaparak, esaslı incelemeler yakarak Cum
hurbaşkanına yardım ederler. 

Cumhurbaşkanının iç gezileri bilhassa önem
lidir. Memleketin, milletin baba saydığı Devlet 
Reisini kendi aralarında görmesi, millet için 
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büyük bir faydadır. Hükümete kolayca anlata
madığı konulan, dertleri şikâyetleri millet, 
Devletin başmdakine anlatabileceği kanısında
dır. Seyahatlarda "fevç, fevç koşarlar, gelirler 
şikâyetlerini belirtirler. Cumhurbaşkanının 
halkla teması hem halkın dertlerini izah bakı
mından, hem de S?yın Cumhurbaşkanının halkı 
ye"; in de görmek, meseleleri yerinde görmesi ba
kımcıdan büyük faydadır. Hükümete intikâl 
st-tire'iği şüphesiz olan bu intihaların büyük fay
dası olduğu kanısındayız. Cumhurbaşkanı bu 
gezilerinde yanına muhtelif partilerden, muh
telif akımlardan kimseleri alır. almasında bü
yük fayda vardır. Burada iktidarın olduğu gibi, 
muhalefetin ds temsilcilerinin bulunması gayet 
tabiîdir. Cumhurbaşkanının vazifesini görme
sin:':! bu yamndakilerin elbette büyük yardımı 

Cumhurbaşkanının dış gezileri de özel önem 
taşır kanısındayız. Milletler yalnız yaşıyamaz-
I . , Milletler, bilhassa bugünün dünyasında 
dostluklara muhtaçtırlar. Bilhassa Kıbrıs ko
nusu .gösterdi ki, dünyada dostlarımız fazla de-

I ğiklJr. Dost'ara muhtacız ve bu dostlukları te-
j siste, bu dostlukları idame Cumhurbaşkanının 
I günlerinin büyük faydası olduğu muhakkak. 
| Sayı::. Cumhurbaşkanının dış gezilerinde bera-
I ber götüreceği kimseleri yine muhtelif partiler-
! den seçmesi ve gittiği memleketlerde Parlâmen-
j toya, memleketi temsil eden insanlardan seçme-
| si gayet tabiîdir. 

] Sayın Cumhurbaşkanının, Parlâmento ile 
] münasebetinin de özel önemi vardır, Parlâ-
] monto üyeleri ile, Parlâmento çalışmaları ile ya-
| kından ilgilidir ve Parlâmentoyu yakından ta-
I kibeder, Parlâmentonun ele aldığı meselelerle 
] yakından ilgilenir. Bunları yaparken iktidarla, 
j muhalefetle Parlâmento içindeki muhtelif fikir 
( cereyanları ile yakından ilgilenir. Bunu gayet 
| tabiî görmek lâzımdır. Parlâmento ile Cumhur-
I başkanlığı makamının sık teması büyük fayda 
' sağlar kanısındayım. Demokrasi icabı zaman 
j zaman partiler arasında ihtilâflar çıkabilir. Ta-
| bJî.ür, olur. O ihtilâflarda Cumhurbaşkanının 
| rolü son derece önemlidir. Partilerin muhtelif 
j görüşleri arasında bir uzlaştırıcı, arabulucu ve 
j muhtelif görüşlerde doğru tarafları bularak 
| memlekete en hayırlı rolü oynamak Cuınhur-
İ başkanına düşer. 
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Cumhurbaşkanının makamının malî yönü 
üzerinde duracak değilim. Bütçe son derece mü-
tevazi ve tasarruf örneği olan bir bütçedir. 
Cumhurbaşkanlığı makamına ve Sayın Cumhur
başkanına saygı ifadesi ile sözlerime son verir, 
1970 bütçesinin millete, memlekete hayırlı ol
masını temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gülek teşekkür ederim 
efendim, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Buyurun Sayın, Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; bugün Türkiye'de yüzbinlerce 
insanın okuduğu bir havadisi gazetede okumak 
suretiyle konuşmama başlayıp, Gnunla bitire
ceğim. Hiçbir mütalâa eklemeyeceğim. Ancak 
bunun ilgililer tarafından cevaplandırılmasını 
da arzu etmekteyim. 

Gazete 20 Ocak 1970 Perşembe. Birinci say
fada havadisin başlığı. «Sunay'm kızmm ödene
ğini ikinci kez Sayıştay reddetti, Behzat Akgün 
bildiriyor. Ankara. 

Sayıştay, Cumhurbaşkanı Sunayla birlikte 
Rusya'ya giden kızı Aysel önal'm yolluk ve 
ödeneğinin Hazineden ödenmesini ikinci kez 
reddetmiştir. Sayıştay, Dışişleri Bakanlığı ta
rafından gösterilen birinci gerekçesi usüîsüa 
olarak nitelendirilmiş ve Cumhurbaşkanının kı
zma ödenen yolluk ve ödeneğin Hazinece kar-
şılanamıyacağmı bildirmiştir. Ancak Dışişleri 
Bakanlığı ikinci bir müracaat yapmış, bu da 
Sayıştay tarafından kanunsuz olduğu gerekçe
si ile ikinci kez onaylanmamıştır. Dışişleri Ba
kanlığı ise, basına yaptığı açıklamada Cumhur
başkanı Sunay'm kızmm özel davetli olarak 
gittiğini bildirmiştir.» Bütün vatandaşların 
kafasında düğümlenen bu sorunun cevabının 
şu kürsüden açıklanmasında fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, teşekkür ederim 
efendim. Sayın temsilcilerin bir söz talebi var 
mı efendim? Yok. Teşekkür ederim, efendim. 
Efendim, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşmeler sona ermiştir. Bölümlere geçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim, 

Bölümleri arz ediyoruz. 
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(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 2 363 204 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 631 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... K abul e dilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 172 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 230 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, efendim. Cumhurbaşkan
lığı Bütçesinin yüco milletimiz için hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim efendim. 

Muhterem senatörler, Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde de-ğişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısına 101 sayın üye iştirak etmiş, 97 
kabul. 4 ret rey kullanılmıştır. Böylece Cumhu
riyet Senatosundaki görüşmesi kabul edilerek 
neticelenmiştir efendim. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Ka-
i nunıma bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
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hakkındaki kanun tasarısına 100 sayın üye iş
tirak etmiş, 98 kabul, 4 ret oy kullanılmıştır. 
Böylece Cumhuriyet Senatosundaki müzakeresi 
tamamlanmıştır efendim, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı bütçesi
ne 1 565 000 liralık ek ödenek verilmesi hak
kındaki kanun tasarısına 96 sayın üye iştirak 
etmiş, 92 kabul, 4 rot oy kullanılmıştır. Böylece, 
Cumhuriyet Senatosundaki müzakeresi tamam
lanmıştır efendim. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısına 93 sayın üye 
iştirak etmiş, 89 kabul, 4 ret oy kullanılmıştır. 
Böylece tasarı Cumhuriyet Senatosunda kabul 
edilmiştir efendim. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısına 101 sayın üye iştirak et
miş, 98 kabul, 3 ret rey kullanılmıştır. Böylece 
tasarı Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiş
tir efendim. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
101 sayın üye iştirak etmiş, 97 kabul, 4 ret oyu 
kullanılmıştır. Böylece Cumhuriyet Senatosun
daki müzakeresi tamamlanmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
99 sayın üye iştirak etmiş, 95 kabul, 4 ret oy kul
lanılmıştır. Böylece tasarının Cumhuriyet Sena
tosundaki görüşmesi tamamlanmıştır efendim. 

Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısına 99 sayın üye 
iştirak etmiş, 96 kabul, 3 ret ey kullanılmıştır. 
Böylece tasarı Cumhuriyet Senatosu tarafından 
kabul edilmiştir efendim. 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına 98 sayın üye iştirak et
miş, 97 kabul, 1 ret oy kullanılmıştır. Böylece 
tasarı Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul 
edilmiştir efendim. 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkındaki kanun tasarısına 98 sayın 
üye iştirak etmiş, 97 kabul, bir ret oy kullanıl
mıştır. Böylece tasarı Cumhuriyet Senatosunda 
kabul edilmiştir efendim. 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde de-
ğigiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
96 sayın üye iştirak etmiş, 93 kabul, 3 ret, bir 
çekinser oy kullanılmıştır. Böylece tasarı Cum
huriyet Senatosu tarafından kabul edilmiştir 
efendim. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sına 95 saym üye iştirak etmiş, 92 kabul, 3 ret 
oy kullanılmıştır. Böylece tasarı Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilmiştir efendim. 

G302 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek ka
nun tasarısı ikinci oylamasına 120 sayın üye 
iştirak etmiş, 99 kabul, 20 ret, ve 1 çekinser oy 
kullanılmıştır. Böylece kanun tasarısı kanunlaş
mıştır efendim. 

1989 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun ta
sarısı ikinci oylaması yapılmış, 119 sayın üye 
iştirak etmiş, 98 kabul, 19 ret, 2 çekinser oy kul
lanılmış ve böylece tasarı kanunlaşmıştır efen
dim. 

D __ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; program 
gereğince Anayasa Mahkemesi bütçesinin müza
keresine başlıyoruz efendim. Anayasa Mahke
mesi temsilcileri, buradalar. Sayın komisyon, 
buradalar. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının bütçesi 
üzerinde gruplar adına söz istiyen sayın üyele
ri takdim ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Mukadder öztekin, Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Fehmi Alpaslan, Millî Birlik Gru
pu adına Saym Mucip Ataklı, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Nuri Demirci. 

Saym Mukadder öztekin buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUKADDER ÖZ
TEKİN (Adana) — Saym Başkan, muhterem 
senatörler; Anayasa Mahkemesi bütçesi vesile
siyle C. H. P. Senato Grupu adına, bu konuyla 
ilgili siyasi görüş ve temennilerimizi kısaca arz 
edeceğim. 
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Açıklamalarımızda objektif kriterler içinde 
kalmayı amaç edindiğimizi de belirtmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, hukuk mefhumu 
üzerinde çok münakaşalar olmuştur, olmakta
dır olacaktır da. Bu münakaşalar ilmî oluşu
mun tabiî bir neticesidir. Hukuk nedir? Cemi
yet içinde yaşıyan insanların uyması gerekli bir 
kaide mi? veya bası insanlara aidiyeti kabul 
olunan bir irade gücü mü? 

Eğer, hakikaten hukuk bir hareket kuralı 
ise, esası, konusu, şümulü ve müeyyidesi nedir? 
Başka bir deyimle, eğer, hukuk bâzı kişilerin 
diğerlerine hükmetmesi şeklinde bir irade gücü 
olarak ele alınır ise, bu iradenin diğerleri üze
rinde imtiyaz ve rüçhaniyet sahibi olduğunu 
nasıl kabul edeceğiz? 

Tatbikatta bu tarz münakaşalar olagelecek-
tir. Sandıktan çıkmanın verdiği güç, çoğunluk 
hakkı örnekleri gibi. 

Hukuk temel ve mahiyeti itibariyle bir te
lâkki veya bir inanma meselesidir. Bir ekseri
yet tahakkümü, bir demagoji meselesi asla ol
mamıştır. 

Duguit'nin çok güzel ifade ettiği şekliyle: 
«Hukuk duygusu olduğu ölçüde hukuk mev
cuttur» hukuk kurallarını müesseseler yaratır, 
yaşatır, benimsetir, değiştirir; onlara sosyal 
gelişmelere mütenazır yeni anlamlar, şekiller 
verir, geliştirir, ve hattâ çok da ileri götürür. 
Bunun aksi hiçbir zaman varidolmamıştır. 

Müesseselerin kuruluş nedenleri temellerin
de hukuk kuralları değil, sosyal vakıalar mev
cuttur. Müesseseler sosyal olayların hukukan 
şekillendirilmiş tabiî birer neticesidir. 

Müşahede edildiğine göre, hukukun kaynak
ları üçtür: örf ve âdetler, içtihatlar ve müspet 
hukuk. Biz, konumuzla yakın ilgisi yönünden 
sadece içtihatlara değineceğiz, içtihatlar yalnız 
mer'i hukuk kurallarını bulmak ile kayrth ol
mayıp, aynı zamanda sosyal bünyeden doğan 
hukuk kaidesini de araştırıp bulmaya mecbur
dur. Bu çalışmalarda bir vicdan muhasebesi, 
ileriye matuf bir görüş, sosyal bünye yararına 
bir duygu, rejimin temelini güçlendirecek millî 
bir şuur çok defa mevcuttur. 

Cumhuriyet Senatosunun pek muhterem 
üyeleri : 

Devletin otoritesi, cellâdın baltası, jandar
manın süngüsü veya polisin cobuyla tezahür et-

[ mez. Çeşitli sembol ve müesseselerle daha mües
sir bir şekilde bu güc hissettirilebiür. 

Cebir, otorite veya iktidar sahibi olmak 
şartsız ve hudutsuz değildir. Siyasi iktidar meş
ruiyet sınırları içinde kaldığı süre ve ölçülerde 
hükümranlık vasfını liyakatle idame ettirir. İc
ra gücü, siyasi güc hükümranlık, gücü hepsi 
benzer mefhumlardır ve ferdin irade gücü üs
tünde bir irade gücünü temsil ederler. Bu ira
denin de üstünde bir irade tanınmaz ise, huku
kun varlığından bahsetmek çok güçleşir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Önce Anayasa, sonra Anayasa hukuku ve ni

hayet siyasi müesseseler kavramı bir sosyal ve 
bilimsel takâmül neticesinde eriştiğimiz mer
halelerdir. Günümüzde hukuk otoriteleri, artık 
şeklî Anayasa, metin Anayasa ve nihayet Ana
yasa hukukundan bahs etmemekte, yaygın ola
rak siyasi müesseseler başlığı altında yeni bir 
ilim dalının benimsenmesine çalışmaktadırlar. 

Bu yeni görüş siyasi müesseseleri tam ve ge
niş bir sosyolojik tahlile tabi tutmaktadır. Si
yasi rejimi bir burca benzetirsek, siyasi mües
seseler bu burcun parlıyan, etrafına ışık veren 
birer yıldızları niteliğindedir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Klâsik bir tasnife göre Cumhuriyet ilkeleri

ne bağlı siyasi rejimlerin dört anaunsuru var
dır. Temel unsur, idare edenlerin otoritesi ve 
buna vatandaşların mutlak itaat etmesidir. 
ikinci unsur, idare edenlerin seçim usulüdür. 
Üçüncü unsur, idare edenlerin bünyesi ve ku
ruluşudur. Sonuncu unsur da, idare edilenlerin 
hukuku ve buna saygı gösterilmesidir, idare 
edenin her istediğini yapamaması ve meşruiyet 
sınırları içerisinde kalmasını sağlıyan müessese
lerin başında Anayasa Mahkemesi gelir. 

Pek muhterem arkadaşlarım; 
Hiçbir siyasi mesele idare edenlerin yetki 

sınırlarının tahdidi kadar önem arz etmemiştir. 
Çağımızda ilmî ve teknik ilerlemenin hükümet
lere verdiği geniş imkânlar, tarihin hiçbir dev
rinde en zalim hükümdarlara bile tanınmamış
tır. 

Bir taraftan siyasi rejimin otoritesini güçlü 
kılmak, diğer taraftan idare edilenlerin bu oto
riteye hürriyetleri mahfuz ve saygılı tutulmak 
kaydı ile itaatlerini sağlamak idare edenlerin 

I görevidir. Elbette ki, idare edenler bu görevi-
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ni yerine getirirken dikkatle, teenni ile, vukuf
la ve samimiyetle Anayasa esprisine sâdık ka
lacak, idare edilenlerin şüphe ve tereddütlerini 
yok edici belirli iyi niyet gösterisinde buluna
caklardır. Son günlerde Senatomuzda cereyan 
eden müzakerelerde Anayasa Mahkemesi ka
rarlarının muhtelif vesilelerle idare edenlere 
karşı hatalı bir tasarrufun mesnedi veya idare 
edenler tarafından da alınan Hükümet tasar
ruflarının istinatgahı olarak gösterilmesini 
grupumuz iyiye müteveccih bir davranışın çok 
güzel belirtileri olarak değerlendirmektedir. 
Aynı samimî davranışın Sayın Süleyman Demi-
rel tarafından da içten benimsendiğini samimi
yetle görmek isteriz. Yetki kanununun bâzı 
maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptali ve
silesiyle, Sayın Demire!'in kamu oyuna intikal 
eden beyanları eleştirme sınırları ötesinde yer
me şeklini almış ve hoş görülmemiştir. 

idare edenler müspet icraatlarından ziyade, 
kendilerini murakabe ve muhakeme eden ken
dileri üstündeki Anayasa kuruluşlarına saygı
ları ölçüsünde itibar, takdir ve hürmet görür
ler. 

Anayasa mendil cebine sığacak kadar kü
çük bir doküman haline getirilebilir, hattâ, tü
mü madde madde kolaylıkla hafızaya nakşedi-
lebilir ve gerektiği zaman tekrarlanabilir. Me
sele burada değildir. Güç olan Anayasanın es
prisini duymak, hissetmektir ve gerektiği za
man tatbik etmektir. Anayasa sevgisi onu duy
duğunuz, hissettiğimiz tatbik ettiğimiz ölçüde 
mevcuttur. Yoksa, ezbere savunduğumuz mad
deler Anayasaya katkıda bulunmaz, dolayısiy-
le siyasi rejim ve müesseselere de. 

Sosyal nizam ilmî, siyasi müesseseler ve si
yaset için gereklidir. Biyolojinin tıp, matemati
ğin de mühendislik için şart olduğu kadar. 

Pek muhterem senatörler, 
1961 Anayasası hazırlanırken, Anayasa 

Mahkemesi hukukun ve Anayasanın üstünlüğü
nün sağlanması ve korunması maksadiyle ge
rekli bir mekanizma olarak düşünüldü. Esas 
itibariyle, hukuk devleti tatbikatının korunma
sı gayesiyle kurulmuş bir müessesedir. 

Kanunların Anayasaya aykırılığının mura
kabesi yetkisinin sureti mahsusada kurulmuş 
olan bir mercie verilmesi sebepleri büyük an
lamlar ifade eder. Hukuk Devleti ve Cumhuri-

| yet rejiminin mevcudiyet, meşruiyet ve bekası 
bu müessesenin fonksiyonunun tam ve kusur
suz olarak ifa ettirilmesiyle kabil olacaktır. 

Anayasamızın 145 ve 44 sayılı Kanunun 
4 neti maddeleri Anayasa Mahkemesinin kuru
luş tarzını göstermiştir, üye seçimlerinin yasa
ma meclislerine ilişkin tatbikatı tatminkâr bir 
manzara arz etmemektedir. Biz, C. H. P. si gru-
pu olarak, seçim bildirgemizde de kamu oyuna 
açıkladığımız üzere, gerekli değişiklikleri ya
parak bu aksamayı ıslah etmeyi düşünmekte
yiz. Böylece politik etkiler ve tercihler dışında 
tarafsız bir tevcihin yapılabilmesi kabil olacak
tır. 

Bundan başka, Anayasa Mahkemesi üyeleri 
yaş haddine de tabi tutulmamalıdır. Görevden 
ayrılmanın şahsi takdiri üyenin kendisine bıra-

s kılmalıdır. Nitekim, müesseseyi kabul eden 
ı Garp memleketlerinde geleneksel tatbikatta 

böyledir. 
Anayasa Mahkemesinin görevleri Anayasa

mızın 132 - 152 nci maddelerinde ve 44 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinde belirtilmiştir. Ana-

| yasa Mahkemesi insan hak ve hürriyetlerinin 
bekçiliğini mutlak bir titizlikle yapacak, halk 

j iradesi, millet iradesi isimleriyle ortaya çıkan 
ve bazen yasama organları ve bazen de Hükü
met organları vasıtasiyle hudutsuz bir şekilde 
hiçbir engel tanımaksızın işgörme istidadında 
bulunan kuvvetin hukuk esprisine aykırı bir 

J mahiyet iktisabetmesini önliyebilecektir. 

Lâik, demokratik ve sosyal vasıfta bir hu-
| kuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde ka

nunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü-
! süklerinin Anayasaya şekil ve muhteva yönle-
J rinden uygunluğunun denetlenmesiyle görevli 
ı ve yetkili bulunan Anayasa Mahkemesi kısaca 

Anayasa prensiplerine saygının teminatıdır. 
Çok nazikâne ifade edilen saygı kelimesi öte
sinde Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. 

j Hiçbir mercie müracaat , olunamaz. Bu karar
lar, Devletin yasama, yürütme ve yargı organ
larını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişi-

\ leri bağlar. Anayasa Mahkemesi bu görev ve 
I yetkisiyle toplumun daima gelişen şartlarına 
j idare edenleri intibak ettirmek suretiyle reji

min ve meşruiyetin teminatı, idare edenlerin 
devlet otoritesine saygılı kalmalarını temin 

I edici kararlariyle üzerinde çok hassas olmamız 
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ve her türlü polemikler dışında tutmamız gere
ken bir müessesedir. 

Anayasa Mahkemesi kararları onları uygu
lamakla görevli merciler tarafından hiçbir su
rette verilmemeli, eleştirme arzuları da müm
künse politika dışı organlara terk edilmelidir.. 

Federal Almanya Anayasa Mahkemesinin 
17 . 8 . 1956 tarihli kararı, bugün Batı ülkele
rinde demokrasiye samimiyetle inanmış toplum
larda müessesenin, toplumun siyasi yaşantısına 
ne derece müessir olabileceğinin beliğ bir ifa
desidir. 

Hür, demokratik ananizamı bozucu faaliyet
lerde bulunan Alman Kominist Partisinin kapa
tılıp bütün emvaline el konulmasiyle ilgili bu 
karardan tahlillere geçmeden kısaca bahsede
ceğiz. 

Anayasanın ön sözü her şeyden önce siyasi 
olmakla beraber, hukukî bir önem taşır. 

Mukavemet hakkı, sadece muhafaza edici 
anlamda, yani hukuk nizamının yeniden tesisi 
veya muhafazası için zaruret halinde kullanıl
malıdır. Mukavemetle mücadele edilen haksız
lık aşikâr olmalıdır. Hukuk nizamı tarafından 
emre amade kılman hukukî vasıtaların mües
sir olmaları için ümit bulunmamalı veya böyle
ce mukavemetin kullanılması hukukun yeni
den tesisi veya muhafazası için kalan en son 
çare olmalıdır. Halkta Anayasa ve buna bağlı 
müesseseler üzerinde antipatik intibalar uyan
dırmak istiyen kaba ve fena tesirler bırakan 
tâbirler kullanmak ve ölçüsüz beyanlarda bu
lunmak doğru değildir. 

Özetlediğimiz karardan da anlaşılacağı üze
re, Anayasa nizamını sarsacak şekilde kararla
rın ve müesseselerin yerilmesi siyasi faaliyetle
re müsamaha ile izah edilemez. Müesseselere 
yapılan hücumlar, siyasi çıkar amaciyle, onları 
yıprattığı ölçülerde rejimi ve hukuk düzenini 
de sarsar. Siyasi iktidarlar modern, hür, de
mokratik hukuk devletlerinde artık meşruiyet 
çizgi ve ölçülerini değerlendirecek miyarı an
cak Anayasa Mahkemesi kararlarında bulacak
lardır. Bütün siyasi partiler için Anayasa Mah
kemesi kararlarına saygılı ve itaatkâr olundu
ğu ölçülerde meşruiyet vardır. Eğer, hür de
mokrasinin birtakım dar geçitlerden sarsıntısız 
geçmesini arzu ediyor ve buna samimiyetle ina
nıyorsak, rejimin ve meşruiyetin teminatı olan 

Anayasa Mahkemesi müessesesine hürmet, say
gı ve güvende kusur etmemeye mecburuz. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öztekin teşekkür ederim 
efendim. Sayın Alpaslan, buyurunuz efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sevgili 
arkadaşlarım; 

Türkiye'mizin Devlet yapısı, demokratik 
Parlömanter rejim olarak tavsif ve tesmiye 
edilir ise de, Anayasamız, görev, yetki ve so
rumlulukları teminat müesseselerine bırakmış 
ve bir nevi müesseseler rejimi teessüs etmiştir. 

Türk Devlet hayatının temelini teşkil eden 
müesseselerden biri ve en yenisi, bütçesini gö
rüştüğümüz Anayasa Mahkemesidir. 

Kanunların Anayasaya uygun olup olmadı
ğını millet adına denetlemek, Yüce Divan sı-
fatiyle yargılamada bulunmak, Anayasanın 
verdiği Danıştay Başkan ve üyeleri ile Uyuş
mazlık Mahkemesi Başkanını seçmek, siyasi 
partilerin kapatılmasına bakmak ve malî dene
timini yapmak gibi çok önemli görev ve yetki
lerle mücehhez Yüksek Mahkemenin, rejime 
teminat teşkil eden varlık, mevzu ve faaliyet
lerini değerlendirmede çok manalı kararların
dan ilham ve ibret almak mümkündür. 

Fakat, millet ve Devlet hayatında 7 - 8 yıl 
gibi pek kısa sayılacak zamanın her şeyi öğ
renip öğretmeye yetmıiyeceği dikkate alınırsa, 
bu büyük mahkemenin zaman içinde Türk Mil
letine armağan edeceği daha nice hayırlı hiz
metlerle, kendisini, hiç kimsenin hiçbir tered
düdüne yer kalmıyacak surette kabul ettirece
ğine şüphe etmemek lâzımdır. Şimdi duyduğu
muz güven hissi içinde istikbale de kesin inanç
la baktığımızı ifade etmek isteriz, 

Anayasa Mahkemesi, kanunların Anayasa
ya uygunluğunu denetleme bakımından hu
kuka, temel prensiplerini Anayasadan alan si
yasete ve büyük milletin güvenlik ve yüksek 
menfaatlerine taallûk eden birhayli ve pek mü
him kararlar ittihaz buyurmuştur. Şimdiye 
kadar ittihaz olunan kararlar, ilerisi için ger
çek ümit ışığıdır. Zira, Anayasa Hukuku ile 
olan yakınlığımız henüz başlangıç safhasında
dır. Bu zamanda bu derece mükemmel eserler 
veren bir müessesenin, kısmen de olsa, etüt 
devresinden tam eser devresine geçtiği vakit, 
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yalnız Türkiye için değil, Kurtuluş Savaşla
rında bizi örnek alan diğer pek çok memleket 
için de örnek ve dayanak teşkil edecek ciltler 
dolusu kararlara ve mükemmel içtihatlara sa-
hibolacağından zerrece şüphemiz yoktur. 

Bu konuda söyliyeceğianiz, basanlarının de
vamı temennimizi arz ve ifadeden ibaret kala
caktır. 

Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıf a-
tiyle verdiği yargılama tecrübeleri, ulvî mes
lek ve sıfatlarının tabiî icabı olarak adına hü
küm tesis edilen aziz Türk Milletinin takdiri
ne mazhar olmuştur. Temennimiz, Yüksek Mah
kemenin bu sıfatla vazife görmekten uzak 
kalması veya bu kısma ayıracak faaliyetinin 
pek az olmasıdır. 

Anayasa Mahkemesinin, siyasi partilerin 
harcamalarını denetlemesi, demokratik rejimin 
faziletini koruma bakımından çok mühim ol
makla beraber, kanundaki açıklık ve kadro 
noksanlığı sebebiyle bu konuda henüz bekle
nileni verdiğini söylemek ileri bir iddia olur. 
Kanun ve kadro eksikliğinin kısa zamanda ik
mal olunarak faydalı hizmet zincirine yeni 
halkaların ekleneceğine inanıyoruz. 

Yine Anayasa Mahkemesinin Danıştay Baş
kan ve üyelerinin seçiminde, objektif kriterle
re bağlı kalarak kamu oyunun takdirine maz
har olduğunu da ifadeden kendimizi alamıyo
ruz. 

Anayasa Mahkemesinden sâdır olan bağla
yıcı iptal kararlarından sonra, Anayasanın ta
nıdığı müddet içinde, kanun düzeltmelerine gi
dilmemiş olması ve Anayasa Mahkemesindeki 
münhale Senatomuzca yapılacak üye seçiminin 
gecikmiş bulunması, Senatonun bir uzvu olan 
grupumuzu üzmektedir. 

Hemen arz edelim ki, Yüksek Anayasa Mah
kemesinin uzun süreden beri açık bulunan Baş
kanlık seçimini sonuçlandıramamış olması, 
üzüntümüz için bir teselli kaynağı olmayıp ye
nisini ekleyici mahiyettedir. 

Hükümlerin geri doğru işlememesi karşısın
da, yargılamanın uzun sürmesinden doğacak 
mahzurları bertaraf edecek tedbir ve tehiri icra 
kararlan almak yetkisini bu Yüksek Mahkeme
ye tanıyacak, muhtacolduğu kadroları temin 
edecek bir kanunun süratle çıkanlması lüzu
munda ısrarlıyız. 

29 . 1 . 1970 O : 2 

Yüksek Anayasa Mahkemesinin kiralık bi
nadan kurtanlarak şanına uygun bir binaya 
kavuşturulmasını, hem bir ihtiyaç mevzuu, 
hem de tasarruf tedbiri olarak mütalâa ve ta-
lebediyoruz. 

Yüksek Mahkemenin emrinde bir mükem
mel kütüpanenin bulunması ve tercüme bürosu
nun kurulması için gerekli ödeneklerin bütçe
de yer almamış olmasını da hatalı tutumumuz 
olarak dile getiriyoruz. 

Siyasi organlar ve Parlâmentomuzun vazi
felerine ve yetkisine dâhil olduğu için gerek 
milletin huzur ve güveni ile yüksek menfaatle
rine taallûk eden ve gerekse işlemesini kolay
laştıracak Anayasa değişikliği üzerindeki gö
rüşlerimizi bu görüşmede münakaşa konusu 
haline getirmekten kaçınacağız. 

Yüksek Mahkemeyi, güven ve takdir duygu
larımızdan doğan samimî saygı ve sevgi ile 
selâmlarkan, bütçesinin kendilerine ve aziz mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 

Yüce Senatonun sayın üyelerine Güven Par
tisinin içten saygı ve sevgilerini sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpas
lan. 

Sayın Mucip Ataklı buyurunuz. 

MİLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Millî Birlik Grupu adına Ana
yasa Mahkemesi Bütçesi üzerindeki görüşleri
mizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasasının ge
tirdiği kuruluşlardan biridir. Geçmiş tecrübe
lerin,, duyulan ihtiyaçların zorunluğunun ese
ridir. Demokratik rejimler insan hak ve öz
gürlüklerine değer veren anayasalann temeli 
üzerinde yükselirler. Demokratik hukuk dev
letinde temel ilke kanunların Anayasaya ay
kırı olmıyacağı kesin hükmüne dayanır. 1924 
Anayasasında kanunlann Anayasaya aykırı ol-
mıyacağına dair hüküm bulunmasına rağmen, 
müeyyidesi bulunmadığı için Anayasa ihlâl 
edilmiş, Anayasaya aykırı tasarruflar yapılmış
tır. O devrede Meclisten çıkan bir kanunun 
Anayasaya aykırı olup olmadığını inceliyecek 
ve eğer aykın ise bunu iptal edecek bir organ 
mevcut değildi. Bu hal, çoğunluğu elinde bu
lunduran partizan ve dikta eğilimli iktidarla-

273 — 



C. Senatosu B : 32 29 . 1 , 1970 O : 2 

rın Anayasa dışı davranışlarına imkân vermiş
tir. Bu acı tecrübeden ders alınarak hazırlanan 
Anayasamız, hukuk Devletini bütün gerçekli-
ğiyle yerleştirip etkili kılabilmek için yasama 
yetkisinin kullanılmasını Anayasa Mahkemesi
nin yargısal denetimine tabi tutmuştur. De
mokratik bir çok ülkede benzeri bulunan bu 
teşekkülün bizde kabulünden sonra dır ki, Ana
yasaya aykırı bir çok kanun iptal edilmiş ve 
iktidarlar Anayasa dışına düşmekten kurtul
muştur. Bu yüksek yargı organının aldığı ka
rarların herkesi aynı ölçüde memnun etmesi 
elbette düşünülemez. Aynı zamanda hiç kimse 
Anayasayı ihlâli önleyici bir kuruluş mevcuttur 
diye Parlâmentoyu Anayasaya aykırı kanunlar 
çıkarmak itiyadına sevk edemez, Yine Anaya
sa Mahkemesinin kuruluşundan bugüne kadar 
özellikle A. P. çevrelerinin bu kuruluşa karsı 
tutumlarında yadırgadığımız hususlar vardır. 
Bir önemli meselenin Anayasa Mahkemesine 
intikali halinde ve bir karar arifesinde sorum
lu kişilerin siyasi baskı güden beyanlariyle, 
karar sonrası, gerekçe bilinmeden yaptıkları 
ithamlar hoş görürlükle karşılanamaz. Eira 
bu Anayasa kuruluşu iktidarın emrinde ve 
ona hizmet külfeti altına sokulmuş bir organ 
değildir. Bu kuruluş iktidarın aldığı kararları 
sadece tasdik için kurulmuş ve onlara hukukî 
bir nitelik kazandırmak için yer bulmuş bir 
kuruluş da değildir. Anayasa Mahkemesi Ana
yasaya aykırı olan bir yasama kararını hukuk 
süzgecinden geçirerek Anayasaya uygun olup 
olmadığını tesbit eden bir yargı organıdır. 
Anayasa Mahkemesi Anayasa dışına taşan veya 
bu yasanın dışında rahatlık bulan iktidarla
rın gayrimeşru duruma düşmelerinden onları 
kurtaran bir emniyet supabı, bir cankurtaran 
simididir. Bu bakımdan herkesten ve her kuru
luştan çok iktidarların bu müesseseye sahip 
çıkması, tarizlere dahi imkân vermemesi, ver
dirmemesi gerekir. Türkiye'de Anayasanın 
Parlâmento dışında açık olarak ihlâli mümkün 
değildir. Gizli yoldan ve kararlı bir şekilde 
yapılacak ihlâller için çare bulmak zor, hattâ 
imkânsızdır. Bunun başlıca çaresi memlekette 
Anayasa gereklerini bütün şümulü ile gerçek
leştirmektir. Bizce Anayasa ihlâlinin tek kay
nağını Parlâmento teşkil eder. Parlâmentoda 
da bunu en kolay yapabilecek olan, her iki Mec
liste de çoğunluğu elinde tutan siyasi teşekkül-

I dür. Bugün Parlâmentomuzun her iki kanadın
da, bu imkâna A. P. sahip bulunmaktadır. Oy 
çoğunluğuna dayanarak Anayasaya aykırı her 
kanun çıkabilir. Nitekim bunun bir çok örne
ğini gördük. Anayasa Mahkemesi olmasa idi 
bugün Anayasaya aykırı bir çok kanun milli 
kaderimizde uygulanma imkânı bulacak, ger
çekte iktidar gayrimeşru duruma düşmüş ola
caktı. Anayasanın yanında olan güçlerle ikti
dar bugünkünden çok daha şiddetli bir çatış
ma içinde bulunacaktı. Bu yüzden de gayri
meşru olmak niyet ve kasdmdan uzak iktidar
lar âdeta her bozulan kararından dolayı at
lattıkları bir tehlikenin mihnetini bu kuruluşa 
borçlu olmalıdırlar. 

Dünyamız her alanda çok süratli bir geliş
menin ve değişmenin içinde bulunuyor. Müspet 
bilimlerde olduğu gibi sosyal bilimlerde de ça
ğın anlayışına uygun değişmeler olmaktadır. Bu
gün bir kavramın anlamı değişmiştir. Yeni Ana
yasamıza göre de millî irade kavramı eski anla
mını kaybetmiş, yeni bir anlam kazanmıştır. 
Aded çokluğunun millî iradeyi yansıtmadığı ar
tık bir gerçektir. Bugünkü millî irade kavramı 
daha geniş ve daha komplike bir anlam taşı
maktadır. Totaliter idarelerde bunu kişiler, 
ekipler, yahut kurulan meclisler temsil eder. 
Demokratik ülkelerde ise millî irade Parlâ
mentosu ile birlikte Anayasa kuruluşları, üni
versitesi, sendikaları ve gerektiği anda da Par
lâmento dışı muhalefeti ile birlikte temsil edil
mektedir. Parlâmentodaki bütün siyasi partiler 
ve diğer gruplar, Anayasa ve kuruluşları do-
layısiyle asgari müşterekte bir anlaşmaya vara
bilirlerse rejim konusunda halledilmiyecek me
sele kalmaz. Fakat Anayasa mahkemesi vardır 
diye ben istediğim her kanunu çıkarırım, Ana
yasaya aykırı ise müracaat edilir, Anayasa 
Mahkemesi bozar zihniyeti ile hareket edilirse 
huzurlu bir ortamın yaratılması mümkün ola
maz. Bizim müşahede ettiğimiz tehlikeli bir 
düşünce tarzı işte budur. Çeşitli defa sorumlu 
kişiler biz Anayasayı ihlâl edemeyiz, etmiyo
ruz; çünkü Anayasa Mahkemesi var, o mani 
olur. Parlâmento Anayasaya aykırı kanunlar 
çıkarırsa bunun büyük önemi olur mu? Zihni
yetini taşımaktadırlar. Bu düşünce tarzı hem 
Devlet idaresi anlayışıyla bağdaşamaz, hem 

I Parlâmentonun itibarını zedeler, hem de yapı-

274 — 



O. Senatosu B : 32 29'. 1 . 1970 O : 2 

lan müracaatların çoğunu iptal durumunda 
kalan Anayasa Mahkemesinin de prestijini sar
sar. 

Millet Parlâmentoya mı yoksa Anayasa Mah
kemesine mı inanayım sorusu ile karşı karşıya 
gelir. Bilhassa Anayasa Mahkemesinin bozduğu 
kararlar karşısında direnmek - Savcılar Kanu
nunda olduğu gibi - ve bozulan karardan daha 
fasla Anayasaya aykırı bir tasarıyı kanunlaş
tırma yoluna gitmek çok sakıncalı bir ortamın 
yaratılmasına sebebolabilir. Yürütme erkinin 
aldığı kararların eleştirildiğinden bahsedilerek 
ve bu gerekçeye sığınarak Anayasa Mahkeme
si kararlarını tartışma konusu yapmak teamü
lünü yaratma çabası siyasi sorumlu bir çevrede 
hâkim olur ve bu çevrede yayılmaya başlarsa, 
tu yerleştiği sanılan düzeyi yeni sarsıntılar 
merkezi haline getirmekten başika işe yaramaz. 
Zira Anayasanın 6 ncı maddesmdelki yürütme 
görevi ile 7 nci maddesindeki yargı yetkisinin 
t iı bir ine karıştırılmasından doğacak hukukî 
ve fiilî sonuç bunu zorlıyanlara fayda getir
mez. Yürütmenin kararları geri alınabilen, de
ğiştirilebilen, idari yargıç tarafından iptal edi
lebilen idari tasarruflardır. Anayasa Mahke
mesinin kararları ise geri alınması, değiştiril
in 3ûi ve iptali mümkün olmıyan kesin hüküm
lerdir. 

Anayasamız iktidara geçenlerin iktidarda 
bulunma sebebi ile görevlerini kötüye kullan
ma buhranının tecrübesi sonunda önleyici ted
birleri koyma zomnluğunldan doğan hükümle
ri kppsampMadır. Gene Anayasamız demokra
siyi kısa devreden çıkarmak için denetim yol
larını koyan ve bir baraj sistemi ııygnlıyan ni
telik taşımaktadır, iktidara gelenler, geldiği 
yolun meşruluğu kadar iktidarda kalmanın da 
meşru usullerine uymak zorundadır. Bunun 
içindir ki, iktidarda kalma süresi denetim mü-
e^eselerinin teminatına bağlanmıştır, iktidar
lar denetim müesseselerinin çalışmalarım ko
laylaştırır ve onların kararlarına saygılı olur
sa Türkiye'de bir rejim buhranından korkma 
sorunu kalmaz ve demokrasi Türkiye'de ancak 
bu çok önemli noktanın içtenlikle anlaşılması 
ve benimsenmesiyle yaşama ortamını bulur. 

Sayın senatörler, rejimimizin en sağlam ve 
siyasi hayatımızın en önemli kuruluşlanndan 
birisi olan Anayasa Mahkemesi bugüne kadar 

çok değerli görevler ifa etmek suretiyle Türk 
Milleti nazarında hakettiği itibarı elde etmiş 
bulunmaktadır. Parlâmento olaraik ve kişiler 
olarak bize düşen görev bu itibarı zedelememek 
olmalıdır. Parlâmentonun Anayasa kuruluşları
na kargı göstereceği saygılı tutum ve davranış
lar ancak parlâmentonun itibarını artırır. Ka
nun koyucular olarak Anayasanın dışına çık
mamayı şiar edinmeliyiz ve Anayasa Mahkeme
sini ihlâllerin önleyici barajı haline sokmama-
lıyız. 

Sayın senatörler, Anayasa Mahkemesi hak
kındaki temel görüşlerimizi arz ettikten sonra, 
önemli gördüğümüz bâzı hususlara da kısaca 
temas etmek istiyoruz : Anayasa Mahkemesinin 
halledilmesi gereken bâzı problemleri vardır. 
Bunları şöyle sıralıyabiliriz : 

1. — Bina durumu; rahat çalışma imkânları 
vermiyen, toplantılar için dahi uygun bir salo
nu bulunmıyan bir binayı kira ile işgal etmek
tedir. İsmine ve şanına lâyık bir binanın sürat
le inşa el'.:erek Anayasa Mahkemesine verilme
sine zaruret vardır. 

2. — Kitaplık meselesi; Anayasa Mahlkeme-
smin iyi. tir kitaplığa kavuşturulması kadar, 
yalancı dillerdeki çeşitli meslekî kitapları ter
cüme evirecek maddî imkânların da sağlanma
sı gerekir. 

3. — Anayasamız, Anayasa Mahkemesine 
siyasi partilerin denetilmesi görevini de ver
miştir. Fakat, maalesef 44 sayılı Kanun yapı
lırken Anayasa Mahkemesinin bu görevi ile il
gili olarak yeteri kadar mütehassıs eleman ve
rilmemiştir. Anaya^ Mahkemesinin malî kont
rolü kifayetle yapabilmesi için bu sahada ihti
sas yapmış raportörlere ve siyasi partilerin si
cillerim tutacak memur kadrosunla ihtiyacı var
dır. Bunların sağlanması gerekir. 

4. — Bütün müesseselerin servis araJbaları 
bulunduğu halde, Anayasa Mahkemesi için ye
terli araç tahsisi yapılmamıştır. Bu hususun 
dikkate alınmasında fayda mülâhaza etmekte
yiz. 

Sayın senatör'ler, sözlerimi bitirmeiden evvel 
önemli gördüğümüz bir noktaya da temas et
mek istiyoruz. Uzun zamandan beri Anayasa 
Mahkeme?!, Başkanvekili ile idare edilmektedir. 
Bugüne kadar kendilerine bir başkan seçmemiş 
olmalarını üzüntü ile karşılıyoruz. Bu hususta 
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parlâmento ile rekabet2 girişmemelerini içten- I 
likls Anayasa Mahkemesinden temenni ediyo
ruz. Sözlerimi burada bitirirken, rejimimizin 
teminat unsuru olan Anayasa Mahkememizin 
Bütçesinin hayırlı olmasını diler, Millî Birlik 
Gıupu adına hepinizi saygı iie selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı teşekkür ederim, 
efendim. Sayın Demirel buyurunuz efendim. 

A. P. GRUP ADINA NURÎ DEMİREL (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Anayasa Mahkemesi 1970 yılı bütçesinin Yü
ce Senatoda görüşülmesi dolayısiyîe A. P. Cum
huriyet Senatosu Grupunun görüş ve temennile
rini belirtmek üzere huzurunuzda bulunuyorum, 

Anayasa Mahkemesinin 1970 yılı bütçesi, 
Karma Komisyonca 3 040 259 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

1969 yılı bütçesine nazaran meydana gelen 
188 371 liralık artma, personel özlük işleri ve 
emekli keseneklerinde meydana gelen kanundan 
doğan artmanın zaruri bir neticesidir. 

Anayasa Mahkemesi yatırım harcamaları ol-
mıyan bir kuruluş olması dolayısiyîe giderleri 
sadece cari harcamalardan ibaret bulunmakta ve 
teklif edilen 3 040 259 lira mezkûr kuruluşun 
giderlerine yete sek durumdadır. 

Bütçe görüşmelerinde yalnız harcamalarla il
gili rakamlar üzerinde durulmıyarak, kuruluş
ların işleyiş ve hizmetlerini parlâmentonun de
netimine tabi tutmak tatbikatta büyük fayda
lar sağlamaktadır. 

Demokratik düzenin devamlı bir müessesesi 
olan bu yüksek mahkemenin bütçesi dolayısiyîe 
hepinizce bilinen bâzı gerçekleri tekrar etmeyi 
zaruri gördüğümüzü ifade etmek isterim, 

Anayasa Mahkemesi, 1961 tarihinde yürür
lüğe giren Anayasanın 145 nci maddesinde da
yanağını bulan bir kuruluştur. Yargıtay, Danış
tay, Sayıştay, Millet Meclisi Cumhuriyet Sena
tosu ve Cumhurbaşkanınca seçilen 15 asıl 5 ye
dek üyeden teşekkül eder. Bizim gibi bağımsız 
Anayasa Mahkemesine sahip diğer dünya mil
letlerinde Anayasa Mahkemesinin kurulumu bu 
yolda değildir. Bâzı ülkeler Anayasa Mahkeme
si üyelerini sadece siyasi organlardan veya si
yasi organlarca seçilen üyelerden teşekkül et
tirmişlerdir. Bu ülkelerde hâkim oîan fikir, 
parlâmento faaliyetlerinin üstün vasfının siyasi | 
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olması ve siyasi organlarca yapılan yasa ve 
tüzüklerin murakabesinde de siyasi eğilimin üs
tün tutulması olmuştur. Modern anayasalarda 
ve bizim gibi müstakil Anayasa Mahkemesi kur
muş olan memleketlerde Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin mümkün olduğu kadar geniş meslek 
alanlarından seçilmesi isabetli bir görüş olarak 
kabul edilebilir. 

Anayasa mahkemelerine seçilen üyelerin hiz
met süresi de teorik hukuk alanında münakaşa 
konusu olmaktadır. Bâzı ülkeler Anayasa Mah
kemesi üyelerinin hizmetini kaydı hayat şartına 
bağladığı gibi, bâzı ülkeler secimden doğan, se
çimle vukubulan bu olayı bir süreye bağlamak
tadır. Her iki sistemin de kendi bünyesinde 
mevcut mahzur ve faydaları bulunduğu bir 
gerçektir. Bizim Anayasamız, Anayasa Mahke
mesi üyelerinin hizmet süresini bünyemize ve 
şartlarımıza uygun olarak yasla mukayyet kıl
mış ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin hizmet 
süresini 65 yasının ikmaline kadar devam edece
ğini ka'-nıl etmiştir. 

Anajasa Mahkemesinin asli görevi; kanun
ların ve T. B. M. M. tarafından yapılan İçtü
zük hükümlerinin Anayasaya uygunluğunu de
netlemektir ki, hu kanunların kaaai murakabesi 
olarak anılmaktadır. Anavasa Mahkemesi bu 
asli görevini kendiliğinden yapamıyaçaktır. Bu 
çok mühim bir hükümdür, Zira Anayasamız 
4 ncü maddesiyle «Egemenlik kayıtsız şartsız 
Türk Milletinindir» der. Şayet Anayasa Mahke
mesi kanunların karni murakabesini kendiliğin
den tetkike tabi tutan bir kuruluş olsa idi, mil
letin egemenliği prensibi zedelenmiş olurdu. 
Egemenlik yine kavıtsız, şartsız milletin olacak
tır. Ancak yapılan kanun veya İçtüzük hüküm
lerinin Anayasaya aykırı olduğu şüphesi mev
cut ise Anayasa Mahkemesi itiraz veya defi yo
lu ile bu şüpheleri giderecektir. 

Gerek itiraz ve gerek defi yolu ile okun 
Anayasa Mahkemesi tetkikatmı evrak üzerinde 
yapacak, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıkla
malarını dinlemek üzere ilgilileri çağıracaktır. 

Anayasa Mahkemesi bu asli görevlerinden 
ayrı olarak; 

A) Devlet idaresinde sorumlu mevkiler iş
gal etmiş, Devlet gücünü eldnde bulunduran, 
kanunda yazılı yüksek dereceli Devlet memur
larını Yüce Divan sıfatiyle yargılıyacaktır. 
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B) Siyasi partilerin malî denetimini yapa- ı 
cak, siyasi partilerin kapatılması il3 ilgili dâ
valara bakacaktır. 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri- | 
nin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması ] 
halinde yapılacak itirazları inceleyip karara 
bağlayacaktır. 

Ç) Danıştay Başkan ve üyeleriyle Başka
nın sözcüsünü seçecektir. | 

D) Uyuşmazlık mahkemesi başkanlığını 
yapacak yargıcı seçecektir. 

Anayasa Mahkemesi insan haklarına bağlı 
Anayasa nizamımızın teminatı, koruyucusu say
dığımız daimî bir kuruluştur. Anayasa Mah
kemesi, emsal teşkil eden kanarları ile ferdin 
ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştiren 
Demokratik Hukuk Devletine ulaşılmasına yar
dımcı olacaktır. 

Bu yüce kuruluş hakkındaki temennileri
miz: 

Anayasa Mahkemesi elverişli binaya, hiz
metin gayesine uygun elemanlara kavuşturul
ması en halisane temennilerimizdir. 

Anayasa Mahkemesine ait karar gerekçeleri
nin zamanında yazılmasında büyük faydalar 
mülâhaza etmekteyiz. Gerekçelerin zamanında 
yazılması mümkün olmadığı için, sadece kara
rın hüküm fıkrasına istinaderek birçok tahmin
ler ileri sürülmekte, çok defa bu tahminlerin 
bilâhara neşrolunan karar gerekçesiyle hiçbir 
ilgisi olmadığı meydana çıkmaktadır. Ama bu 
tahmin ve yorumlar uzun süre basında yer aldı
ğı için bilâhara çıkan gerekçesinin bu havayı 
dağıtması mümkün olmamaktadır. Bu yüzden 
Anayasa Mahkemesi karar gerekçelerinin zama
nında yazılmasını temenni etmekteyiz. 

1970 yılı bütçesinin Anayasa Mahkemesi 
mensupları ve yurdumuz için hayırlı, uğurlu 
olmasını diler, gerek gruptun ve gerek şah
sım adına sizleri saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Demirel teşekkür ederim, 
efendim. 

Muhterem senatörler, gruplar adına yapılan 
görüşmeler bitmiştir. Şahısları adına söz isti-
yen sayın üye.. Sayın Altan, yok. Başka söz 
istiyen saym üye? Yok. Sayın Bakan buyurunuz 
efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Saym Başkan, muhte
rem senatörler; huzurunuzu bu saatte fazla iş
gal etmiyeceğim. Anayasa Mahkemesine Yüce 
Parlâmentomuzun her iki kanadında verilen 
önemi takdir etmek ve Hükümet olarak aynı 
düşünceyi paylaştığımızın bir delili olmak üze
re, kısa da olsa Anayasa Mahkemesine ait mâru
zâtta bulunmaktan içtinabedemediğimi arz et
mek istiyorum. 

Yüksek malûmları bulunduğu veçhile, Ana
yasa Mahkemesi 1961 Anayasa sistemi ile mem
leketimizde kurulmuş yüce bir müessesedir. 
1924 Anayasası vaz'etmiş bulunduğu sistem ile 
kanunların Anayasaya aykırı olamıyacağı ka
ziyesinden hareket etmiş idi. 1961 Anayasası 
kanunların Anayasaya aykırı olabileceği mülâ
hazası ile Anayasa aykırı kanunların iptal edi
lebilmesi Vo bu yönden teşriî tasarrufların ka
nun mertebesindeki tasarrufların bir kazai mu
rakabeye tabi tutulması sistemini vaz'etmiş bu
lunmak':: dır. Gerçekten, modern demokrasi
lerde Anayasa Mahkemelerinin bu varlığı de
mokratik nizam bakımından çok önemli bir 
teminattır. Hulûs ile bu teminatı çok isabetli 
bir müessere ve onun izhar ettiği irade şek!'?! 
de gördüğümüzü ve bu düşüncede olduğumuzu 
beyan etmeli istiyorum. 

Doğrudur, Anayasayı bir mendil gibi cepte 
taşımak veya Anayasanın maddelerini ezberle
mek, Anayasa hükümlerine harfiyen riayet 
mânasını t azamimin etmez. Bu düşünceyi de 
paylaşıyorum. Yalnız, ben şunu paylaşmanın 
mümkün olmadığı kanaatindeyim. Bir şahsın 
•cebinde Anayasayı bir mendil gibi taşıması ve
ya Anayasanın hükümlerini ezberlemiş olması, 
bâzı sebeplerle o zatın veya o şahsın Anayasaya 
yürekten inanmadığı veya Anayasa müessese
lerine saygılı olmadığı şeklinde zan ve tahmin 
hududunu geçmiyen bir mütalâa serdine imkân 
vermemelidir. Bu yanlıştır, bu haksızdır, bu 
insafsızdır. Zannediyorum ki, bir meselede 
aramızda tartışma vardır ve bu tartışma her 
halde bir sike de devam edecektir. 

Bütçe Komisyonunda da bu vesiyle ile arz 
ettiğim üzere, bis Anayasa Mahkemesine mutlak 
saygının Anayasa Mahkemesinin kararlarını bir 
belli seviyede, bir belli ölçüde tartışmanın dı-
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şında, bu ikisinin ayrı şsylor olduğu kanaatin
deyiz. Bu inançla samimiyiz. Yüksek Mahkeme
ye ve umumiyetle mahkemelere ondan ayrı di
ğer mahkemelere de karar bakımından saygı 
duymak gerekmektedir. Bu zarurettir. Hukuka 
inancın bir ifadesidir. Hele" Anayasa Mahkeme
sine saygılı olmak bu Anayasa nizamının mey
dana getirmiş olduğu bir müessesede görev alan 
va meşruiyetinin temeli bu Anayasa olan bir 
müessesede vazife alanların hulûs ile bu şekil
den başka tarzda düşünmeleri mümkün değil
dir. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. 

Anayasaya saygılıyız, Anayasa Mahkemesi
nin kararlarına saygılıyız. Bu Anayasa Mahke
mesi kararlarını bir ölçü içinde, bir belli sevi
yede iştirak etmediğimiz bir seviyede eleştirme
ye mâni değildir. Bu bizatihi hukukun mahiye
tinden neşet etmelttedir. Burada bir matematik 
mesele ile karşı karşıya değiliz. Burada bir tef
sir bahis mevzuudur. Hukuk kaidelerinin bir tef
siri bahis mevzuudur. Bu nispî bir hali ifade 
eder. O şahıslara göre izafi olduğu için değişe
bilir. Ve Anayasa Mahkemesi kararlar?, başka 
mahkemelerin kararları, zaman zaman aynı me
selede aynı şartlar içerisinde izhar ediliş tarz
ları d?, değişebilir ve değişmektedir. Bu da mah
keme kararlarının eleştirilebileceği hükmünü 
bir delil olarak bizim karşımıza sermektedir. 
Esasen, böyle olmasaydı Sayın öztekin'm huku
kun kaynakları olarak bildirdiği içtihatarın 
doğması Jüris Füridansm meydana gelmesi de 
belki mümkün olmazdı. 

Burada Anayasa Mahkemesi ve Anayasa mü
esseseleri eleştirilirken bir hususu sayın sena
törler dile getirdiler. Millî irade kavramının de
ğiştiği ve çoğunluğu elinde bulunduranların, 
mademki çoğunluk bendedir, ben her istediğimi 
yaparım şeklinde bir düşünceye kap»imaların:n 
yanlış olduğunu söylediler. Bu fikre, mademki 
çoğunluk bendedir ben siyasi iktidar olarak is
tediğim her şeyi yaparım sözünü şu şekilde ta
dil etmek ve bir ilâve ile bu meseleyi vuzuha 
kavuşturmak lâzımgeldiği kanaatindeyim. Evet 
mademki çoğunluk bendedir. Ben hukuka uygıır 
olanı yaparım. Yani Anayasaya ve hukuka uy
gun olanı çoğunluk bende olduğuna göre yapa
rım. 

ıtıra. 
Mesele budur. Her halde bu düşünceye bir 

:onusu Î, eyle tyonı 

Çoğunluk bendedir, ben hsr istediğimi yaparım 
dlya bir fikri islıar ederken, bu hukuka uygun, 
Anayasaya uygun, kaynağı, meşruiyeti hukuk 
düzeninde, hukukun içerisinde bulunan tasarru
fu ifade eder. öyle olmaz ise, ne millî iradeden 
bahsetmek mümkündür, ne de millî iradenin iz
harı suretiyle kurulan müesseselerden bahsedi
lebilir. O zaman ne Parlâmento ortada kalır, 
ne de Anayasa Mahkemesi ortada kalır, hiçbir 
şey ortada kalmas. İşte bu arz ettiğim mülâhaza 
ile, bu nizam bir müesseseler nizamıdır. Bu mü
esseseler arasında bir denge bahis konusudur. 
Fakat millî irade kavramı demode olmuş, tama
men terk edilmiş, veya tadil edilmiş, değişmiş 
bir kavram değildir. Millî irade bu Anayasaya 
vücut vermiştir ve o Anayasanın müesseselerine 
vücut vermiştir. O itibarla millî irade kavramı 
bâzılarının ifade ettiği gibi terk edilmiş, değiş
miş bir kavram, değildir. Bu bahis konusu ola
maz, 

Sayın Ataklı, Savcılar Kanununda direnme 
meselesinden bahsettiler, önümüzdeki günlerde 
Savcılar Kanunu Yüce Senato huzurunda mü
nakaşa edileceği için ben bu konuyu bu saatte 
münakaşa etmek istemiyorum. Ama, Savcılar 
kanun tasarısının huzurunuzda görüşülmesi sı
lasında bu husustaki fikirlerimizi ifade edece
ği". Yalnız, burada savcılar için Anayasamızın 
bahsettiği teminat ile hâkimler için bahis mev
zuu olan ve Anayasada yazılı bulunan teminatın 
aynı şekilde anlaşılmış olmasının, bu mütalâa 
sahiplerince anlaşılmış olmasının, aramızda mev
cut noktai nazar ihtilâfının esasını teşkil etti
ğini belirtmek isterim. Anayasamız savcıların 
teminatı ile hâkim teminatını aynı şekilde ve 
aynı statü içinde mülâhaza etmemiştir. Bu dü
şünce sahibi bulunan muhterem arkadaşlarımız
la. siyasi partilerle bir görüş ayrılığımız vardır. 
Bu konu Savcılar kanunu tasarısında gerektiği 
şekilde huzurunuzda eleştirilecektir. 

Sayın Ataklı mütalâalarında, diğer sayın söz
cüler de zannediyorum mütalâalarında, Anaya
sa Mahkemesiyle ilgili bâzı konulara değindiler. 
Anayasa Mahkemesinin bina durumu hakkında
ki temennilere iştirak etmemek mümkün değil. 
Ancak henüz Anayasa Mahkemesini bir müsta
kil binaya kavuşturma imkânı da tahassül et
memiştir. 
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3 üyeden müteşekkil bir Kitaplık Komisyo
nu, Anayasa Mahkemesinin kitap ve bununla 
ilişkili diğer ihtiyaçları, yabancı dilde vâki neş
riyatı da dikkate almak suretiyle, tedbir et
mektedir. Filhal 1 275 kitap, 1 230 tutanak der
gileri ve süreli yayınlar olmak üsere cem'an 
2 505 kitap ve tutanak dergileri Anayasa Mah
kemesi kütüpanesinde bulunmaktadır. Bunun 
içerisinde 685 yabancı dilde yayınlanmış eser 
mevcuttur. 

Anayasa Mahkemesinin kanundan, Anayasa
dan doğan görevlerini gerektiği gibi ifa etmesi 
sadedinde teşkilât kanunu şevki sararoti doğ
rar/; ve Anayasa Mahkemesinde filhal teşki
lât kanunu çalışması nihai safhaya intikal eUi-
rilmiş bulunmaktadır. Bu teşkilât kanununun 
Parlâmentomuzdan geçerek kanunlaşması ha
linde siyasi partilerin malî durumlarının mu-
rakabesiyle ilgili olarak mütehassıs elemanla 
takviyesi için gerekli kadrolar ve servis ara
bası hususu da temin edilmiş olacaktır. 

Tabiatıyla Başkan seçimi için muhterem 
senatörlerin vâki temennileri hususunda, bizim 
bir beyanda bulunmamız mümkün değildir. 

Netice olarak; Anayasaya ve Anayasa mü
esseselerine, bunun içerisinde önemli bir yeri 
olan Anayasa Mahkemesine, kararlarına saygı 
duygusu içerisinde, kararlarının Anayasa Mah
kemesinin yüksek seviyesine uygun bir açıdan 
eleştirilebileceği kanaatinde bulunduğumuzu arz 
ederken, bütçesinin memlekete ve Anayasa 
Maihkemesine hayırlı olmasını temenni eder, 
Yüce Senatoyu saygılarla selâmlarım. (Alkış
lar.) 

LÛTFİ BÎLGEN (îçel) — Sayın Başbakan
la, sayın bakanımızın ifadeleri arasında bir mü
nasebet kurabilmek için bir sual sormama mü
saade buyururlar mı? Buyurdular ki, «biz ma
dem ki, çoğunluğuz her istediğimizi yaparız zih
niyetini taşımıyoruz. Biz çoğunluk olduğumuz 
için hukuka uygun hareket ederiz» buyurdular. 
Seçim sırasında Sayın Başbakan beyanatında, 
«başka memleketlerde de Anayasa Mahkemesi 
var. Fakat bizdeki kadar kanunları geri dön
dürmüyor. Meselâ Fransa'da 27 tane kanun Ana
yasa Mahkemesinden dönmüş» buyurdular. Sa
yın Bakan burada buyurdular ki; «biz çoğunluk 
olduğumuz için, hukuka uygun hareket ederiz.» 
Çoğunlukta olduklarına göre, hakikaten huku-

j ka uygun hareket etmiş olsalardı, ikazı yapıl-
j mış ";olan birçok kanunların Anayasa Mahke-
j meşinden dönmemesi gerekirdi. Böyle bir ters 

noktaya geliyoruz ki; biz hukuka uygun hare
ket etmiş olduğumuz halde Anayasa Mahkemesi 
haksız olarak kanunları iptal ettiği gibi bir mâ
na çıktığını ifade ile Fransa'da 27 tane kanu-

I nun Anayasa Mahkemesinden döndüğü halde 
i bizde bir hayli dönüyor, dediler. Bundan biz da-
İ ha çok hata yapıyoruz mânası mı çıkıyor? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De-
\ vamla) — Arz edeyim efendim. Sayın senatör 

beni mazur görsünler. îki konuyu birbirine ka-
I rıştırdığı zannmdayım. Biz çoğunluğuz, huku-
j kun içerisinde kalarak, hukuka uygun olarak, 

ekseriyetin karariyle hukuk istikametinde dile-
\ diğimizi yaparız. Bu noktai nazarda Saym Baş-
î bakanla aramızda bir görüş ayrılığı yoktur. Sa-
j ym Başbakanın, Anayasa Mahkemesi karariyle 
I ilgili olarak Fransa'dan verdiği misal'ile orada 20 
! senede efendim 3 tane karar iptali edilmiş, ney-
j se 7 tane edilmiş, 3 tane edilmiş, bizde daha çok 
| iptal ediliyor. Binaenaleyh, hukuka uygun ka-
i rar verdiğiniz iddiasındasınız, Anayasa Mahke-
| mesi bizde neden bu kadar fazla kararları iptal 
I ediyor. Binaenaleyh, burada bir çelişme vardır, 
j diye sayın senatörün vâki suali ayrı şeydir. Ben 
| mâruzâtımda hukukun nispıliğinden, izafiliğin-
{ den? tefsirinden bahsetmeye gayret etmiş idim. 
! Anayasada bulunan bir metni tartışırken veya 
| bir kanunun her hangi bir maddesinde mevcut 

bir metni tartışırken iki hukukçu arasında üç 
hukukçu arasında, hemen her zaman görüş fark-

| lan vardır ve ayrı ayrı görüş sahibi bulımmak-
] tadırlar. E, herkes kendi noktai nazarının huku-
j ka uygunluğunu iddia ediyor, ifade ediyor bu-
| nun delillerini bulmaya gayret ediyor. Hukukî 
I sistemimizde bu kabîl düşüncelerin nihai hal 
j mercileri de kaza organları oluyor. Bu derece 

derece, normal mahkemeler oluyor veya idari 
İ kaza mercileri oluyor, kanunların Anayasaya 
j aykırılığı meselesinde de Anayasa Mahkemesi 

oluyor. Anayasa Mahkemesi bir meselenin, bir 
i kanunun Anayasaya aykırı olup olmadığı hak-
! kında bir noktai nazar serd ediyor ve bununla 
» mesele bitiyor. Çünkü Anayasa mahkemesinin 
j kararı kesindir. Bu başka bir meseledir. Benim 
I hukuka uygun hareket etmek kaydıyla, huku-
I kun içerisinde kalmak kaydıyla, çoğunluğu elin-
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de bulunduranların bu sebeple diledikleri tasar
rufları yapacakları başka şeydir. Biz hukuka 
uygun bir inanç içerisinde tasarruf yaparız. Ka
ran murakabeye tabidir. Zaten onu murakabe 
etmek için Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. O, 
değil der tasarrufu iptal eder. Bunun karşısın
da saygı duyarız. G-erekli başka tasarruf ne ise 
ona tevessül edilir. Burada bir çelişme bahis 
mevzuu değildir. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Sezgin, 
teşekkür ederim efendim. Sayın Öztekin, son söz 
Cumhuriyet Senatosu üyesinindir. O hükme itti-
baen zatıâlinize söz veriyorum efendim. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; gecenin bu sa
atinde birkaç kelime söylemek zorunluluğunda 
olduğum için özür dilerim. Sayın Bakanın Ana
yasa müessesesi konusundaki fikirlerine ve bi
zim fikirlerimize aşağı - yukarı tümü üzerinde 
diyebileceğim mutabakatından dolayı kendisine 
teşekkür ederim. Yalnız bâzı noktalarda kendisi
ne belki ben fikrimi yazılı bir metin okuduğum 
halde, izah edemedim. Belki de kendileri iyi not 
almak imkânını bulamadılar. Özür dilerim, ken
dimi tavzih amaciyle söz aldım. 

Konuşmamda, mendil cebindeki Anayasa ile 
her hangi bir telmihim yok. Fakat burada çok 
müşahede ettiğimiz bir olaydır bu; hiçbir kim
seyi de bununla kasdetmek istemedim, bu ko
nuda samimiyiz. 

İkincisi; Anayasa Mahkemesi kararlarına 
saygı ile müesseseye olan saygıyı birbirinden 
ayırmak lâzım. Sayın Bakan dikkat buyurdu-
larsa, ben daha ziyade müessesenin üzerinde 
saygıda kusur etmemek mefhumu üzerinde dur
dum ve onu işledim. Zaten kararları burada mü
nakaşa etmemiz politikacı olarak doğru değil ve 
hattâ eleştirme kelimesinin akabinde de yerme 
kelimesini derhal kullandım. Eleştirmeyi de 
mümkünse politikacılar yapmasınlar, dedim. 
Şimdi politikacıların bu münakaşaları çok kere 
dipsiz kuyuya benziyor ve hiçbir netice alınmı
yor. Aşağı - yukarı 3,5 senelik senatörlüğümde 
de ben devamlı bu Anayasa münakaşalarının 
yapıldığım gördüm ve hiçbir müspet neticeye 
varıldığına da muttali olmadım. 

Kararlar üzerinde münakaşa yapılmaması 
konusunda musırrım. Sayın Başbakana yetki 
kanunu dolayısiyle kamu oyundaki hoş görül-

miyen telmihin de, karar dolayısiyledir. Mah
kemeden bir karar çıkmış. Bu kararın münaka
şası artık yapılmıyacak, kesindir. Bunu da Ana
yasa Mahkemesinin 44 sayılı Kanunu bütün 
açıklığı ile izah etmiş. Bunun eleştirmesini biz 
politikacılar yapmıyalım, diyorum. Daha iyi 
olur. Fakat bunu Sayın Refet Sezgin arzu edi
yorsa, pekâlâ yapabilir; ben buna karışamam. 
Yalnız müesseseyi bu konudaki münakaşalar 
yıpratıyor. Meselâ Sayın Başbakanın, bu konu
daki yetki kanunu dolayısiyle verdiği beyan, 
derhal çok salâhiyetsiz ve daha alt kademedeki 
kimselere de müessese konusunda birtakım tel
mihlere imkân verdi. Gayet iyi hatırlıyorum, o 
zaman gazetelerde Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği Başkanı Enver Batur da derhal Anaya
sa Mahkemesinin bu kararını tenkid etti, bir 
hafiflikle. Demek isterim ki, bu beyanlarımızda 
dikkatli davranırsak müessesenin büyüklüğü 
üzerinde kimseye yerici imkânlar vermeyiz. Sırf 
bu maksatla söz aldım. Kendileriyle bu saatte 
bir hukukî münakaşadan ziyade muayyen nok
talarda birleştiğimizi ve samimî görüşlerine de 
iştirak ettiğimi belirtmek için sizlerin vaktinizi 
aldığımdan dolayı özür dilerim. Çok teşekkür 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztekin, teşekkür ede
rim efendim. 

Anayasa Mahkemesi üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 422 492 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 499 726 

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

14.000 Hizmet giderleri 96 002 

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

16.000 Çeşitli giderler 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 17 537 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin, aziz milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim, efendim. 

i. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hameli Özer"in, Malatya ilinin çeşitli sorunları
na deıir yazılı soru önergesi ve Başbakan adına 
Devlet Betkanı h'efet Sezginin cevabı (7/619) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Başbakan tarafından 
yasıı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 2 . 12 . 1969 

Malaya Senatörü 
Hamdi özer 

1. — Malatya ha'lkı engebeli bir arazide kü-
çüil: parçacıklar halindeki tarlalarında en iyi 
yetişen haşhaş ekiminden mahrum edilmiş ve 
köyler boşalarak şehre iş bulmak için taşın
mışlar, orada da işsizlik yüzünden sefalete düş-
rrüşlerdir. Ha'brki haşhaş üretimi dolayısiyle 
bütün ailenin her yaşındaki ferdine iş kendili
ğinden sağlanmış olmakta ve başkaca iş ara
mak ihtiyacı büyük Ölçüde giderilmektedir. 

Tohumundan yağ ve s?.pmdan yakacak sağ
ladıkla rı gibi dünyanın en kaliteli afyonunu 
da elde etmektedirler. 

29 . 1 . 1970 O : 2 

Muhterem senatörler, arkadaşlarımızdan al
mış olduğumuz ikaz, vaktin gecikmiş olduğu ve 
arkadaşlarımızın yorulmuş olduğu merkezinde
dir. Bu sebepten dolayı, yani vaktin gecikmiş ol
ması sebebiyle 32 nci Birleşimi 30 . 1 . 1970 
Cuma günü, yani bugün, program gereğince 
saat 10,00 da toplanmak üzere... 

Bir takrir var; bugün saat 11,00 de toplan
mak hususu teklif ediliyor. Oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32 nci Birleşimi bugün saat 11,00 de toplan
mak üzere kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 03,45 

Bir memleket için petrol ne ise, Malatya 
için de haşhaş o durumdadır. Yıllarca sınır dışı 
kaçırılan altınlarımız tekrar yurda akmaya 
başlamıştır. 

Eğer dünya sağlığını tehdideder görüldü
ğünden yasaklanmışsa bunun bütün dünyada 
•eikilmesi yasak edilmelidir. Amerika. İngiltere, 
Rusya gibi birçok memleketler doğrudan doğ
ruya insanların yok edilmesine müteveccih si
lâhları satmakta ve bu satışa kimse engel ola
mamaktadır. 

Silâhların imalindeki amaç insanları c'Mür-
mek ve hattâ memleketleri imha etmektir. Bun
ların tek tarafı vardır o da işte budur. Halbu
ki afyonun iki tarafı vardır. Kullanılışına göre 
ilâç veya uyuşturucu maddedir. Memleketimiz
de afyon uyuşturucu madde olarak kullanılma
maktadır. Hemen hemen her madde kullanılma
sına göre zararlı veya faydalıdır. O halde silâh
lar imal elen ve döviz sağlamak için beşerin 
imhasını hesaba katmadan satışa arz eden dev
letler neden imalden ve satıştan menedilemi-
yor? 

•»« ^n~ai"' ıı 'i 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
II) YAZILI SOKULAR VE CEVAPLARI 
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Afyonu satarken onu kullananların ellerini 
tutmak, üreticiye ait değildir. Onların kulla
nışından üreticiyi cezalandırmak adalet illkesi-
ne aykırıdır. 

Kaçakçılığa karşı bu yasak konulmuşa a, si
lâh 'kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı ve daha 
birçok kaçakçılık bütün dünyada yapılmakta
dır. Eğer afyonu beşeriyete faydalı şekilde kul
lanılmasını nezaretimiz altımda bulundurmak 
istiyorsak, memleketimizde açacağımız ilâç fab
rikalarında afyonu değerlendirerek ihracetıne-
miz de mümkündür. Yeterin dünyanın en iyi 
afyon yetiştiren toprağını cezalandırmıyalrm. 
onu çalıştıralım, kaçakçılığı enlemek için de af
yonun gerç3k değerini öne s üreticiye vererek 
Tekel maddesi haline sokalım. 

Bugün Türkiye'mizde t ir kaç vilâyetimiz 
fcaşhaş ekmekte ve kalitesiz bir ürün elde et
mektedirler. Bura halkı haşhaş ekmeğe hevesli 
olmadıkları halde bunu yapmaktadırlar. Hal
buki Malatya'nın bir aile ziraatı şeklinle kul
lanılan ufacık arazileri, tahıl ürünleri iîe nu-
fm basma yılda elli lira bile elde edememskt-s-
rîir. Bug-Lir-lkü haliyle Malatya halkı rezervle
rini de bitermiş perişan hale düşmüştür. Bu, 
Devir* e karşı halkı, küskün bir hale nekmuş ve 
halk umutlarını yitirmiştir. Bu mârusatjm al
tında onlara bir imkân tanınarak Türkiye'de 
haşhaş ekiminin Malatya'ya müsaade edilmesi 
mümkün olacak rardır? Malatya halkı toprr-Ti-
nm değerine s? bibed ilecek midir? 

2. — Malatya Şeker Fabrikasının pancar ib-
tiyacır- sağlamak için Malatya'nın yeterli gele
ceği mümkün olduğu halde civar vilâyetlerden 
rakliye masrafları ödenerek pancar fabrikaya 
pahalı olarak mal edilmektedir. Fabrikanın ci
varındaki eski Malatya ve Doğanşehir'de pan
car ystiştirilmesi tahdidedilmckteiir, uzaklardan 
getirilen ve kalitesi düşük olan pancarlarla uğ
raşırken, Malatya'nın fabrika civaru-laki pan
carları yağış dolayısiyle tarlalarda donup cü
rüm ektedir. 

Bu durum Malatya halkında bir üvey evlât 
duygusunun hâkim olmasına yol açmaktadır 
Bu keyfiyete bir çare bulunacak mıdır 

3, — Malatya coğrafi durumu itibariyle hin
terlandı çok geniştir. Hastaneleri ve okulları 
komşu illerden gelenlerle dolup taşmıştır. Buna 
sebeple buraya bir tıp fakültesi (Devlet Has
tanesi, Sigorta hastanesi, göğüs hastalıkları 

hastanesi ve özel hastanelerin oluşları dolayı
siyle) en mübrem ihtiyaç haline gelmiştir. 

Sultan suyu harasında Veteriner Fakültesi, 
Eski Malatya'da Ziraat Fakültesi açılması en 
uygun bulunduğu halde Malatya bunlardan 
yoksundur. Halkın önemle üzerinide durduğu 
bir Yüksek islâm Enstitüsü ve İktisadi ve Ti
cari ilimler Akademisinin açılması arzuları da 
vardır. Fakülte ve yüksek okulların açılması 
hurcunda hükümetin bir hazırlığı var mıdır? 
Malatya-gençlerine el uzatılacak mıdır? 

4. — Malatya için Çimento Fabrikası, kib
rit sanayi ve ilâç fabrikası gibi fabrika ve te
sisler yapılması düşünülmekte midir? 

] 5. — Malatya Hava Alanı yıllardan beri kul
lanılamaz hale geldiğinden çok uzak mesafede
ki. Erlıaç hava üssünden çok müşkülâtla uçak 
yolculuğu yapılmaktadır. Bunun onaranı ve iş
letmeye hasır olması ne zaman mümkün ola
caktır? 

6. — Dünyanın en eski şehirlerinden biri 
olan. tarihî eserleri birer hazine gibi bol olan 
ve bölge itibariyle merkezî durum arz eden 
eı-ki Eti Şehrinde Turizm ve Tanıtma Bölge 
Müdürlüğünün açılması, bir Orman Müdürlüğü 
kurularak daimi kavak fidanlıkları ve ağaçlan
dırma cihetine gidilecek midir? 

7. Sultansuyu bir sakanın inhisarına ve
rilmiş ve civar köyler susuz kalmıştır. Su key
fî olarak boşa akmaktadır. Bu suyun Devlet 
Su işlerine verilmesi bir zaruret halini almıştır. 
Bunun sağlanması ne zaman mümkün olacak-

j t/n-?. 

8. Akçadağ ilçesi içinde bulunan bir hö
yük araştırılacak diye belediye muattal hale so
kulmuş ve yıllardan beri bir sonuca bağlanma
mıştır. Eski bir kışlanın yeri de belediye sınır
ları idinde olduğu halde bunun istimlâki veya 
mübadelesi için yapılan müracaatlar cevapsız 
kalmış kasabaya bu hususta el uzatılacak mı
dır? 

9. Malatya'nın birçok köyleri toprak kay
ması dolayısiyle iskâna ve onanma tabi tutul
duğu halde sonuçlandırılmamış birçok vatan
daşlar açıkta ve perişan haldedir geçen yıl olan 
toprak kaymasından açıkta kalanlara henüz el 
uzatılmamıştır, Âfet işleri Genel Müdürlüğünün 
çok iyi çalışmasına rağmen malî yönden im-

! kansızlıktan bunları yapamadığı anlaşılmıştır. 
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Bu vatandaşların biran önce barındırılması sağ
lanacak mıdır? 

10. Geniş bir oda manzarasını taşıyan He
kimhan'ın Kurşunlu nahiyesi merkezine yatılı 
bölge okulunun yapılması ile Darendere'nin 
Kuluncak nahiyesi köyleri de faydalanacaklar
dır. Bütün bu köyler birçok mezralar halinde 
olduğundan çocuklarını okula gönderememek
tedirler. Bu okulun yapılmasını, Kurşunlu yo
lunun henüz ikmâl edilmemiş olduğunu ileri 
sürerek engellemeye çalışıldığı öğrenilmiştir. 
Yol programdadır ve üçte ikisi bitmiştir. 1970 
yılının ilk aylarında da tamamen bitecektir. 
En eski bir nahiye merkezi olan Kurşunlu'ya bu 
okul ve ortaokul ne zaman açılacaktır. 

11. Şifahen ve yazılı olarak arz ettiğim 
veçhile Kurşunlu... Kocaözü, Ayvalı, Balaban, 
Levent, ören, Doğanyol, Tepehan, Aktaş ve bina
sını kendilerinin yapmış oldukları hinterlandı ge
niş Fethiye köylerinin ortaokula kavuşmaları 
biran önce mümkün olacak mıdır? Bütün bu or
taokulların her birine en az 15 - 20 ilkokul 
koymak teşkil etmektedir. 

12. Malatya yüksek tahsil gençlerinin İs
tanbul ve Ankara'da yurtları yoktur. Perişan 
halde çeşitli ve gayrisıhhi binalarda kira ile 
oturmaktadırlar. Bunlar için birer yurt yapıl
masında en az 1 milyon liraya ihtiyaçları bulun
duğundan, Hükümetçe bu yardımın yapılması 
mümkün olacak mıdır, istanbul için 500 bin li
ra yardım vait buyuralmuştu. Malatya Vakıf
lar Yurdu da muhtaç çocukların barınmasına 
yeterli değildir. Bunun genişletilmesi mümkün 
olacak mıdır? 

T= C. 
Devlet Bakanlığı 28 .1.1970 
Sayı : 2.01 - 229 

Konu : O. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 4.12 .1969 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 10107/5706 - 7/619 sayılı yazıları. 

C. Senatosu Malatya Üyesi Sayın Hamdi 
Özer'in, Sayın Başbakanımıza yönelttiği, yazılı 
soru önergesine aşağıdaki cevapları arz ediyo
rum : 

Soru 1. — Malatya'da haşhaş ekimine müsa
ade edilmesi mümkün olacak mıdır? 

Cevap 1. — Tıbbın ve fennin kabul ettiği şe
kil ve şartlarla müsaade edilen miktarlar dışın
da kullanılması, insan sağlığı bakımından bü
yük bir tehlike teşkil eden uyuşturucu madde
lerin; hemen her müstahsil memlekette istihsal, 
imal ve istihlâki ile ihraç veya ithali az veya 
çok bâzı kısıtlayıcı tedbirlere tabi tutulmuştur. 

Zamanla ve milletlerarası münasebetlerin 
gelişmesi neticesinde; muhtelif konularda anlaş
ma ve sözleşmelerle işbirliği yapılması yoluna 
gidilirken, uyuşuturucu maddeler konusunda da 
durulmuş ve kabul edilen esasların, kabul eden 
memleketlerde uygulanmasına geçilmiştir. Bu
güne kadar uyuşturucu maddeler konusunda 8 
sözleşme, anlaşma ve protokol ile son olarak 
1953 yılında imzalanan ÎTew - York Protokolü 
uygulanagelmiştir. «Haşhaşın ekimi ile afyonun 
istihsal, milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve 
istimalinin tahdit ve tanzimine dair Protokol» 
adım, taşıyan ve kısaca «1953 New - York Pro
tokolü» diye anılan bu sonuncu protokol Türki
ye Büyük Millet Meclisince 4 . 6 . 1963 talihli, 
245 sayılı Kanunla onaylanmış bulunmaktadır. 

Bu protokolün 1953 yılında imzalanmasın
dan sonra 1981 yılıma kadar geçen devre zarfın
da Milletlerarası İşbirliğinin güzel bir örneği 
olarak, bâzı uyuşturucu maddeler konusunda 
evvelce kabul edilmiş ve uygulanmış bulunan 
^ö.^eşme, anlatma ve protokollerin bütün mem-
leketlerce kabule şayan hükümlerinin kolayca 
anlatılabilecek ve uygulanabilecek şekilde tek 
metin haline getirilerek bütün uyuşturucu mad
delere tekmil edilmedi düşünülmüş ve 1961 yı
lında Ne w - York'ta 73 devletin temsilciliğinin 
iştirakiyle akdolunan bir konferansta «Uyuştu
rucu maddelere dair 1961 Tek Sözleşmesi» adını 
tabyan sözleşme imzalanmıştır, 27 . 12 , 1%6 ta
rih ve 812 sayılı Kanunla Türkiye Büvük Mil
let Meclisince uygun bulunan ve yürürlüğe ko
nulması Bakanlar Kurulunca 14 . 2 . 1967 tari
hinde kararlaştırılan sözleşme 12 . 5 = 1967 tarih 
ve 12596 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

Memleketimiz bu anlaşmalara paralel ola
rak millî mevzuatına gerekli hükümleri koy
muş ve idari tedbirleri almış olmakla beraber 
faillerine büyük menfaatler sağlaması bakı
mından çok cazip olan afyon kaçakçılığının 
önlenmesi, istenilen ölçüde, mümkün olamamış
tır. Bu cihet memleketlerin yıllık kaçakçılık 
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raporlarında devamlı olarak yer aldığı gibi 
Birleşmiş Milletler bünvssindsk- ilgili tevek
küller va bu tevekküllerin zaman ravvan gez
dirdikleri misyonların raporlarında da belir
tilmiş bulunmakladır. 

Msrıleketbviede ka^has ekimi vs afyon is
tiskali Derletir, kontrolü ve uyuşturL:C" mad
de ticareti da Devhtin tekeli akındadır. 3 " 

Memleketler 

tekel Devlet adına Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından isletilmektedir. 

1937 yılı istatistiklerine göre dünya afyon 
istihsalinde Hindistan 473 tonla başta gelmek
tedir. Bunu sıra ile 181 tonla S. Rusya ve 115 
tonla da Türkiye takibetmektedir. 

Myon istihsali (Ton. olarak) 

J . ı.L.t :fl 

<3 JVUSVa, 

1960 

914 
£35 
109 

1361 

912 ' 
•jj'73 

120 

1962 

971. 
511 
MS 

1963 

691 
207 
172 

1964 

611 
83 
188 

1965 

825 
86 
177 

1966 

436 
139 
201 

1967 

473 
115 
181 

Memleketler 

İhracat fee (Ton) 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

1i 

<rn*.t^.\rvc, 

853 375 474 
64 116 147 
2 Zî 

407 526 
268 286 

529 
156 

_,,...,.,..,_ 1 2 S9 

t::ZS - î^ 1)7 yıllarını içine alan 10 senelik devrede, yapılan ekini sahasına nazaran Toprak Mah-
srbvvi ofisine 'Gaslin edilen miktarları ve hektar bayına verimi gösteren bir tablo aşağıda takdim 
ediimbjtir. 

Ofisin satm- Hektar babına 
Ekim sahası aldığı afyon verini 

Yıl Hektar (Ton) Kilogram 

.. ,_ ,..,., 
^ -' 1959 

1960 
1961 
1 O.RO 

1963 
1964 
1965 

1337 

-«, * - .».. ~ 
'...•'•. İ l / U v 

U'J V\j\j 

42 000 
38 700 
36 000 
38 000 
28 000 
22 300 
24 000 
20 600 

.•.-,.-,. 

.•-•CJ 

176 
366 
182 
326 
287 
83 
86 
133 
90 

/. [»:• n -

•.:•-, t i c > 

5,867 
8,714 
4,703 
9,055 
7,553 
2,964 
3,583 
5,964 
4,368 

313 600 1 891 5,753 

Memleketimizde en •verimsiz tarlada dahi istihvalibı hektar başına 10 lolonun altına düşmiyeceği 
ve verimin yer yer 25 - 30 kileya çıkabileceği göz bubinde tutulursa, bâzı yıllar hava şartlarının 
g'ayrinıüeait gitmesi yüzünden istihsalin düşük oLIağeı naran itibara alınsa bile, yine de 5,753 kilo
luk ortalama verim normalin çok altındadır. 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan 2000 yılma kabar kültür bitkilerinin üretim ve tüketim hedef
leri, nüfus artırma göre, programlaştırmaktadır. Bu oaksmalar meyanında haşhaş ziraatı yerine 
başka yağlı tohumlar ziraatj tavsiye edilecektir. Vs bvnnn tatbikine de başlanılmıştır. 

— 284 — 



C. Senatosu B : 32 29 . 1 . 1970 O : 2 

Memleketimizde afyon istihsal edilecek bölgelerin, elde mevcut stoklarımıza, satış imkânları
mıza, bu maddenin milletlerarası ticaretine ai» anlama ve protokollerine uyma mecburiyetimize 
göre tesbiti gerektiğinden bu lâzimeye riayeti sağlamak için 3491 sayılı Kanunun 7368 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine göre, her yıl zirai vs iktisadi icaplarla ihracat imkânları göz önün
de tutularak bu bölgeler Ticaret ve Tarım Bakan'Ş.kl&rmca müştereken tesbit ve Bakanlar Kurulun
ca onandıktan sonra en geç 1 Temmuz tari'hine k.ıdar ilân olunur. 

Bahsi geçen 18 nci madde gereğince şayet ekim tahdidedilecekse en az bir yıl önce ekicilere 
haber vermek lâzımdır. Bu haber verme, ekim sahalarının tesbitine dair kararname ile yapılmak
tadır. Bu tesbit sırasında; istihsal bakımından dünyadaki durumumuzun muhafaza edilmesi, afyon
larımızın kalite bakımından daha iyi vasıfta olmalarının temini; ekimin hududa yakın yerlerden 
daha içeri kısımlara doğru kaydırılması gibi huıuslar göz önünde tutulmaktadır. Daha iyi vasıf
ta mahsul elde etmek ve istihsalden bir kısmının v&yrikanuni ticaret sahasına kaymasını önlemek 
hususunda durumun gerektirdiği her türlü tedbirin alınmasına gayret sarf edilmektedir. 

Türkiye'de haşhaş ziraata iki maksatla yapılır- Biri münhasıran tohumdan yağ istihsali için, di
ğeri de aynı zamanda hem yağ hem de afyon istihsali içindir. Filhakika tohum elde etmek için ya
pılan siraatte nazari olarak afyon istihsal edilme ligi için Toprak Mahsulleri Ofisine teslimat bahis 
konusu değildir. Ekiciler her türlü yasağa ve cezaya rağmen haşhaş kellelerini gizlice çizerek af
yon elde etmekte ve bunları kaçak satmaktadırlar. İste bunun tamamen önüne geçmek için münha
sıran tohum elde etmek maksadiyle yapılan haşhaş ziraatine 1967 yılında son verilmiş ve afyon istih
sali yapan illerin adedi 9 a indirilmiş bulunmaktadır. 

Haşhaş ziraatinin hudutlardan uzak ve daha iyi evsafta ve verimli istihsal yapılan yerlere tek
sif edilmesiyle kaçakçılığın daha müessir bir şek İde kont.roluna imkân verileceği düşünülmüştür. 

Bu arada Malatya ilinde de 1967 yılı karamaııesîyle haşhaş ©kimine son verilmiştir. 

Afyon istihsali için ekim yapan Malatya'da ekim yasağı şümulüne giren sahanın mecmuu 1 562 
hektardır. Malatya ilinde afyon istihsali için ekine son verilmesi : 

a) Bu ilde afyonun morfin derecesinin düşük olması, 

b) Ofise teslimatın çok az bulunmasından, il-yri gelmiştir. 
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Adı geçen il dâhilinde 1946 - 1967 yılları arasında ekilen sanalların yüzölçümüyle istihsal edilen 
afyon miktarlarını ve ofis mubayaalarını gösterir rakamlar aşağıda kayıtlıdır. 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Ekim 
sahası 
hektar 

450 
1 230 
1 050 
350 
713 
537 
520 
618 
468 
423 
515 
300 
422 
372 
550 
963 

1 600 
1 271 
193 
473 

1 616 
1 562 

İstihsal 
Kg. 

5 000 
17 000 
10 900 
1 000 
10 600 
7 840 
8 320 
11 535 
4 000 
6 000 
9 152 
3 245 
5 000 
4 000 
1 496 
1 644 
3 046 
3 413 
290 

1 118 
4 157 
2 217 

Ofis 
mubayaa 
miktarı 
Kg. 

— 
— 

2 245 
— 
199 
215 

2 338 
2 129 
— 
68 
6 

— 
— 
642 

1 123 
1 580 
1 970 
3 224 
292 

1 114 
4 779 
2 614 

Müstahsil 
aded 

__ 
— 
— 
— 
86 
48 
421 
258 
— 
19 
95 
— 
— 
506 

1 820 
5 008 
4 498 
6 487 
526 

5 406 
15 054 
10 106 

Bir 
ekiciye 
isabet 
eden 
Kg. 

— 
— 
— 

2 316 
4 477 
5 553 
8 252 

— 
3 558 
0 062 

— 
— 

1 269 
0 617 
0 315 
0 438 
0 497 
0 535 
0 206 
0 317 
3 259 

Lira Kr. 

__ 
— 
— 
— 

55,81 
144,16 
189,93 
280,87 

— 
123,36 
2,28 
— 
— 

63,44 
49,39 
28,79 
43,31 
39,76 
44,44 
16,51 
25,40 
20,69 

Cetvelin tetkikinden de görüleceği üzere; Malatya ekicileri beyanname sistemini uygulıyan 
7388 sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 1959 yılma kadar muhtelif yıllarda 6 sene ofise 
afyon teslim etmemişlerdir. 

Komşumuz iran'ın 1955 yılında haşhaş ekimini ve afyon istihsalini yasaklamasından sonra bu 
ilde ekici adedinin artmasına rağmen de ofis alımları yükselmemis, 1959 yılından evvel ekici başına 
isabet eden iki kilodan 8 kiloya kadar olan teslimat 1956 yılından itibaren yarım kilonun çok 
altına düşmüştür. 

Cetvelde mevcut rakamlar karşılaştırıldığı takdirde afyon ürününden elde edilen kanuni 
gelirin iddia olunduğu gibi adı geçen ilin iktisadi durumunda önemli bir rolü olmadığı görüle
cektir. 

1946 yılından 1959 yılma kadar olan 14 yi! içerisinde 1 433 ekici afyon üretimiyle uğraş
mış, buna mukabil istihsal ettiği 103 592 Kg. afyonun ancak 7 842 kilosunu Toprak Mahsulleri 
Ofisine teslim etmiştir. 

1960 yılından sonra vaziyet değişmiş, iran'da istihsalin azalmasiyle orantılı olarak Ma
latya'da ekim sahası genişlemiş, ekici adedi artmış, buna mukabil beyanname sisteminin bir 
zorunluluğu olarak her ekici ofise teslimatta bulunmuşsa da miktarlar 1959 evvelisine göre orta
lama 1/10 nisbetinde azalmıştır. 

— 286 — 



0. Senatosu B : 32 29 . 1 . 1970 O : 2 
Hava şartları normal gittiği ahvalde 1 hektardan ortalama 15 - 30 kilogram afyon istihsali 

mümkün bulunmaktadır. Ekim sahasının yüzölçümü ile bu miktar çarpıldığı takdirde normal 
istihsal meydana çıkacaktır. 

Malatya ilinde üretilen afyonlar unıumiyetile konaksız ve yurdumuzun en düşük morfinli af
yonlarıdır. 

Ortalama % 8 - % 9 morfin ihtiva etmeleri sebebiyle daha ziyade içim afyonu olarak aran
maktadır. 

Halen istihsale yetkili illerin afyonlarının morfin dereceleri % 10 - % 16 ya kadar yüksel
mektedir. 

Malatya ili, afyon istihsalimden büyük bir kıs mmın, kanun dışı yollardan daha ziyade yurt 
dışına kaçırıldığı müşahede edilen iller arasında bulunmaktadır. 

İstihsal ve ihracat miktarları bakımından dünya üçüncüsü olduğumuz afyon ticaretinde yıl
ların kazandırdığı haklı değer ve şöhretlerin korunmasının ve dış piyasalardaki itibarının de
vam ettirilmesinin millî ekonomimiz icaplarından bulunduğu malûmlarıdır. 

Kaldı ki, bu bölgede müstahsil tek mahsul olarak yalınız haşhaş değil, Malatya ovasında çe
şitli ve kaliteli diğer ziraat ürünlerini de yetiştirmektedir. 

Soru 2. Malatya Şeker Fabrikasının pancar ihtiyacını sağlamak için Malatya'nın yeterli ge
leceği mümkün olduğu halde civar vilâyetlerden' nakliye masrafları ödenerek pancar fabrikaya 
pahajı olarak mal edilmektedir. Fabrikanın civarındaki eski Malatya ve Doğanşehir'de pancar 
yetiştirilmesi tahdidedilmektedir. Uzaklardan getirilen ve kalitesi düşük olan pancarlarla uğra
şırken, Malatya'nın fabrika civarındaki pancarları yağış dolayısiyle tarlalarda donup çürü-
mektedir. 

Bu durum, Malatya halkında bir üvey evlât duygusunun hâkim olmasına yol açmaktadır. Bu 
keyfiyete bir çare bulunacak mıdır? 

Cevap 2. — Üretilecek şeker miktarı, stoklar ve yıllık tüketim göz önünde bulundurularak, 
yıllık programlarla tesbit edilmektedir. Tesbit edilen bu şeker üretim miktarına göre de ge
rekli pancar ekim alanı, 4 lü münavebe sistemi dâhilinde, Şeker Şirketince planlanmaktadır. 
Pancar ekim miktarının fabrikalara göre tevzii ise, fabrikaların pancar işleme kapasiteleri ve 
ekonomik kampanya süreleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Pancarın Şirkete daha 
ucuza mal olduğu fabrikaya yakın bölgelerde yetiştirilmesi, müessesenin anaprensibidir. Ancak, 
Malatya Fabrikasında olduğu gibi, fabrika için en ekonomik olan bölgelerden yeterli miktarda 
pancar temin edilemediği takdirde, daha uzak sahalara açılmak zarureti doğmaktadır. 

Malatya Şeker Fabrikasının pancar işleme kapasitesine göre bu fabrika için yılda üretilme
si gereken pancar miktarı 170 - 180 000 ton civarındadır. Bu miktar pancarın temini için 
ekilmesi gereken pancar alanı ise 50 - 55 000 dönüm civarındadır. 1969 yılında Malatya Fabri
kasına tahsis edilen 52 000 dönümlük programdan, alman taahhüt miktarı ve fiilen yapılan 
ekimin ve 1970 programının bölgeler itibariyle dağılışı aşağıdaki tabloda arz edilmiştir : 

Taahhüt Fiilî 1970 programı 
Bölge adı dönüm ekim dönüm ekim dönüm 

Malatya 
Akçadağ 
Doğanşehir 
Elbistan 
Gölbaşı 
Kangal 
Maraş 

Toplam 

10 297 
1 441 
3 450 

26 850 
1 622 
1 078 
5 873 

50 611 

8 964 
1 160 
2 865 

23 293 
938 
608 

3 345 

41 173 

13 000 
1 500 
4 500 

27 000 
2 000 
1 500 
5 500 

55 000 
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Yukardaki tablonun tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, diğer yıllarda da müşahede edildiği 
gibi, bu fabrikada 1959 yılında programlaştırman 52 GCO dönüm taahhüdün alınması mümkün 
olamadığı gibi, fiilen taahhüde bağlanan 50 Sil dönüm sahada da 9 43S dönüm noksanı ile ancak 
41 173 dönüm ekim yapılabilmiştir. Bu itibarla Doğanşehir ve Malatya bölgelerine yeteri miktar
da ekim yaptırılmadığı iddiası vâridolamaz, Bahse konu bu iki bölgede, sıılanabilen sahanın ve 
nüfus kesafetinin aslığı gibi sebepler yüsünden, halen eküeMlen pancar miktarı 1969 yılında Ma
latya Fabrikası bölgelerinde pancar ekilen toplam arazi miktarının % 23,72 sine tekabül etmekte
dir. 

Bu nedenle, fabrikaya lüzumlu hammaddenin temin edilebilme"! için, daha uşak bölgelere de 
pancar ekimi yaptırılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda seker istihîâkindeki artıcı karşılamak mak
sadı ile daha fazla pancar ekimine ihtiyacolacağmdan, Malatya'nın arıasahasım teşkil eden Yazı-
han Ovasının sulanmasına yarıyacak olan Medik Barajının yapımı ve buna ilişkin olarak sulama 
tesislerinin ikmalinden sonra ve siraatle iştigal aien çiftçi sayısızım da artmasına paralel olarak 
4 lü münavebe sistemi dâhilinde, Malatya merkez bölgesinde zamanla daha fazla pancar ekimi yap
ma imkânlarının doğacağı tabiîdir. 

Yaptırılan tetkikat neticesinde, Malatya Fabrikasının merkez bölgesinde tarlalarda kah ID donan 
ve çürüyen pancar olmadığı anlaşılmıştır. 

Esasen genel prensip olarak pancar söktün programları, bu kabil kayıplara meydan vermiyecek 
şekilde tanzim edilmekte ve Kasım ayı babında umumi pancar sökünıüne geçilmekte ve pancar te
sellümleri aynı ayın sonunda bitirilmektedir. Bu husus Malatya Fabrikasında da uygulanmış ve 
tesellüm isleri Ka,sım ayı nihayetinde tamamlanarak çiftçi elinde pancar bırakılmamıştır. 

Soru 3. — Malatya coğrafi durumu itibariyle hinterlandı çok geniştir. Hastaneleri ve okulları 
komşu illerden gelenlerle dolup taşmıştır. Bu sebeple buraya bir Tıp Fakültesi (Devlet hastanesi, 
sigorta hastanesi, göğüs hastalıkları hastanesi ve özel hastanelerin oluşları dolayısiyie) en müb-
rem ihtiyaç haline gelmiştir. 

Sultansuyu harasında Veteriner Fakültesi e%i Malatya'da Ziraat Fakültesi açılması en uy
gun bulunduğu halde, Malatya bunlardan yoksundur. Halkın önemle üzerinde durduğu bir Yüksek 
îslânı Enstitüsü ve İktisadi Ticari tümler Akademisinin açılması arzuları da vardır. Fakülte ve 
yüksek okulların açılması hususunda, Hükümetin bir hasırlığı var mıdır? Malatya gençlerine el 
uzatdacak mıdır? 

Cevap 3. — Millî Eğitim Bakanlığınca hazır"a:rrn yo yurdun muhtelif yerlerinde muhtelif ta
rihlerde 10 yeni üniversitenin açılmasını öngören «Yeni üniversite'eriı- kııruJr^ hazırlıkları ve esas
ları hakkında kanun tasarısı» üzerinde Devlet plânlama 'Teşkilâtı ile Millî Eğitim Bakanlığı 
arasında müşterek çalışmalar yapılmaktadır. 

Tasan, bu çalışmalar sonunda son şeklini alacak ve açılacak üniversitelerin yerleri ve durum
ları belli olacaktır. 

Malatya'da yeni bir iktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin açılması şimdilik mümkün görül
memektedir. 

Çünkü, 7334 sayılı Kanun gereğince bir İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin açılması, kad
rolarının temini, iş ve istihdam imkânlarının tetkiki ve görevlendirilecek öğretim üyeleri bakı
mından konunun akademilerarası kurulda görüşülmesi ve önaraştırınanın yapılması gerekir. 

Kalkınma plânında yer alan insan gücü projeksiyonları ile kurulacak iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademilerinin gerektirdiği profesör, doçent ve asistanların yetiştirilmesi uzun bir samanı icabet-
tirmektedir. 

Ayrıca, 10 . 12 . 1989 tarih ve 13373 sayılı liesmî festore neşredilsn 1970 yılı programının 
uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararın eğitime ait tedbirler bölümünde «Bütün 
kademelerde, yıllık yatırım programlarında, bıv.unm:.y:.n bir okulun açılmasından önce Devlet 
Plânlama Teşkilâtının olumlu görüşü alınacak";-:*.» hükmü yer almış bulunmaktadır. 

Soru 4. — Malatya için, Çimento Fabrikası, Kibrit Sanayii ve ilâç fabrikası gibi fabrika ve 
tesisler yapılması düşünülmekte midir? 
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Cevap 4. — Malatya, Sivas Çimento Fabrikasının ekonomik satış hinterlandına giren ve çi
mento tüketim ihtiyacı bakımından asgari ekonomik kapasitede bir fabrikanın üretimini tükete
bilecek pazara sahip bulunmıyan bir ilimizdir. 

Sivas fabrikası kapasitesinin artırılmış bulunması dolayısiyle, söz konusu bölgede 1977 yılı 
sonuna kadar her hangi bir çimento darlığı da olmıyacaktır. 

İçinde bulunduğumuz ikinci Beş Yıllık Plân döneminde Malatya'da bir çimento fabrikası ku
rulması şimdilik düşünülmemektedir. 

Soru 5. — Malatya Hava Alanı yıllardan beri kullanılamaz hale geldiğinden, çok uzak mesafe
deki Erhaç Hava üssünden çok müşkülâtla uçak yolculuğu yapılmaktadır. Bunun onarımı ve iş
letmeye hazır olması ne zaman mümkün olacaktır? 

Cevap 5. — Mânialı durumda olan Malatya Hava Alanı, Türk Havayollarının jet uçaklarını 
kullanmasından sonra, daha da gaynmüsait duruma girmiş bulunmaktadır. 

Meydanın bugünkü durumu ile küçük uçakların bib seferine imkân vermemesi ve jet sefer
lerine de gayrimüsait bir meydan olması sebebiyle, 20 - 25 milyon liralık bir yatırımdan sonra ye
tersiz bir şekilde kullanılması plân ilkelerine aykırı düşeceğinden çok müsait durumda olan Er
haç Meydanından faydalanılması daha uygun görülmektedir. 

Erhaç'm Malatya'ya olan uzaklığı ise Esenboğa Meydanının Ankara'ya olan mesafesi kadar
dır. Halen dünyanın her tarafındaki hava alanları, şehirlerden bu kadar mesafededir. 

Ayrıca, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, ulaştırma, sektörü, tedbirler bölümünde «Bir şe
hirde mevcut askerî hava alanlarından sivil havacılık amaçları için yararlanma sağlanacaktır.» de
nilmekte olduğundan, Malatya Hava Alanı olarak Erhaç'm kullanılması zorunlu görülmektedir. 

Filhakika, Malatya Hava Alanının ancak pervaneli uçakların istifadelerine uygun şekilde ona
rılmak üzere lüzumlu görülen (10 000 000) TL, S636 sayılı Kanuna uyularak 1968-1969-1970 
yılları Bayındırlık Bakanlığı HATİS yatırım bütçelerine konulmuş, fakat Devlet Plânlama Teşki
lâtı Müsteşarlığının halen kullanılmakta olan Erhaç ve onarılmış bulunan Elâzığ Hava Alanları 
yanında, Malatya meydanının yeniden inşasının iktisadi olnryacağı yolundaki görüşü ile program
larda yer verilmemiştir. 

Soru 6. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan. tarihî ederleri birer Hazine gibi bol olan ve 
bölge itibariyle merkezi durum arz eden eski Eti şehrinde Turizm ve Tanıtma B31ge Müdürlüğü
nün açılması, bir Orman Müdürlüğü kurularak daimî kavak fidanlıkları ve ağaçlandırma cihetine 
gidilecek midir? 

Cevap 6. Hükümet programımızın, turizm kesiminde açıklanan esaslar dâhilinde ve memleke
timiz turizminde en çok gelişme vadeden bölgelerin öncelik prensiplerine göre, Güney ve Güney 
- Doğu illerinin geliştirilmesi öngörülmüştür. 

Bu yoldaki çalışmaların geliştirilmesi sırasında Malatya ilinin turizm meseleleri de incelenecek 
ve gereğine tevessül olunacaktır. 

Malatya ilinde halen 29,5 dekarlık geçici bir kavak fidanlığı mevcuttur. 1870 yılında Malatya 
Valiliğince, Orman Bakanlığına tahsis edilecek Ba}p:nar köyündeki 170 dekar vüs'atında Hazine 
arazisi üzerine Müdürlük yetkisi ile daimî kavak fidanlığı kurularak mahallin fidan ihtiyacı tama
men karşılanacaktır. 

Saru 7. Sultan suyu bir sakanın inhisarına verilmiş ve civar köyler susuz kalmıştır. Su keyfî 
olarak boşa akmaktadır. Bu suyun Devlet Su İşlerine verilmesi bir zaruret halini almıştır. Bunun 
sağlanması ne zaman mümkün olacaktır? 

Cevap 7. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, görev ve yetkileri dâhilinde meydana getirdiği 
tesislerin işletme ve bakımı ile sorumlu bulunmaktadır. Bununla beraber, işletme ve bakımları daha 
ekonomik olacağından, bilhassa küçük sulama ve kurutma tesislerinin 6200 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca, faydalanan kuruluşlara devrine çalışılmaktadır. 

Bu itibarla 17 köy ve Sultansuyu Devlet Harasının müştereken faydalandıkları sulama harkının 
Devlet Su işlerince devranılması mümkün görülememektedir. 
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Soru 8. Akçadağ ilçesi içinde bulunan bir Höyük araştırlıacak diye Belediye muattal hale 
sokulmuş ve yıllardan beri bir sonuca başlanmar>îiştır. Eski bir kışlanın yeri de Belediye sınır
lan içinde olduğu halde bunun istimlâki veya mübadelesi için yapılan müracaatler cevapsız kal
mış, kasabaya bu hususta el uzatılacak mıdır? 

Cevap 8. Malatya'nın Akçadağ ilçe merkezinde mevcut olan ve Âsari Âtika Nizamnamesi hü
kümlerine göre korunacak eserler arasında bulunan Höyük'ün halen 2/3 ü özel meskenler ve cami 
ile kapalı bulunmaktadır. Höyük takriben çapı 200 metre olan bir sahayı kaplamakta ve yine 
takriben 50 metre yüksekliktedir. 1048 yılında vazife görmekte olan Kaymakamın şahsi gayreti 
ile Höyük üzerindeki bâzı evler kaldırılmış ve bunlar başka mahalle nakledilmiş ve yeni inşaat 
müsaadesi verilmemiştir. Son zamanlarda ilçe merkezinin genişletilmesiyle tepe üzerinde yeni
den inşaat yapmak istiyenler, tepedeki eski inşaatı misâl göstererek, yeni inşaat yapmak istemişler
dir. 

Memleketimizde bu gibi iskân yerleri on binlerin üzerinde olup ehemmiyet sırasına göre yerli 
ve yabancı hafirler tarafından kazılmakta ve eserler meydana çıkarılmaktadır. Gelecek yıllar
da imkân hâsıl olduğu takdirde, bu Höyük'te de kazı yapılması hususu ele alınacak ve buna göre 
Höyük üzerindeki iskân ya tamamen kaldırılacak veya inşaat serbest bırakılacaktır, ilçe içerisinde 
Hazineye ait arazi mevcut ise Maliyenin muvafakatinin alınarak mübadelesi imkânları aranacak
tır. 

Soru 9. Malatya'nın birçok köyleri toprak kayması dolayısiyle iskâna ve onanma tâbi tutul
duğu halde sonuçlandınlamamış birçok vatandaşlar açıkta ve perişan haldedir. Geçen yıl olan 
toprak kaymasından açıkta kalanlara henüz el uzatılmamıştır. Âfet işleri Genel Müdürlüğünün 
çok iyi çalışmasına rağmen malî yönden imkânsızlıktan bunlan yapamadığı anlaşılmıştır. Bu va
tandaşların biran önce barındınlması sağlanacak mıdır? 

Cevap 9. 7269 sayılı Kanunla, bunun bâzı maddelerini tadil eden 1051 sayılı Kanunda da 
belirtildiği üzere, imar ve iskân Bakanlığı olmuş veya olması muhtemel âfetlere göre tedbir alma 
durumundadır. 

Bugüne kadar 380 konutun hasara uğramasını kapsıyan âfet olmuş ve bunların 201 tanesi yeni
den yapılmıştır. 20 tanesinin inşaatına devam edilmekte, 40 tanesinin de inşaatına başlanılmak 
üzeredir. 

Mütabaki kısmı ise 1970 yılı programına alınmıştır. Muhtelif âfet olarak 2086 konutu kapsı
yan bir tesbit yapılmış bulunmaktadır. Ancak, bunlardan âcil durum arz edenlerine öncelik ve
rilmiş ve 322 tanesi karşılanmıştır ki, bu suretle Malatya'da olmuş ve muhtemel âfet olarak 583 
konut karşılanmış bulunmaktadır. Âcil olmıyan ve şimdilik açıkta bulunmıyan diğer muhtemel 
âfet konulan, gelecek senelerin bütçe imkânlarına göre programlara alınarak, karşılanma 
yoluna gidilecektir. Mezkûr soruda bahsedildiği gibi - toprak kaymasından açıkta kalanlara henüz 
el uzatılmamıştır. - beyanı varit değildir. 

Halen açıkta kalan vatandaş olmadığı gibi, müstacelen barındırma ihtiyacı da bahis konusu 
değildir. 

Soru 10. Geniş bir oda manzarasını taşıyan Hekimhan'ın Kurşunlu nahiyesi merkezine yatılı 
bölge okulunun yapılması ile Darende'nin Kulunoak nahiyesi köyleri de faydalanacaklardır. Bü
tün bu köyler birçok mezralar halinde olduğundan, çocuklarını okula gönderememektedirler. Bu 
okulun yapılmasını, Kurşunlu yolunun henüz ikmal edilmemiş olduğunu ileri sürerek engellemeye 
çalışıldığı öğrenilmiştir. Yol programdadır ve üçte ikisi bitmiştir. 1970 yılının ilk aylarında da 
tamamen bitecektir. En eski bir nahiye merkezi olan Kurşunlu'ya bu okul ve ortaokul ne zaman 
açılacaktır. 

Cevap 10. Yatık bölge okullan, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ve 9 ncu mad
deleri hükümlerine göre ve okulsuz köy çocuklarını okula kavuşturmak amaciyle kurulmaktadır. 
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1968 yılının Haziran ayında, bakanlıklararası bir kurulca yapılan incelemede, Hekimhan ilçesine 
bağlı köylerden okulsuz olanının bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Esasen ödenek tefrik edilmediğinden, yatılı bölge okullarında yeni inşaata girişilememektedir. 
ödenek imkânları nisbetinde Hekimhan'ın durumunun da dikkate alınacağı tabiîdir. 
Soru 11. Şifahen ve yazılı olarak arz ettiğim veçhile Kurşunlu, Kocaözü, Ayvalı, Balaban, 

Levent, ören, Doğanyol, Tepehan, Aktaş ve binasını kendilerinin yapmış oldukları hinterlandı ge
niş Fethiye köylerinin ortaokula kavuşmaları biran önce mümkün olacak mıdır? Bütün bu orta
okulların her birine en az 15 - 20 ilkokul koymak teşkil etmektedir. 

Cevap 11. Malatya - Kurşunlu, Kocaözü, Ayvalı, Balaban, Levent, ören, Doğanyol, Tepehan, 
Aktaş ve Fethiye merkezlerinde ortaokul açılması, bu merkezlerin okul açılma şartlarına kavuşmuş 
olmasına, ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının yatırım ve öğretmen ihtiyacını karşılama imkânlarına 
bağlı bulunmaktadır. 

Soru 12. Malatya Yüksek Tahsil gençlerinin istanbul ve Ankara'da yurtları yoktur. Perişan 
halde çeşitli ve gayrisıhhi binalarda kira ile oturmaktadırlar. Bunlar için birer yurt yapılmasın
da en az 1 milyon liraya ihtiyaçları bulunduğundan, Hükümetçe bu yardımın yapılması mümkün 
olacak mıdır? istanbul için 500 bin lira yardım vait buyurulmustu. Malatya Vakıflar Yurdu da 
muhtaç çocukların barınmasına yeterli değildir. Bunun genişletilmesi mümkün olacak mıdır? 

Cevap 12. Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal hizmetleri arasında yurdumuzun muhtelif yerle
rinde orta ve yüksek Öğrenim öğrenci yurtları tesis etmiş bulunmaktadır. Bu yurtlardan muhtaç 
çocuklar barındırılarak öğrenimlerini yapmalarına yardım edilmektedir. 

Vakıflar idaresi bütçe imkânları nisbetinde bu yurtların standardını geliştirmekte ve geniş
letmektedir. Halen 41 yurt mevcudolup buralarda 4 504 öğrenci barındırılmaktadır. 

Malatya Vakıflar Yurdu 14 . 5 . 1969 tarihinle kiralanan yeni bir binaya nakledilmiştir Mev
cut imkânlar muvacehesinde mezkûr yurt genişle tiiemiyecektir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda cevaben intikâlini arz ederim. 
Saygılarımla. 
Refet Sezgin 
Devlet Bakanı 
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5. — DÜZELTİŞLER 

1. 1347 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltiş yapılmıştır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

4 1 7 lira liralık 

2. 1350 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltiş yapılmıştır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

3 1 11 Madde 2. — Madde 3. — 

3. 1352 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır : 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

7 2 11 3 Uzman » » 3 Uzman (öğretim Yardımcısı) 

4. 1354 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltiş yapılmıştır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

8 8 Bölüm topları Bölüm taplamı 
9 3 kurumu kurumları 

10 4 den sonra beşinci satır olarak 
başlık şeklinde Eğitim Sektörü 

5. 1355 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltiş yapılmıştır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

10 1 30 düzenlenmiştir. düzeltilmiştir. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütç 2 Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasalının kanunlaşması kabul edildi.) 

TABİÎ ÜYELER ! 
Refet AksoYüğlu 
Kâmil Karaveiioğlu 
Sami Küçük ! 

Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat j 

M. Nuri Âdemoğlu j 
Mehmet Ünaldı i 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAB j 
M, Kâzım Karaağaca- j 
oğlu i 
Ahmet Knrnvimt 1 

i 

Kemal Şen ocak j 
AMASYA 

Macit Zeren 
ANKARA | 

Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulu soy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AET VİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

Üye sayısı : 183 
Oy vere 

Kabul ede 
•uler : 101 
mler : 97 

Keddedonler : 4 
Çekiııserler : 0 

Oya miuIm T , 
Amk üyel 

ular : 81 
ıkler : 1 

[Kabul edenler] 
BİLECİK j 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

0. Faruk Kmaytürk i 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
SıAfet Ural 

ÇANAKKALE 
Nalı i t, ALan 

ÇANKIRI 
Lrunıan i it re iv 

' ÇORUM 
M. Şevket Ozçetin 
Safa. Y'aleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

1.1 U i ! ; i \ FJ 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

| Salih Tanyeri 

— 2 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
İ. Et em Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
1 İlyas Karaöz 

93 — 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE X 

0. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Eefet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

j Ahmet Demiryüce 
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ADANA 
Mukadder Öztekin 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 

Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Fahri Konıtürk 
Ragıp Üner 

[Reddedenler] 
MALATYA I VAN 

Nurettin Akyurt I Ferid Melen 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziva Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

[Oya hatılmıy anlar] 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (I.) 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (I.) 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar (I.) 
Naızif Çağatay 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

NEVŞEHİR 
I. Ş^vki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Adil Altay 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vahap Güvene 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 

Yekûn 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 100 

Kabul edenler : 96 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 82 

Açık üyelikler : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

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

AMASYA 
Macit Zeren 

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

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

.AYDIK 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Cemalettin İnkaya 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Asmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

Salih Tanyeri 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügü 
İÇEL 

Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MAPuDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nazım tnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
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ADANA 
Mukadder Öztekin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım G-ülek 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

[Reddedenler] 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

YAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

[Oya kat ıhmy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulcr 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekath. 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa, Deli veli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (î.) 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 

Mustafa Rozoklar (İ.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirice!âmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk, V.) 
Mehmet Ife-er 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
"İTikmr-t İsmen 
Lûtfi T ok oğlu fBsk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çurnralı (İ.) 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Âbdurrahman Bsvar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Ata sağun 

| (Başkan) 

NİĞDE 
| Kudret Baykan 

ORDU 
j Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

rp'P, AB^ON 
Ali Şakır Ağan oğlu 
ö. Lûtfi Hücaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Eteni Earakaiîieı 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Yehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 

Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen (I.) 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayrı Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 

Yekûn 

>••« 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine (1 565 000) liralık ek ödenek verilmesi hakkındaiki 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edildi.) 

TABÎI ÜYELER 1 
Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

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

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege. 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

Üye sı*/ısı : 183 
Oy verenler : 96 

Kabul edenfier : 92 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 86 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLÎS 

Orhan Küriimoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Mehmet Nazif Ergen eli 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

İSPARTA 
| Mustafa Gülcügiî 

— 28 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçjigil 

i Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

j KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
İ] yas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

| Şevket Koksal 

»8 — 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
i Ali Altuntaş 

Zihni Beti! 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

Hasan Oral 
1 UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 

1 Ragrp Üner 
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MALATYA 
Nurettin Akyurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hı fzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDİN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
T. Yaşar Gülez (B.) 

BURSA 
Cahit Ortaç. 

[Reddedenler] 
MARDİN i VAN 

Abdülkcrim Saraçoğlu Ferid Melen 

[Oya hatılmıy anlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin CizreLioğlu 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğiu 
Edip Somunoğlu 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (İ.) 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar (1.) 
Nazif Çağatay 

Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osıman Nuri Canbolat 
Sedat Çumralı (I.) 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteseoğlu 
(B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANLIK
ÇA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen (I.) 
Zerin Tüziin 
Âdil Ünlü 
Suad lîayri Ürgüplü 

[Açık üyelik] 

Eskişehir 

Yekûn 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edildi.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 93 

Kabul edcnLer : 89 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 89 

Açık üyelikler : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünal di 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğln 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

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

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Cel âlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Oemalettin Inkava 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürünıoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi BEgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebruro Âksoiey 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
1. Etera Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

MUŞ 
İsa ili san Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi T evet oğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

• SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At n yurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç' 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
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MALATYA 
Nurettin Akyurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mueip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

[Reddedenler] 
MARDİN I VAN 

Abdülkerim Saraçoğlu I Ferid Melen 

[Oya kahlmıyanlar] 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Samunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan T opal oğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (I.) 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (I.) 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 

Mustafa Bozoklar (I.) 
Naızif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (I.) 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Ruhi Tuınakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UBFA 
1. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen (I.) 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edildi.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet ÜnalcI 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaç] ı-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı 
Oy verenkr 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
10] 

98 
3 
0 

81 
1 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özsçetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLl 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

edenler] 
ERZURUM 

Osman Alihoeagü 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

IÇEL 
Lû t fi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten ' 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
îsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet I&men 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Oya katılmıy anlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
lssan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (I.) 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (1.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 

Mustafa Bozoklar (1.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
(Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
(î.) 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rızâ Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hooaoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 
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URFA 
1. Etem Karakapıcı 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
( t ) . 
Zerin Tülzün 

Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması halkkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edilmiştir.' 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdileık 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSARİ 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
101 

97 
4 
0 

81 
1 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagü 
Edip Somunoğlu 

ESKIŞEHİH 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

edenler] 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügü 
İÇEL 

Lûtfi Bilgeı; 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersam 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan OTal 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

— 305 — 



C. Senatosu B : 32 29 . İ . 1970 O : 2 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahime t Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

[Reddedenler] 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

MALATYA 

Nurettin Akvurt 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

[Oya hatılmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kap] an 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuîer 
(İ. Â.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL" 
Erdoğan Adalı (İ.) 
Şevket Akyürek 

Fikret Gündoğan ' 
Ekrem özden 
Rifat Öztürikçme (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar (İ.) 
Nazif Çağatay 
Müimin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (t.) 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça ' 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Ruhi Tumakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UBFA 
I. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen (î.) 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 

' — l * ı 
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Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kan in tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlıı 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçiı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanb 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

Üye s 
Oy ver 

ayısı 
jnler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyf ınlar 

Açık üyelikler 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ura1 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIÖ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
iVbbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

183 
99 
95 
4 
0 

: 83 
1 

edenler] 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğiu 

İZMİR 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiî 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

• 
Samı Turan KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğat Barutçu oğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdüikerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Etrtürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcııoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Ata yurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
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ADANA 
Mukadder Öztekin 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Yehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
Cahit Ortaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 

[Reddedenler] 

Kasum Gülek 
Mehmet İzmen 
Fahri KJorutürk 
Ragıp Üner 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

VAN 
Ferid Melen 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

[Oya katılmıyanlar] 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet îşnıen 
Lütfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Sedat 'Çumralı (İ.) 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Delivcli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (1.) 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine (1.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
.Mustafa Bozoklar (İ.) 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğîu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
AMurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİÖDE 
Kudret Bayhan 

SAMSUN 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

CUMHURB A ŞKANTN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 

Yekûn 
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Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edildi.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 96 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyaniar : 83 

Açık üyelikler : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Saıai Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğhı 
Ahmet Kar ay iği t 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kök er 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

[Kabul 
BİLECİK' 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUB 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalç.uk 

DENİZLİ 
Aîi Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
İSPARTA 

Mustafa Güleügil 

edenler] 
j İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoiey 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuioğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NİĞDE 
Hüseyin Avııi Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

Şevket Koksal 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmor 
Hayri Dener 

Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Ün er 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

[Reddedenler] 

I MALATYA I 

Nurettin Akynrt 
[Oya katılmıyanlar] 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ei 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aouner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B . ) • 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

G ÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (î.) 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkeine (I.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar (I.) 
Nazif Çağatay 

Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğhı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpo]at 
Sedat Çumralı (I.) 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdı özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MABAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğlu 
(B.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 

Yekûn 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Ata sağun 
(Başkan) 

NİĞDE' 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Ilocaoğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sokman (I.) 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

»>ti*W* ••»-. 
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Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabui edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdileik 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet GHiler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye s 
Oy ver 

ayısı : 183 
>nler : 98 

- Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 1 

Çekine 
Oya katılmıy; 

orler : 0 
mi ar : 84 

Açık üyelikler : 1 

[Kabıd edenler] 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
i. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Aituntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

TTT>T1 4 
URFA 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
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YAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

îsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Eemzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(l.Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 

[Oya katılmıy anlar] 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (1.) 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
(i.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Özmeıı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (İ.) 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük 
Hilmi Soydan 

Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen (I.) 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[A çık ilyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 
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İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zereıı 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinscrler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

(Tasarının kanunlaşması kabul edildi.) 

183 
98 
97 
1 
0 

84 
1 

[Kabul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

1. Sabri Çağlıyangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

edenler] 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

IZMlR 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
t. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuioğhı 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SÎVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

314 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 

Kasım Gülek 
Mehmet tzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

[Reddeden] 
MALATYA 

Nurettin Alryurt 

[Oya hatılmıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
SaJih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU : 
Turgut Yaşar Gülez j 
(B.) ! 

BURSA 
Cahit Ortaç i 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca j 

DİYARBAKIR j 
Selâhattin Cizrelioğlu j 

ERZİNCAN j 
Fehmi Baysoy j 

ERZURUM ! 
Sakıp Hatunoğlu ! 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon • 

Î 

İhsan Topaloğln 
GÜMÜŞANE \ 

Abbas Cilâra 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (1.) 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (1.) 
Cemal Yıldırım (1.) 

[Açık ü 
Eskişehir 

Yekûn 

— 3] 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar (1.) 
Naızif Çağatay 
Müımin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (1.) 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tumakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

yetikler] 
1 

1 

L5 — 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Artlan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Mansur Uhısoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
AJi Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demire! 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Tasarmm (kanunlaşması kabul edildi.) 

183 
96 
93 
3 
0 

86 
1 

[Kabul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

I. Sabri Çağlıyangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

edenler] 
| İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet, Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersaüi 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

I NİĞDE 
İ 1 Hüseyin Avni Göktürk 
} ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
j Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öeten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
İli Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

316 — 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadiı 
Hidayet Aydmer 
Hayrı Dener 

Kasım Gülek 
Mehmet îzmen 
Fahri EJoratürk 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 

[Oya kattlmıy anlar] 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zerer» 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BÎNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (İ.Â.) 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca. 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (1.) 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (1.) 
Cemal Yıldırım (1.) 

ÎZMIR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar (1.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (1.) 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
AbrlhT-rahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Aear 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
| Ali Şakir Ağanoğlu 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

1. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güren^ 
Osman Koksal 

I
1 Cemal Madanoğlu 

Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
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1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasansma 
verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 95 
Kabul edenler : 92 

Eeddedenler : 3 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyarılar : 87 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Befet Aksoyoğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mehmet ÜnaMı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı t 

AFYON KARAHÎSAR j 
M. Kâzım Kara ağaçlı- ! 
oğlu 1 
Ahmet Karayiğit }. 
Kemal Şen ocak f 

ANKAEA ! 
Turhan Kap anlı | 
Mansur Ulusoy | 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
i. Sabri Çağlıyangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
G^ürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DFfARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal . 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügilı 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

I Talip Özdolay 
İSTANBUL 

jj Mebrure Aksoley 
1 Tekin Arıburun 
I Halûk Berkol 

1 0. Zeki Gümüşoğlu 
İZMİR 

I Orhan Kor 
KASTAMONU 

Ü Mehmet Çamlıca 
| KAYSERİ 
I Hüsnü Dikeçligil 
| Hüseyin Kalpaklıoğlu 
S Sami Turan 

KIRKLARELİ 
il Ali Alkan 
I KONYA 
j Fevzi Halıcı 
i KÜTAHYA 
| İ. Etem Erdinç 
| MANİSA 
| Doğan Barutçuoğlu 

Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersaıı 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

| Fethi Tevetoğlu 
I SİNOP 
1 Nâzım İnebeyli 
j SİVAS 
| Nurettin Ertürk 
İ Rifat Öçten 
İ TEKİRDAĞ 
1 Hayri Mumcuoğlu 
I Cemal Tarlan 
t TOKAT 
I Ali Altuntaş 
jj Zihni Betil 
I TRABZON 
l Reşat Zaîoğlu 
j URFA 
î Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydın er 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Bagıp Üner 
Âdil Ünlü 
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ADANA 
Mukadder öztekin 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 

[Oya katılmıy anlar] 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mueip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplau 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

(t D 
ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
AĞRI 

SaMh Türkmen 
AMASYA 

Macit Zeren 
ANTALYA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (İ.Â.) 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (İ.) 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım (İ.) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar (İ.) 
Nazif Çağatay 
Müimin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlıı (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

' SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn .1 
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6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabnl edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 20 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 62 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mehmet ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhaaı Kürarnoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Urai 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen ' 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan | 

EDİRNE S 
Mehmet Nafiz Ergeneli ı 

ELÂZIĞ j 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûfcfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arı burun 
Halûk Berkol 
0. 'oeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaldıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri öanpölat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

İlyas Karaöz 
, NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aradan Bora 

URFA 
Hasan Oral 
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UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı (B.) 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

i Fahri özdilek 
I Selâhattin öz«ür 
j Haydar Tunçkanat 
I Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
I Mukadder Öztekin 

ELÂZIĞ 
| Salim Hazerdağlı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine (1.) 
Cemal Yıldırım (1.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

KARS 
Mehmet Hazer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
(î.) 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
LûtfiTokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Ruhi Tumakaaı 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Ragıp Üner 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

MUĞLA 
Haldun Menteşeıoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR -
I. Şevki Atasağ'un 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

[Reddedenler] 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
Fahri Korutürk 

[Oya kahlmtyanlar] 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

Nadir Nadi 
Tayfur (Sökmen (î.) 
Zerin TCkain 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ür^üıplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 
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1969 Kalkınma İstikrazı hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edildi.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 119 
Kabul edenlıer : '99 

Reddedenler : 19 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyan] ar : 63 
Açık üyelikler : 1 
[Kabul edenler] 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA. 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkum 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaıztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
î . Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural * 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanioğlu 
A. Orhan Süersaaı 

MARAŞ 
Adnan Karakücük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
R@fet Rendeci 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
•Nâzım îaıebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
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[Reddeden] 
TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kâmil KaraveMoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet Özgüheş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı (B.) 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

MALATYA 
Nurettin Ak'yurt 

SAMSUN 
Rıza İsıtan 

[Çekinserler] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlm 
KARS 

Mehmet Hazer 

[Oya katılmıyanlar] 
BOLU 

Turgut Yaşar Giilöz 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreLioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine (1.) 
Cemal Yıldırım 
(D 

IZMlR 
Mustafa Rozoklar (I.) 

Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
S od at Çumralı 
(D 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Halduın Menteşeoğlu (B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 

TBKtRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Peştiler 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Meleoı 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hayri Dener 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
(t.) 
Zerin Tüızün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüpl/ü 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

32 NCİ BİRLEŞİM 

29 . 1 . 1970 Perşembe 

(Saat : 13,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLAHI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sa
yısı :-1288) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1344 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkmda kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/176; C. Senatosu 1/1063) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 963/466 

19 . 1 . 1970 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
16'. 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su işleri G-enel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna 'bağlı cetvellerde değişiklik yapıllması hakkında kanun tasansı» ile gerekçesi ve eki cetvel 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Denıirel 

Başbakan 

Birinci madde : 

Bölüm Madde Eklenen 

av EREKÇE 

İzahat 

21.000 '21.611 1 000 000' 

22.000 '22.111 '90 000 000 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

(A/2) 

Köy İşleri Bakanlığı YSE 'Genel Müdürlüğüne teklif olunan 
ek ödenek, yıl içinde vukulbülan fazla yağış ve su (baskınları sebe-
''biyle, köy içme sularına ait güzergâhlarda değişiklik yapılması ge
rekmektedir. Bu nedenle 'güzergâhı değişen su yollarının yeniden 
etüt ve projelerin yapılmalsı lüzumu hâsıl olmaktadır. Bu yıl için
de yapılan ve yapılacak projeler için daha ('1 000 000) liranın ek
lenmesi lüzumludur. 

Devlet Su İşleri G-enel Müdürlüğüne verilmesi teklif olunan 
ek ödenek, ımezkûr Genel Müdürlük 1969 yılı 'bütçesinin 22.111 nci 
maddesine konulan (775 988 000) lira yıl sonuna kadar olan ih
tiyacı karşılıyamryacaktır. Bunun sebebi, yıl içinde hava şartları
nın müsait 'gitmesi neticesinde, inşaat sürelerinin müspet ibir şe
kilde etkilemiş ve tarım sektöründe iş yapan müteahhitlere fazla 
iş yapma imkânını vermiştir. Bu itibarla, müteahhit istihkakları
nın zamanında tediyesini sağlamak üzere, (90 000 000) liranın 
eklenmesi zaruridir. 
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Bölüm Madde Eklenen İzahat 

22.411 35 OOO 000' Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü cari yıl bütçesinin bu terti-
'bindeki ödenek Keban Barajının yapımı ile ilgili ölüp, fon ibaraj 
inşaatında çeşitli temel problemler ile karşılaşılmıştır. Evvelden 
takdiri mümkün olmıyan bu ilâve işlerin yapılması öngörülmüş
tür. Bu temel problemlerin başında Ibirta'kım mağaralara rast
lanmış ve ibu mağaraların menfi etkisini izale etmek için gerekli 
tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Diğer taraftan., 'bu inşaatta «alışan işçilerin toplu iş sözleşmesi 
dolayısiyle ücret artışları meydana gelmiştir. 

Bu ihtiyaçları karşılamak üzere, (3'5 000 000) liranın eklen
mesi lüzumludur. 

22.000 22.611 07 50O OOO Köy işleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü için bu tertibe 
bütçe ile (158 974 99'9) liralık ödenek verilmiştir. Yıl içinde yağış 
ve su (baskınları dolayısiyle yapılan su isale hatları Ibozulmuştur. 
Bunların onarımı ile fazla işçilik ücretinin ödenebilmesi ve yeni 
boru alımlarında % 5 oranında fiyat artışın meydana gelmesi 
sefodbiyle, bu miktarın eklenmesi lüzumludur. 

22.012 1 500 OOO Köy İşleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü köy ieme suların
da çalışan teknik personelinin işlerin fazla olması sebdbiyle, kad
rolarının çoğaltılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yeniden alman 
50 ye yakın kadronun karşılığı olan 'bu miktarın eklenmesi zo
runludur. 

22.021 5 000 000 Dicle ve Fırat arası köylerin içme snıyu tesisleri yağış ve sel
ler dolayısiyle tahribolmuştur. Diğer taraftan, havaların iyi git
mesi nedeniyle daha fazla iş yapılmıştır. Bu sdbepten dolayı da 
müteahhit istibkaklariyla işçilik ücretleri 'bütçeye konulan öde
nekle karşılan ama maktadır. 

Bu itibarla, (5 000 OOO) liranın eklenmesi 'lüzumludur. 

İkinci madde : 
Köy İşleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi teklif olu

nan (200 000 000) liralık ek ödenek, adı geçen Genel Müdürlük l ^ yılı 'bütçesine fa ağlı (B) 
işaretli cetvelin (72.000) inci (özel gelirler) bölümünün 72.100 üncü (Hazine yardımı) madde
sine eklenmek suretiyle karşılanacaktır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1344) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/176 
Karar No. : 36 

23 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edilen, (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgililerin de katıldık
ları oturumda görüşüldü; 

Tasarı, gerekçesinde de taf silen izah olunduğu üzere, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 1969 
yılı Bütçesi ile verilen ve fakat önceden takdiri kabil olmıyan sel, su baskım, taşkın ve sair tabi
at olayları dolayısiyle tertibindeki ödeneği kâfi gelmiyen söz konusu Genel Müdürlüğün 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin bölüm (21.000), 21.611 nci maddesine (1 000 000) 
lira, bölüm (22.000), 22.111 nci maddesine (90 000 000) lira, 22.411 nci maddesine (35 000 000) 
lira, 22.611 nci maddesine (67 500 000) lira, 22 612 nci maddesine (1 500 000) lira, 22.621 noi 
maddesine (5 000 000) lira ki, toplam olarak (200 000 000) liralık bir ek ödenek verilmesini ve 
Genel Müdürlüğün 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin bölüm (72.000), 72.100 
(Hazine yardımı) maddesine de aynı miktar ödenek eklemek suretiyle karşılanmasını öngörmekte
dir. 

Yukarda da arz edildiği üzere önceden tahmin ve takdiri kabil olmıyan tabiat olaylarının tah
mil ettiği harcamalar nedeniyle hazırlanan tasarı, üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp bağlı cetve-
liyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sakarya Aydın Ankara Ankara 

İV. Bayar 1. C. Ege M. K. Yılmaz 1. Yetiş 

Bolu 
Söz hakkım mahfuz 

K. Demir 
Edirne 

M. Harmancıoğlu 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuz 

A. R. Uzuner 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
Söz hakkım mahfuz 

C. Karagözoğlu 
Ordu 

K. Şensoy 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Zonguldak 
K. Nedimoğlıı 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
T. Orhon 

Sivas 
M. Timisi 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1344) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü 1069 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
^200 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretlîi cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölü
münün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(200 000 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun bükümlerini 
Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
ları yürütür. 16 . 1 . 1970 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakam 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
O. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

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

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakam V. 
H. Atabeyli 
İçişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakam 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

İ. Ertem 
Çalışma Bakanı 

S. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakam 

8. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvelerde değişiklik ya

pılması halikında kanun tasarısı 

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

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

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

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

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1344) 



— 5 — 

(Tarasıya bağlı cetvel) 

Bölüm Madde Lira 

21.000 

22.000 

Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 

(A/2) 

Etüt ve proje giderleri Bölümü toplamı 1 000 000 

HİZMETLER SEKTÖEÜ 
12.611 Etüt ve proje (giderleri (köy içme suyu) 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

1 000 000 

Bölüm toplamı 199 000 000 

Tarım sektörü 
22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Enerji sektörü 
22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(187 250 000 liralık kısmı proje kredisiyle temin edilen malzeme 
ve imkânın ma'hsubu için olup nakden harcanamaz) 
Hizmetler seiktörü 
(Köy içme suyu) 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.612 Teknik personel ücretleri 
22.621 Dicle ve Fırat arası köylerin içme suyu tesis ve giderleri 

90 000 000 

35 000 000 

67 500 000 
1 500 000 
5 000 000 

Toplam 200 000 000 

C E T V E L 

Tasarıya bağlı (cetvel) aynen kabul edilmiştir. 

\>&<i 

C. Senatosu (8. Sayısı : 1344) 





Toplantı : 9 g 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/172; C. Senatosu : 1/1061) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 938/321 

.MİLLET MECLİSİ 'BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 13 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetvel
ler ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başjbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
Petrol Dairesinde kendi isteği ile emekliye ayrılmış olan bir personelin, emekli ikramiyesinin 

karşılanabilmesi için, tertibinde kâfi miktarda ödenek bulunmamaktadır. 
T. C. Emekli Sandığınca gerekli ödemenin yapılabilmesi için (24 999) liralık ödeneğin, adı 

geçen başkanlık 1969 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinin 35.210 ncu (Emekli ikramiyesi 
ve sandığa iştirak hisseleri) maddesine eklenmesi zaruridir. 

İkinci Madde : 
a) Bu tasarıya bağlı (2) sayılı cetvel ile gerekçesinde belirtildiği üzere, işletme ruhsatname

lerinin feshi halinde, yeni bir ruhsatname verilinceye kadar yapılacak masrafları karşılamak üze
re, Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 14.000 nci 
bolümde, 14.160 nci maddenin açılarak 1 lira konulmasına ve lüzumu halinde ödenek ilâvesi sağ
lanması için, madde unvanına Maliye Bakanına yetki verilmesi meşruhatının konulmasına ihti
yaç duyulmuştur. 

b) 4 . 12 . 1968 tarih, ve 6/11017 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle işletme ruhsatnamesi fes
hedilen, Mobil Exploration Mediterranean Inc. şirketine ait Silvanka petrolü sahasındaki teç
hizat ve malzemelerin satınalınması gerekmektedir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçesinde bu alacağı karşılayacak tertip ve ödenek yok
tur. Bunu temin maksadiyle adı geçen B<aşkannk 1969 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde 
32.000 nci (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümünün 32.100 ncü (Kamulaştırma ve satmalına 
bedeli) maddesinin yeniden açılmasına ve bu maddeye (2 900 000) liralık olağanüstü ödeneğin ko
ni! İmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

345 
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Üçüncü Madde : 
Gerekçenin 2 ııci maddesinde bahsoluııan ruhsatname feshi sebebiyle yapılacak ödemelerin 

yapılabilmesini teminen 14.160 ncı maddeye açıklık vermek maksadiyle (R) cetveline, tasarıya 
bağlı (2) sayılı cetveldeki formülün eklenmesi zorunlu görülmüştür. 

Dördüncü Madde : 
Bu ek ve olağanüstü ödenek, adı geçen Başkanlık 1969 yılı Bütçesine bağlı (B) işaretli cetve

lin 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine eklenmek suretiyle karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/172 
Karar No. : 34 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgililerin de ka
tıldıkları oturumda görüşüldü; 

Tasarı, gerekçesinde de arz ve izah edildiği üzere, 
Petrol Dairesinden kendi isteği ile emekliye ayrılmış bir personelin, emekli ikramiyesinin 

karşılanabilmesi liçin, tertibinde yeteri ödenek bulunmadığından, söz konusu Başkanlığın 
1969 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinin 35.210 (emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak his
seleri) maddesine (24 999) liralık ek ödenek verilmesini; 

Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnamelerimin feshi halinde yeni bir ruhsatname 
verilinceye kadar yapılan giderleri karşılıya bilmek için, Başkanlığın 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin (14.000) ııci bölümünde yeniden açılacak (12.160) ncı 
maddeye (1) lira ödenek konulmasını ve lüzumu halinde ödenek ilâvesini mümkün kılmak 
için de madde metnine Maliye Bakanına yetki verilmesini sağlayıcı bir ibare ilâve edilme
sini ve maddeyi vuzuha erdirmek nedeniyle de (R) cetveline tasarıya bağlı (2) sayılı cetvel
deki formülün eklenmesini; 

Bakanlar Kurulu karariyle işletme ruhsatnamesi fesh edilen «Mobil Exploration Mediterra-
nean ine» Şirketine ait teçhizat ve malzemenin satınalınmasını mümkün kılabilmek için de bu konu 
ile ilgili tertip ve ödeneği bulunmıyan Petrol Dairesi Başkanlığının 1969 yılı Bütçesinde yeniden 
açılacak bölüm (32.000), (32.100) (Kamulaştırma ve satmalma bedeli) maddesine (2 900 000) li
ralık olağanüstü ödeneğin konulmasını; 

Nihayet, yukarda arz edilen ek ve olağanüstü ödeneklerin karşılanabilmesini teminen de Baş
kanlık 1969 yılı Bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin 72.100 (Hazine yardımı maddesine 
(2 925 000) liranın eklenmesini öngörmektedir. 

Kanuni zorunluluklar nadeniyle hazırlanan tasan, üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp, bağlı 
cetvelleriyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Sakarya Aydın Ankara Ankara 

İV. Bayar 1. C. Ege M. K. Yılmaz î. Yetiş 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1345) 
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Bolu 

Söz hakkım analhfuzdur 
K. Demir 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Trabzon 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Söz hakkım mahfuzdur 
Ordu 

K. Şensoy 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur M. F. Atayurt 

A. R. TJzuner 

K 
Zonguldak 
. Nedimoğlu 

Edirne 
M. N. Er geneli 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
T. Orhon 

Sivas 
M. Timisi 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1345) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna, bağlı cetvellerde değişildik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 
1969 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/3) işaretli 
cetvelin 35.000 nci (Sosyal transferler) bölümü
nün 35.210 ncu (Emekli ikramiyesi ve Sandığa 
iştirak hissesi) maddesine 24 999 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı yeniden açılan tertiplerine 2 900 001 liralık 
olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveli
ne ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül eklen
miştir. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün, 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine 2 925 000 lira ek
lenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yü
rütür. 

13 . 1 .1970 

Başbakan 
S. Demirel 

Derlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
î. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
O. Titrek 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı V. 
H.^Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 
nen kabul edilmiştir. 

1 nci maddesi ay-

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

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

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

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

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

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Köy İşleri Bakan 
T. Kapantı 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

İmar ve İsikân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Grendik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1345) 
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Tasarıya bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

Petrol Dairesi Başkanlığı 
(A/ l ) 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 1 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ 
14.160 Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnamelerinin feshi halinde ye

ni bir ruhsatname verilinceye kadar yapılan giderler (Bu ödeneği ih
tiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 1 

(A/3) 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATIN ALMALAR Bölüm toplamı 2 900 000 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 2 900 000 

(A/ l ) ve (A/3) toplamı 2 900 001 

(2) SAYILI CETVEL 

Bölüm 14.000 : Hizmet giderleri : 
Madde 14.160 : Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnamelerinin feshi halinde yeni bir ruh

satname verilinceye kadar yapılan giderler. 

Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnameleri feshedilen şirketlerin ve yediadil şirketlerin 
Hazine namına işletme süresince yaptığı ve tarafların protokolle tâyin eltitiği giderler karşılığı bu 
tertipten ödenir. 

Konu ile ilgili olarak sarfiyatın yapıldığı malî yılda ödenemiyen borçlar da bu tertipten kar
şılanır. 

Bu tertipten yapılacak gider miktarını, Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesine bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesi ile Genel Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetve
lin 63.300 ncü (Çeşitli gelirler) maddesine gelir ve Maliye Bakanlığı Bütçesinin 34.122 nci (Pet
rol Dairesi Başkanlığına) maddesine ide ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

CETVELLER 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1345) 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1346 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine 1 565 000 liralık ek 
ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporu (M. Meclisi : 1/183; C, Senatosu : 1/1066) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 956/510 

20 . 1 . 1970 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 16 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine 
(1 565 000) liralık ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Birinci Madde1 : 

Bölüım Madde Eklenen 

GEREKÇE 

İ z a h a t 

12.000 12.340 50 000 

12.370 750 000 

13.000 13.410 25 000 

( A / l ) 

Bütçe Kanununun 37 iTci maddesine göre (D) cetvelinde is
tihdam edilen personelin de tedavi giderlerinin ödenmesi gerek
mektedir. Tertibinde de yeteri kadar ödenek bulunmadığından, 
(50 000) liranın eklenmesi zorunludur. 

1101 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesine göre iştirakçiler
den alınmakta olan % 6 nisbetindeki emekli keseneği % 8 e, 
kurumlardan alınmakta olan % 6 nisbetindeki karşılıklar da 
% 14 e çıkarılmış olduğundan , tertibinde yeteri kadar ödenek 
bulunmadığından, bu miktarın eklenmesi lüzumludur. 

İdare hesapları, Sayıştay murakıplarınca mahallinde tetkik 
edilmekte »olduğundan, muhabereler de artmış bulunmaktadır. 
Bu sebeple, tertibindeki ödenek ihtiyacı karşılıyamamaktadır. 
Bu itibarla; 13.410 ncu maddeye bu miktarın eklenmesi gerek
mektedir. 
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Bölüm Madde Eklenen İ z a h a t 

13.420 40 000 Merkez ve taşrada mevcut idare bunalarmm birinden, di
ğerine taşınmalarından dolayı, telefon nakilleri olmaktadır. 

•Diğer taraftan, 1969 yılı içinde yeni açılan yurtlara da ye
niden telefon alınmaktadır. Bu -giderleri karşılamak üzere, 
madde ödeneği yıl sonuna kadarki, ihtiyacı karşılayamadığın
dan, 13.420 ne i maddeye daha1 (40 000) liranın eklenmesi iea-
b etmektedir. 

(A/3) 

35.000 35.220 200 000 Emeklilik müddetlerini doldurmuş olup da,, emekliye ayrıl
madan vefat edenler ile 5434 sayılı T. C Emekli Sandığı Ka
nununa ek 1101 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılacak 
personelin ikramiyelerinin ödenebilmesi için tertibindeki öde
nek kifayet etmemektedir. 

Gerekli ihtiyacın karşılanabilmesi için bu miktarın eklenmesi 
zaruridir. 

35.310 500 000 1101 sayılı Kanunun ek birinci maddesi gereğince emekli, dul 
ve yetim aylıklarında yapılan ve1 Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kabul olunan emekli aylıklarındaki yükselme dolayısiyle, 
35.310 ncu maddedeki ödenek ihtiyacı karşılıyamamaktadır. 

Bu durum muvacehesinde, gerekli ödemenin yapılabilmesi 
için (500 000) liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

İkinci madde : 
(1 565 000) liralık ek ödenek, Vakıflar Genel Müdürlüğü 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.400 
neü (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine eklenmek sure
tiyle karşılanacaktır'. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1346; 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karina Komisyonu 

Esas No. : 1/183 
Karar No. : 39 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

23 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine 
[1 565 000) liralık ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı» ilgililerin de katıldıkları otu
rumda görüşüldü; 

Tasarı, gerekçesinde t af silen arz ve izah edildiği üzere, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesinin, Bölüm (12.000) 12.340 (Tedavi ve Cenaze 

giderleri) 12.370 (Emekli kesenekleri karşılıkları) maddelerine toplam (800 000) lira, Bölüm 
(13.000) 13.410 (Boşta - Telgraf giderleri), 13.420 (Telefon giderleri) maddelerine toplam 
(65 O00) lira, Bölüm (35.000), 35.220 (Emekli ikramiyesi), 35.310 (Emekli, dul ve yetim aylıkla
rı) maddelerine toplam (700 000) lira ki, tamamı (1 565 000) liralık bir ek ödeneğin söz ko
li usu tertiplerdeki ödeneklerine yıl içindeki ihtilaçları karşılayamıyacağı nedeniyle verilmesini ve 
Genel Müdürlüğün 1969 yılı Bütçe Kanununa uağlı (B) işaretli cetvelin Bölüm (72.000) 72.400 
(geçen yıldan devreden nakit) maddesine de aynı miktar ödenek eklemek suretiyle karşılanma
sını öngörmektedir. 

Tasarı, üzerinde vâki görüşmeleri müta.akıp bağlı cetveliyle aynen kabul edilmiştir. 
Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Bıaşlkan 
Sakarya 

İV. Bay ar 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Demir 

Edirne 
M. Harmancıoğlu . 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

TaJhiî Üye 
S. Özgür 

görüşülmek ve Gen 

Başkan V. 
Aydın 

İ. C. Ege 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. î. Angı 

İzmir 
M. Akan 

Marfaş 
A. îmamoğlu 

Trabzon 

el Kurulun tasviplerine arz 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubası 

Haitay 
H. Özkan 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

G. Karagözoğlu 

Ordu 
K. Şensoy 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur M. F. Atayurt 

A. R. Uzuner 
1 

K. 
Zonguldak 
, Nedifnoğlu 

Ankara 
t Yetiş 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
T. Orkon 

Sivas 
M. Timisi 

Urfa 
î. E. Karakapıcı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1346) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine 
(1 565 000) liralık ek ödenek verilmesi hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertip
lerine (1 565 000) liralık ek ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 
72.400 ncü (Geçen yıldan devreden nakit) mad
desine (1 565 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

16 . 1 . 1970 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Türek 

Millî Savuruma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

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

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakam 

N. Cevheri 
Köy işleri Bıakanı 

T. Kapanlı 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ ve Sos. Y. Bakam 

V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
t. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. 0. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine 
(1 565 000) liralık ek ödenek verilmesi hakkında 

Kanun tasarısı 

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

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

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmistu*. 

Gençlik ve Spor Bakam 
1. Sezgin 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1346) 
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(Tasarıya bağlı cetvel) 

Bölüm Madde 
Eklenen 

Lira 

12.000 

13.000 

35.000 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) 
Personel giderleri 

Sosyal! yardımlar 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

Yönetim giderleri 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Ulaştırma giderleri 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

(A/3) 
Sosyal transferler 

Emekli Sandığına ödemeler 
35.220 Emekli ikramiyesi 

Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler 
35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Bölüm toplamı 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel) 

CETVEL 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

800 000 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

50 000 
750 000 
65 000 

25 000 
40 000 

700 000 

200 000 

500 000 

(A/ l ) ve (A/3) Toplamı 1 565 000 

ı^ft^ı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1346) 





Toplantı : 9 | s% fj 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/1065) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/964/467 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
16 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 

Bölüm. Madde Eklenen İ z a h a t 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
( A / l ) 

12.000 12.280 18 000 000 Taahhüt işlerinin 1969 yılı program hedeflerine fiziki gerçek-
leştirıme yönünden vardırılimıası nedeniyle, % 20 ye giren işlerle 
programa göre ödeneklerin kâfi gelmemesi, diğer taraftan ise top
lu iş sözleşmesinden dolayı da bütçedeki ödenelk miktarı ihtiyacı 
{karşılayamamaktadır. Bu itibarla, istihkakların zamanında tediye
sini sağlamak için (18 000 000) liranın Karayolları Genel Müdür
lüğü cari yıl bütçesinin 12.280 nci (İşçi ücretleri) maddesine ek
lenmesi zaruri görülmektedir. 

12.380 1 000 000 12.280 nci (İşçi ücretleri) maddesine eklenecek (18 000 000) 
liralık ek ödeneğin Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerinin Sosyal 
Sigortalar Kurumuna kesenek ve prim karşılığı için teklif olun
muştur. 
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Bölüm Madde Eklenen İ z a h a t 

21.000 21.541 3 000 000 

22.000 22.541 77 500 000 

22.000 22.572 2 000 000 

22.574 48 000 000 

23.000 23.571 25 000 000 

(A/2) 

Karayolları Genel Müdürlüğünün % 20 ye giren işleri dolayı-
siyle program hedeflerini aşmış olduğundan, etüd ve proje gider
lerine konulan ödenek ihtiyaca ikâfi gelmemektedir. Bu sebeple, 
(3 000 000) liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün % 20 ye giren yol, köprü, 
tesis yapımı, şehir geçitleri gibi işleri ile toplu iş sözleşmesi ne
deniyle 1969 yılı Bütçesindeki ödenek yıl sonuna kadar olan ihti
yaca kâfi gelmiyec eğinden, bu tertibe daha (77 500 000) liranın 
eki enim esi zaruridir. 

Sel ve seylâp yüzünden mevcut köy yolları ve köprüleri geniş 
ölçüde tahirbolmuş bulunmaktadır. Ayrıca, Devlet Plânlama Teş
kilâtınca müstahsil bölgelerde asfalt projesinin de tahakkuku için 
yeni elemanlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple, Köy İşleri Ba
kanlığı YSE Genel Müdürlüğüne yeniden alman teknik personel
lerin ücretlerinin ödenmesi için (2 000 000) liranın ilâvesi gerek
mektedir. 

Çeşitli âfetler yüzünden meydana gelen tahriplerin giderilmesi 
ve toplu iş sözleşmesi dolayısiyle işçi ücretlerinin artması, ayrıca 
288 köprünün ilâve olarak yapılması neticesinde, Köy İşleri Ba
kanlığı YSE Genel Müdürlüğüne bütçe ile verilen (170 600 000) 
liralık ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılayaımıyacağın-
dan, bu miktarın ilâvesi zaruridir. 

Köy İşleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü ihtiyacı için bütçe 
ile bu tertibe (76 000 000) liralık ödenek tahsis edilmiş bulun
maktadır. Damga resminin % 15 ten % 25 e çıkması sebebiyle ithal 
edilen 'malamalarda % 10 civarında bir artış meydana gelmiş bu
lunmaktadır. Diğer taraftan toplu iş sözleşmesi sebebiyle, m akma 
parkında çalışan personelin yevmiyeleri de artmış bulunmakta

dır. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere, tertibinde mevcut bulunan 
ödenek kâfi gelmemektedir. 

Bu itibarla, daha (25 000 000) liranın eklenmesi lüzumludur. 

35.000 35.220 

(A/3) 

500 000 1101 sayılı Kanunun 1968 yılı Bütçesinin bitimine pek az müd
det kala yayınlanmış bulunduğundan, Karayolları Genel Müdür
lüğü 1969 yılı Bütçesinde gerekli ödenek yer almamıştır. 

Bu itibarla, 35.220 nci maddeye (500 000) öklemmesi lüzumlu
dur. 

İkinci madde 

Köy İşleri Bakanlığı YSE için (75 000 000), Karayolları Genel Müdürlüğü için de 
(100 000 000) lira olmak üzere, eem'an (175 000 000) liralık ek ödenek, Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçesinin (B) işaretli cetvelinin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 
ncü (Hazine yardımı) maddesine eklenımek suretiyle karşılanacaktır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1347) 



T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/178 
Karar No. : 38 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

23 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgililerin de katıldık
ları oturumda görüşüldü; 

Tasarı, gerekçesinde de arz ve izah edildiği üzere, 
Taahhüt işlerinin 1969 yılı program hedeflerine fizikî gerçekleştirme yönünden vardırılması, 

% 20 ye giren işlerde programa göre ödeneğin ihtiyacı karşılıyamaması, diğer taraftan ise toplu 
iş sözleşmelerinden ötürü işçi ödeneklerinin kâfi gelmemesi nedeniyle, Karayolları Genel Müdür
lüğü 1969 bütçesinin (A/ l ) cari harcamalar, bölüm (12.000), 12.280 (işçi ücretleri) maddesine 
(18 000 000) lira ve bu maddeye eklenen ödeneğin işçilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna kesenek 
ve prim karşılığı olarak da aynı bölüm, (12.380) nci maddeye (1 000 000) lira, 

(A/2) işaretli cetvelin, bölüm (21.000), 21.541 nci maddesine, bölüm (22.000), 22.541, 22.572 ve 
22.574 ncü maddelerine, bölüm (23.000), 23.571 nci maddesine, bölüm (35.000), 35.220 nci madde
sine, toplam olarak ve tertiplerindeki ödeneklerin yıl içerisinde kâfi gelmiyeceği gerekçesiyle 
(156 000 000) lira ki tamamı (175 000 000) liralık ek ödenek verilmesini ve söz konusu Genel Mü
dürlüğün 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin bölüm (72.000), 72.100 (Hazine yar
dımı) maddesine de aynı miktar ödeneğin konularak karşılanmasını öngörmektedir. 

Plân ve yıllık program icabı zaruri ödeme ve harcamalar nedeniyle hazırlanan tasarı, üzerinde 
vâki görüşmeleri mütaakıp, bağlı cetveliyle aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
N. Bayar 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Demir 

Edirne 
31. Harmancıoğlu 

istanbul 
O. C. Fersoy 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Tabıiî Üye 
S. Özgür 

Başkan V. 
Aydın 

1. C. Ege 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Eısikişehir 
M. î. Angı 

İzmir 
M. Akan 

M'araş 
A. îmamoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. R. Uzuner 

Zong 
K. 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
H. Özkan 

izmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Karagözoğlu 

Ordu 
K. Şensoy 

Uşak 
M. F. At ay ıırt 

Uldak 
Nedimoğlu 

Ankara 
/. Yetiş 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

içel 
C. Okyayuz 

izmir 
T. Orhon 

Sivas 
M. Timisi 

I M a 
t. E. Karakapıcı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1347) 



4 — 

HÜKÜMET TASARISI 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1939 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde ya
zılı tertiplerine (175 000 000) lira ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları G-enel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümü
nün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(175 000 000) Ura eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık bakanları yürütür. 

16 . 1 . 1970 

Başbakan 
S. De?nirel 

Devlet Bakam 
H. Atabeyli 

Devlet Babam 
O. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

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

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

İV. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakam 
T. Gülez • 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakam 
1. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
/ / . Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
/ / . Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
t. Sezgin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1347) 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 

(Tasarıya bağlı cetveller) 
Bölüm Madde Lira 

(A/ l ) 
12.000 Personel giderleri Bölüm toplamı .19 OOO OOO 

Ücretler 
12.280 îşçi ücretleri 18 000 000 

Sosyal yardımlar 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları 1 000 000 

(A/2) 
21.000 Etüt ve proje giderleri Bölüm toplamı 3 000 OOO 

Ulaştırtma sektörü 
Karayolları 

21.541 Etüt ve proje giderleri 3 000 000 

22.000 Yapı, tesis* ve büyük onarım gid erleri Bölüm toplamı 127 500 000 

Ulaştırma sektörü 
Karayolları 

22.541 Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri ve büyük «narım gider
leri 77 500 000 

22.572 Teknik personel ücretleri 2 000 000 
Köy yolları 

22.574 Köy yolları yapımı (Dağıtımın şekli aynî ve nakit olarak Köy 
îşıleri Bakanlığınca test»it edilir.) • 48 000 000 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları Bölüm toplamı 25 000 000 

Ulaştırma sektörü 
Köy yolları 

23.571 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları (10 OOO 000 lirialık 
kısmı proje kredisinden temin edilecek makina ve teçhidatın: kar
şılığı olarak kabul edilmiştir. Nakden harcanamaz) 25 000 000 

(A/2) toplamı 155 500 000 
(A/3) 

35.000 Sosyal transferler Bölüm toplamı 500 000 

Emekli Sandığına ödemeler 
35.220 Emekli ikramiyesi 500 000 

(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) toplamı 175 000 000 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

CETVEL 

Tasarıya bağlı (Cetvel) aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1347) 





Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1348 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı ( A / l ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 

Meclisi 1/177 ; C. Senatosu 1/1064) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/962/465 

'MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
16 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Bemirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

1. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesinin 35.220 nci (Emekli ikra
miyesi) maddesinden bütçe ile alınan (50 000) liralık ödenek, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek 1101 sayılı Kanunun ilgili hükmüne göre kâfi gelmiyeceğinden, daha (20 000) li
ralık ödeneğin eklenmesi zaruridir. 

2. Keza aynı Genel Müdürlük mezkûr yıl bütçesinin 35.310 ncu (Emekli, dul ve yetim ay
lıkları) maddesine de bütçe ile alman (141 750) liralık ödenekte 1101 sayılı Kanun hükümlerine 
göre emekli, dul ve yetim aylıklarına kâfi gelmiyecektir. 

Bu durum muvacehesinde, 35.310 ncu maddeye daha (25 000) liralık ödeneğin eklenmesi lü
zumludur. 

3. Cem'an (45 000) liralık ödeneğe karşılık olarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü cari yıl bütçesinin 12.110 ncu (Aylıklar) maddesinden tasarrufu mümkün görülen aym miktar 
ödeneğin aktarılması suretiyle karşılanacaktır. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/177 
Karar No. : 37 

23 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen, 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/8) 
da kanun tasarısı), ilgililerin de katıldıkları otuı 

Tasarı, gerekçesinde de arz ve izah edildiği üz 
1969 yılı Bütçesinde, tertipleriııdeki ödeneklerin 
(12.000), 12.110 (Aylıklar) maddesinden tasarruf 
(20 000) liranın, bölüm (35.000), 35.220 (Emekli 
za aynı bölüm, 35.310 (Emekli, dul ve yetim ay-

Bütçe malî bir külfet tahmil etmiyen tasarı, i 
veliyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kır 
kanlığa sunulur. 

(Hudut ve Sahiller Sağlık Gren el Müdürlüğü 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkm-
umda görüşüldü; 
re, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
yıl içerisinde kâfi gelmiyeceği nedeniyle bölüm 

TL mümkün görülen (45 000) liralık ödenekten 
ikramiyesi) ve mütebaki (25 000) liranın da ke-
ıkları) maddesine aktarılmasını öngörmektedir. 
izerindeki vâki görüşmeleri mütaakıp, bağlı cet-

'iılun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş-

Başkan 
Sakarya 

N. Bay ar 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Demir 
Edirne 

M. Ilarmancıoğlu 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

Başkan V. 
Aydın 

İ. C. Ege 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. İ. Angı 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. R. Uzuner 

K 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
II. Özkan 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Karagözoğlu 
Ordu 

K. Şensoy 

Uşak 
M. E. Atayurt 

Zonguldak 
'. Nedimoğlu 

Ankara 
İ. Yetiş 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
T. Orhon 

Sivas 
M. Timisi 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1348) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Hudut ve Sahiller Sağlk Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (45 000) liralık aktar
ma yapılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yü
rütür. 

16 . 1 . 1970 
Devlet Balkanı 

B. Sezgin 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Adalet Bakanı V. 

H. Atabeyli 
İçişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım. Bakanı 

/ . Ertem 
Çalışma Bakanı 

•S. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

S. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakam 

H. Özalp 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Balkanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

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

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakam 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapantı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/ . Sezgin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1348) 
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Tasarıya bağlı cetveller 
Bölüm. Madde Düşülen Eklenen 

Huldıut ve SaMlüer Sağlıik Genel Müdürlüğü 

(A/l) 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm, toplamı 45 000 

AYLIKLAR 
12.110 Aylılklar 45 000 — 

(A/3) 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER Bölüm toplamı — 45 000 

EMEKLİ (SANDIĞINA ÖDEMELER 
-35.220 EmıeikM âıkr&mjiyesi — 20 000 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BENZERİ ÖDEMELER 
35..310 Emekli, dul ve yetim aylıkları — 25 000 

CETVEL 

Tasarıya bağlı (cetvel) aynen kabul edilmiştir. 

• i » e - « 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1348) 



Toplantı : 9 . - — 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/169; C. Senatosu 

1/1059) 

T. C. 
Başbakanlık 14'. 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 944/314 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye OBaikaııilığiifiica thâ rftamıan. vıe TfüriMye Büyük Hfâlet iMeelîsiiite arzı Balkanlar Kuru
taca 9 . 1 . 1970 ıtorMtiide (katfarlaiftı^^ «î̂ âinlbtıl d̂köiîîk tJniv̂ rBiîltösi 1969 yıüı Büfcçe tau
numla bağlı (A/l) işaretli cetvelde değ'işiklilk yapılması baikkında kanun tasarısı» lüle gerekçesi ve 
«(ki cetvel ilişik olarak sunutei'uştur. 

Gtereğimlhı yapılinıasuıı rüoa ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Üniversite öğretim üyelerine tazminat verilmesi hakkındaki 1187 sayılı Kanım, 5 Kasım 1969 
tarih ve 13343 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. 

Gereken ödeneği temin maksadı ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçesinin tasarrufu 
mümkün görülen (tertiplerinden ceanan (353 250) lira düşülerek, rektörlük ve teknik okul cari yıl 
bütçelerinde yeniden açılan 12.590 neı (Üniversite tazminatı) ıtertiplerine bu miktardan (108 000) 
lirasının rektörlük ve (245 250) lirasının da teknik okul bütçelerine olağanüstü ödenek olarak ak
tarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

1349 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Bütçe Karına Komisyonu 
Esas No. : 1/169 
Karar No. : 32 

23 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgililerin de 
katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Tasarı, gerekçesinde de arz ve izah edildiği üzere, 
Üniversite öğretim üyelerine 1187 sayılı Kanın uyarınca gereken ödeneği temin maksadiyle, 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçesi rin tasarrufu mümkün görülen rektörlük bölüm 

(12.000), 12.210 (Hizmetliler ücreti) maddesinden (108 000), Teknik Okul bölüm (12.000) 12.111 
(Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzman aylıkları maddesinden de (245 250) lira 
ki, toplam olarak (353 250) liradan (108 000) li anın, ısöz konusu üniversitenin rektörlük (A/ l ) 
cari harcamalar kısmında yeniden açılacak 12.590 (Üniversite tazminatı) maddesine, 

Mütebaki (245 250) liranın da Teknik okulu (A/l) cari harcamalar kısmında yeniden açılacak 
12.590 (Üniversite tazminatı) maddesine olağanüstü ödenek olarak aktarılmasını öngörmektedir. 

Bütçeye malî bir külfet tahmil etmiyen tasarı, üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp bağlı cetvel-
leriyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kıvulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sakarya Aydın Ankara Ankara 

N. Bayar î. C. Ege M. K. Yümaz 1. Yetiş 

Bolu 
Söz hakkım (mahfuzdur. 

K. Demir 
Edirne 

M. Harmancıoğlu 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Trabzon 
.Söz hakkım mahfuzdur. 

A. B. Uzun er 

Zongı 
7ı. Ned 

Corum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Karagözoğlu 
Ordu 

K. Şensoy 

Uşak 
M. F. Atayurt 

ııldak 
imoğlu 

Edirne 
M. N. Er geneli 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
T. Orhon 

Sivas 
M. Timisi 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1349) 
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HÜKÜMET TASARISI • 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkında kanun 't asar sı 

MADDE 1. — istanbul Teknik üniversitesi 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiple
rinden (353 250) lira düşülerek, ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplere olağan
üstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

9 . 1 . 1970 
Başbakan 

S. Demirel 
Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savununa Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğittim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı Y. 
G. Titrek 

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

N. Menteşe 
Sanayi Baıkanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta, Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı V. 
/ / . Atabeyli 
İçişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

İ. Ertem 
Çalışma Bakanı 

S. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

S. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

BÜTÇE KABMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkında kanun tasarsı 

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

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

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

Grenelik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

0. Senatosu (S. Sayısı : 1349) 



Tasarıya bağlı cetveller 

(1) SAYILI OETVEL 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

BöMim Madde 
Düşülen 

Lira 

12.000 

(A/ l ) 

Rektörlük 
PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 108 000 

12,000 

ÜCRETLER 
12.2*10 Hizmetliler ücreti 

PERSONEL GİDERLERİ 
Teknik okul 

108 000 

Bölüm toplamı 24'5 250 

AYLIKLAR 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 245 250 

Toplam 353 250 

Bölüm Madde 

12.000 

12.000 

(2) iS AYILI OETVEL 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

(A/ l ) 

Rektörlük 
PERSONEL GİDERLERİ 

TAZMİNATLAR 
Ü.2.590 Üniversite tazminatı 

Teknik okul 
PERSONEL GİDERLERİ 

TAZMİNATLAR 
12.590 Üniversite tazminatı 

Eklenen 
Lira 

Bölüm toplamı 108 000 

108 000 

Bölüm toplamı 245 250 

245 250 

Toplam '353 250 

(Bütçe Karma Komisyonunun kahul ettiği metne bağlı cetveller) 

CETVELLER 

Taisanya ıbağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aynen kabul edilmisrtir. 

O Senatosu (S. Sayısı : 1349) 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve 
( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/168; 

C. Senatosu : 1/1058) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 949 • 

MİLLET M E O L M BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
9 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanununa bağlı 
( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıllması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi 
ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başlbakan 

GEREKÇE 

1. Üniversite (öğretim üyelerine tazminat yerilmesi hakkındaki 1187 sayılı Kanun, 5 Kasım 
1969 'tarih ve 13343 sayılı Resmî G-azete'de yayınlanmış bulunimaktadır. 

G-ereken ödemeyi sağlamak amaıciyle Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı 'Bütçe kanununa 'bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin 12.590 inci (Üniversite tazminatı ile '224 sayılı Kanun 'gereğince verilecek 
tazminat) maddesine '('5 902 '800) liralık ödeneğe, 

2. Mezkûr üniversite ftynı yıl hıütçesinin 13.150 nci (Yakacak alımları ve giderleri) 'maddesine 
konulmuş bulunan (2 750 000) lira, yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyaımıyacağmdan keza 
fou tertibe de (1 500 000) liralık ödeneğe, 

İhtiyaç (bulunmaktadır, 

•Cem'an (7 402 800) liralık -ödeneğe karşılık olmak üzere, Hacettepe Üniversitesi 1909 yılı 
Bütçesinin tasarrufu ımümkün ıgörülen tertiplerinden hu miktar düşülerek (5 9Ö2 800) liranın 
12.590 ncı maddeye (1 500 000) lirasımm da 13.150 nci maddeye aktarılmasında lüzum hâsıl 
olmuştur. 

1350 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No : 1/168 
Karar No : 31 

23 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen, (Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka
nununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), 
ilgililerin de katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Tasarı, gerekçesinde de arz ve izah edildiği üzere, üniversite öğretim üyelerine tazminat ve
rilmesini âmir 1187 sayılı Kanun icabı gereken ödemeyi sağlamak amaciyle, Hacettepe Üniversitesi 
1969 yılı Bütçesinin tasarrufu mümkün görülen tertiplerden düşülecek (7 40*2 800) liradan, 
(5 902 800) lirasının söz konusu üniversitenin bölüm (12.000), 12.590 (Üniversite tazminatı ile 
224 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat) maddesine, mütebaki (1 500 000) liranın ise, 
maddesindeki (2 750 000) liralık ödeneğin yıl sonuna kadarki ihtiyacı karşılıyamıyaeağı nede
niyle bölüm ('13.000), T3.150 (Yakacak alımları ve giderleri) maddesine konulmasını öngörmek
tedir. 

Kanuni zorunluluklar nedeniyle ve Bütçeye de her 'hangi bir malî külfet tahmil etmiyen ta
sarı, üzerinde vâki ^görüşmeleri müteakip, 1 ve 2 nci maddeleri bağlı cetvelle aynen, numarası 
sehven (2) olarak yazılan yürütme maddesinin numarası (3) olarak düzeltilmek 'suretiyle kabul 
edilmiştir. * 

Öncelik ve ivedilikle 'görüşülmek ve G-enel Kurulun tasvip'lerine arz «dilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Sakarya Aydın Ankara Ankara 
N. Bayar î. C. Ege M. K. Yılmaz 1. Yetiş 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Demir 
Edirne 

M. Harmancıoğlu 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. R. Uzuner 

K 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
Söz hakkını mahfuzdur. 

C. Karagözoğlu 

Ordu 
K. Şensoy 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Zonguldak 
. Nedimoğlu 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmdr 
T. Orhan 

Sivas 
M. Timisi 

Urfa 
/ . E. Karakapıcv 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1350) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği

şiklik yapılması haklında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesi 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerinin ilişik cetvelde yazılı tertip
leri arasında (7 402 800) liralık aktarma yapıl
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 2. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

9 . 1 . 1970 

OBaşbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakam 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
O. Titrek 

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

İV. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapantı 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı V. 
H. Atabeyli 
İçişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Çalışma Baltanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEOİŞTİRİŞİ 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği

şiklik yapılması hakknda kanun tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1350) 



— 4 — 
(Tasarıya bağh cetveller) 

•Bölüm Madde Düşülen Eklenen 

Ha,cettepe Üniversitesi 

( A / l ) 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı _ 5 902 800 

TAZMİNATLAR 
12.590 Üniversite tazminatı ile 224 sayılı Kanun gereğince ve

rilecek tazminat — 5 902 800 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm Toplamı 1 500 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri — 1 500 000 

L5.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm Toplamı 1 220 000 — 

FAKÜLTELER, YÜKSEK OKULLAR GİDERLERİ 
Tıp Fakültesi ile yüksek okullar giderleri 

15.296 Tıp Fakültesi ile buna ve rektörlüğe bağlı yüksek 
okullar malzeme alım ve giderleri 520 000 
Fen ve Mühendislik Fakültesi ile buna bağlı yüksek 
okullar giderleri 

15.336 Malzeme alım ve giderleri 700 000 

(A/ l ) Toplamı 1 220 000 7 402 800 

(A/2) 

21.000 ETÜT YE PROJE GİDERLERİ Bölüm Toplamı 280 0O0 — 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Etüt ve Proje giderleri 280 000 

22.000 YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm Toplamı 5 902 800 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 5 902 800 

A/2) Toplamı 6 182 800 

Genel Toplam 7 402 800 7 402 800 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

Tasarıya bağlı (cetvel) aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1350) 



Toplantı •, 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/167; C. Senatosu : 1/1057) 

T. C. 
Başbakanlık^ 14 . 1 . 1970 

Karûunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-945/315 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Eüyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
9 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı» ve gerekçesi, ©ki cetvel ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir d 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Üniversite öğreteni üye]erine tazminat verilmesi hakkındaki 1187 sayılı Kanun, 5 Kasını 
1969 tanih ve 1334:] sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. 

Gereken ödemeyi temin maksadı ile Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçesinin, Mühendislik Bilim
leri Fakültesi 'kısmının tasarrufu mümkün görülen, tertiplerinden (220 000) lira düşülerek, Rek
törlük bütçesinde yeniden açılan 12.590 ncı (Özel Kanunları gereğince verilen diğer tazminat
lar) maddesine olağanüstü ödenek olarak aktarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyoıiu 

Esas No. : 1/167 
Karar No. : 30 

23 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen, (Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütee Kanununa bağ
lı (A/î ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı), ilgililerin de katıldık
ları oturumda görüşüldü; 

Tasa.rı, gerekçesinde de arz ve izah edildiği üzere; 
Üniversite öğretim üyelerine tazminat verilme.d hakkındaki 1187 sayılı Kanun gereği ödemeyi 

teinin maksadhie Ege Üniversitesi 1969 yılı Büt çerinin Mühendislik Bilimleri Fakültesi kısman
da tasarrufu mümkün görü'en tertiplerinden düşülecek (220 000) liranın, -rektörlük bütçesinde 
yeniden açılan 12.590 (Özel Kanunları gereğince verilen diğer tazminatlar) maddesine olağan
üstü ödenek olacak aktarılmasını öngörmektedir. 

Kanun gereği bir ödenıevi temin eden ve büt eve de her hangi bir malî külfet tahmil etmiyen 
ta;-;a:î, üzerhüe vâki görüşmeleri mütaakıp bağlı-cetveliyde sayneıı kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle go>--üşüknek ve Genel Kvruiun tasviplerine arz edilmek üzere 
Başkanlığa sunulur. 

Yüksek 

Başkan 
Sakarya 

Ar. Bay ar 

Bolu 
Söz hakkım m a lif uz dur 

K. Demir 

Edirne 
M. Ilannaııaoğlu 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Sivas 
M. Timisi 

Balkan V. 
Aydın 

1. C. Ege 

Burdur 
A7. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. î. Angı 

izmir 
M. Akan 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Tabiî üye 
S. Özgür 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

yorum 
A. Topçuoaşı 

Hatay 
/ / . Özkan 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Karagözoğlu 

Maraş 
A. Karaküçük 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. R. Vzuner 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Ankara 
1. Yetiş 

Edirne 
M. N. Er geneli 

İçel 
C. O ki fay uz 

izmir 
T. Orhon 

Ordu 
K. Sensoy 

Uşak 
M. F. Atayurt 

(i1. Senatosu İS. Sayısı : 1351) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerinden (220 000) 
lira düşülerek, (A/ l ) işaretli cetvelin rektörlük 
kısmında yeniden açılan 12.590 ncı (özel kanun
ları gereğince verilen diğer tazminatlar) mad
desine olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

9 . 1 . 1970 

B a r a k a n 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savurana Bakanı 
A. TopaJoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Ç ağlaya ngil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

Grimi, ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanh 
Grendik ve 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı V. 
II. Atabeyli 
İçişleri Bakam 

H. Menteşeoğlv 

Maliye Bakanı 
31. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Çalışma Bakanı 
$. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

İnıar ve İskân Bakanı 
77. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Spor Bakanı 
t. -Sezgin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

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

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

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

0. Senatosu (S. Sayısı : 1351) 
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(Tasarıya bağlı cetvel) 

Ödene ğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

12.000 

Ege üniversitesi 

(A/ l ) 

Mühendislik Bilimleri Fakültesi 

PERSONEL- GİDERLERİ Bölüm toplamı 220 000 

AYLIKLAR 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 150 000 

ÜCRETLER 
12.210 Hizmetliler ücreti 70 000 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel) 

CETVEL 

Tasarıya bağlı (Cetvel) aynen kabul edilmiştir. 

*>9<.i 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1351' 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporu (M. Meclisi : 1/165; C Senatosu : 1/1056) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-948/318 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
9 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Ankara Üniversitesi, Adana Ziraat Fakültesinin kuruluş kadroları 13 . 2 . 1969 tarih ve 1099 
sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Kuruluş kadrolarına ait 1099 sayılı Kanun malî yılın son ayında çıkmış bulunduğundan, ge
rekli ödenek Ankara Üniversitesi Bütçesinde yer almamıştır. 

Bu itibarla; adı geçen fakültenin kadrolarına ait ödenekler ile diğer masrafları karşılamak 
üzere, (198 220) liranın olağanüstü ödenek olarak konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

(198 220) liralık ödenek Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçesinin (B) işaretli cetvelinin 
72.000 nei (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü (Geçen yıldan devreden nakid) maddesine eklen
mek suretiyle karşılanacaktır. 
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T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/165 
Karar No. : 29 

— 2 — 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

23 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (Ankara üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgililerin de katıldıkları oturum
da görüşüldü; 

Tasarı, gerekçesinde de arz ve izah edildiği üzere, 1099 sayılı Kanunla Ankara Üniversitesi, 
Adana Ziraat Fakültesinin kuruluş kadroları çıkmış ve fakat malî yılın son ayma tesadüf etmesi 
nedeniyle gerekli ödenek üniversite bütçesinde yer alamadığından, adı geçen fakültenin kadro
larına ait ödenekler ile diğer masraflarını karşılamak üzere (198 220) liralık bir olağanüstü öde
nek verilmesini ve karşılığının, söz konusu üniversitenin 1969 yılı bütçesinin (B) işaretli cetvelinin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine aynı 
miktar ödenek eklenmek suretiyle karşılanmasını öngörmektedir. 

Kanuni bir zorunluluk icabı hazırlanan tasarı, üzerinde vâki görüşmeler sonucu bağlı cetvelle-
riyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Gene! Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Sakarya Aydın Ankara Ankara 

N. Bayar İ. C. Ege 31. K. Yılmaz î. Yetiş 

Bolu 
Söz hakk ım mahfuzdu!-. 

K. Demir 
Edirne 

.1/. Ilarmancıoğht 

İstanbul 
O. C. Fer soy 

Kastamonu 
/ / . Tosyah 

Tabiî Üye 
X. Özgür S 

B u r d u r 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. t. Anffi 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
. 1 . İmamoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuz-

. 1 . B. Fzuner 
dur. 

Zongı 
K. Neci 

Çorum 
. 1 . Topeubaşt 

H a t a y 
H. Özkan 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Karagözoğlu 
Ordu 

K. Şensoy 

Uşak 
M. F. Ata yurt 

ıldak 
imoğJu 

Edirne 
M. N. Ergendi 

İçel 
('. Ok yay uz 

İzmir 
T. Orhon 

Sivas 
. ] / . T imi s i 

Krfa 
/. E. Karakapıcı 

C. Senatosu (S. Savısı : 1352 
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HÜKÜMET TASARISI 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı (Ada
na Ziraat Fakültesi) adı altında yeniden açılan 
tertiplerine (198 220) lira olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvele ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele, ili
şik (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakid) maddesine 
(198 220) lira eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

9 . 1 . 1970 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı V. 
H. Atabeyli 
İçişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

31. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONTOUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununu 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay-
uen kabul edilmiştir. 

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

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

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

(lüm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

.V. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta, Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

G-ençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1352) 
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(Tasarıya bağlı cetveller) 

Bölüm Madde 
Eklenen 

Lira 

12.000 

(1) SAYILI CETVEL 

Adana Ziraat Fakültesi 

(A/ l ) 

12.110 
12.111 
12.150 

12.210 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.430 

12.510 

12.590 

12.610 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 

Genel idare aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 

ÜCRETLER 

Hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Emekli keseneği karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
Özel kanunlar gereğince verilen diğer tazminatlar 
Üniversite tazminatı ile 1099 savdı Kanun gereğince verilecek taz-
nat 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

12.811 
12.813 

12.833 

YOLLUKLAR 

I - Yurt içi yollukları 
Yönetim yollukları 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Öğretim yollukları 
Araştırma ve inceleme yolluğu 

Kesim toplamı 

Bölüm toplamı 

Kesim toplamı 

nlar aylıkları 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

138 954 

33 346 

5 130 
25 216 
3 000 

2 082 

2 080 
1 
1 

6 538 

200 
200 

1 000 
1 

5 137 

88 978 

478 

88 500 

1 

8 008 

1 
5 000 

3 000 
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Bölüm Madde 
Eklenen 

Lira. 

13.000 

14.000 

12.835 Enstitüler yolluğu 
Diğer yolluklar 

12.841 Tedavi yolluğu 
II - Yurt dışı yollukları 
Yönetim yollukları 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 

Öğretim yollukları 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR"' 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER 
14.440 Vergi, resim ve harçlar 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

22 380 

18 273 

1 000 
400 

6 350 
10 000 

1 
521 

1 

4 004 

1 
1 
1 
1 

4 000 

101 

100 
1 

32 502 
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Bölüm Madde 

15.000 

16.000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 

KURüM GİDERLERİ 

ARAŞTİRMA KURUMLARI GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Bölüm toplamı 

Kesim toplamı 

Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işletmelerinde 
yapılacak araştırma ve inceleme giderleri 

15.411 Büro giderleri 
15.416 (Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LABORATUVAR GİDERLERİ 

Bölüm toplamı 

Kesim toplamı 

Ziraat Fakültesi laboratuvar giderleri radyoizotop ve ev ekonomisi 
ile diğer mevcut laboratuvar giderleri 

16.211 Büro giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ 
16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
16.810 Bina onarımı 

Eklenen 
Lira 

32 501 

32 500 

1 

1 
1 
1 

505 

500 

32.000 

(A/3) 
I - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 
II - Transferler 

(A/ l ) toplamı 194 344 

Bölüm toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER Bölüm toplamı 3 875 
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Bölüm Madde 
Eklenen 

Lira 

ÖDÜL, İKRAMİYE MÜKÂFAT YE YARDIMLAR Kesim toplamı 3 500 

35.648 Talebe kantinine yardım 1 000 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 2 500 

DERNEK. BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ 
TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği için yardım 375 

(A/3) toplamı 3 876 

Genel toplam 198 220 

(2) SAYILI CETVEL 

). 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
•T 
1 

7 
8 
9 

Görevin 

Profesöt 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 
» 

çeşidi 

(öğretim üv 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(Öğretim yar 
» 
» 

-eleri) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

dımcılaı 
» 
» 

Aded 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

•ı) 5 
10 

5 

Aylık 

2 
1 
1 
1 
1 

000 
750 
500 
250 
100 
950 
800 
800 
700 
600 

1). 

n O 

4 
." 
5 
6 
7 
7 
9 

10 
9 

Görevin çeşidi 

Uzman 
» 
» 

Sekreter 
Kitaplık 

» 
» 
» 

Müdürü 
Kütüphaneci 
Öğrenci 
Ayniyat 

İşleri iŞefi 
ve Levazım 

Anbar Memuru 
Memur 

» 
» 
» 

Memuru 

Aded 

J 
2 
•> 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 

Aylık 

1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
800 
600 
500 
600 

9 Daktilo 

3) SAYILI CETVEL 

1 500 I 13 Hademe 300 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller) 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1), (2) ve (3) sayılı cetvel 
T aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 9 i 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/170; C. Senatosu : 1/1060) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sam : 71 - 946/316 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
9 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «istanbul Üniversitesi 1069 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetveller ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman D emir el 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

1. —• Üniversite öğretini üyelerine tazminat verilmesi hakkındaki 1187 sayılı Kanun 5 Ka
sım 1969 tarih ve 13843 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. 

Gereken ödeneği temin maksadı ile mezkûr Üniversite cari yıl bütçesinin tasarrufu mümkün 
görül'en tertiplerinden cenı'an (2 282 018) lira düşülerek 12.590 ncı (Üniversite tazminatı) mad
delerine aktarılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

2. — İstanbul Üniversitesi "Rektörlük bütçesinde tazminatlarla ilgili bir tertip bulunmadığın
dan, burada 12.590 neı (Üniversite tazminatı) 'maddesi açılarak, tasarıya bağlı (2) sayılı cetvelde 
adı geçen bütçede tasarruf edilen (207 000) liranın olağanüstü ödenek olarak aktarılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

3. — Diğer taraftan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 1969 - 1970 ders yılında açılan Ebe Okulun
da okutulan kültür derslerini okutacak lise öğretmenlerine verilen ders ücretlerini karşılıya-
caık bir tertip bulunmadığından, ücretler ödeneni iyece'ktir. Karşılıksız borca kalmamak üzere, ge
rekli ödemenin temini için bu Fakülte bütçednde 12.440 ncı (Ders ücreti) maddesi açılmasına ve 
buraya (2) sayılı cetvelde gösterilen 12.111 nci maddeden (20 000) lira ödeneğin olağanüstü öde
nek olarak aktarılması zorunlu görülmüştür. 

353 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/170 
Karar No: 33 

23 .1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen, «İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», ilgililerin de ka
tıldıkları oturumda görüşüldü; 

Tasarı, gerekçesinde de tafsilen arz ve izah edildiği üzere, Üniversite öğretim üyelerine «1187» 
sayılı Kanun uyarınca gereken ödemeyi temin maksadı ile, İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçesi
ne bağlı (A/ l ) cari harcamalarda tasarrufu mümkün görülen tertiplerden düşülecek toplam 
(2 282 018) liranın söz konusu Üniversitenin bölüm (12.000), 12.590 (Üniversite tazminatı) mad
delerine aktarılmasını, 

Rektörlük bütçesinde tazminatlarla ilgili bir tertibolmadığından bu bütçede yeniden açılacak 
12.590 (Üniversite tazminatı) maddesine Rektörlük bütçesinin (A/ l ) cari harcamalar tertiplerin
den tasarrufu kabil (207 000) liranın olağanüstü ödenek olarak aktarılrnasım, 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 1969 - 1970 ders yılına acılan Ebe Okulunda okutulan kültür 
dersleri Öğretmenlerine ders ücretlerini karşılıya e ak tertip bulunmadığından gereken ödemeyi te
min için de Fakülte bütçesinde yeni açılacak 12.440 (Ders ücreti) maddesine Fakültenin bölüm 
(12.000), 12.111 nci maddesinden tasarruf edilen (20 000) liralık ödeneğin olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmasını öngörmektedir. 

Bütçeye malî bir külfet ihtiyar etmiyen tasarı, üzerinde vâki görüşmeleri müteakip bağlı cet-
velleriyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

İV. Boyar 
Bolu 

Söz hakkım mahfuzdur. 
K. Demir 
Edirne 

M. Harmancıoğlu 
İstanbul 

O. C. Fersoy 

Kastamonu 
H. Tosyalı 
Tabiî Üye 
8. Özgür 

Başkanvekili 
Aydın 

t. C. Ege 
Burdur 

N. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. î. Angı 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. R. Vzuner 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Karagözoğlu 
Ordu 

K. Şen soy 
Uşak 

M. F. Aiayurt 

Zonguldak 
K, Nedimoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1353) 

Ankara 
1. Yetiş 
Edirne 

M. N. Er geneli 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
T. Orhon 

Sivas 
M. Timisi 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 
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HÜKÜMET TASARISI 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağh (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

heıkkında kanun •tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (2 282 018) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
(227 000) lira düşülerek ilişik (3) sayılı cetvel
de yeniden açılan tertiplere olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3, — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. —• Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

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

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangü 

Ticaret Bakam V. 
G. Titrek 

Ulaştırma Bakam 
N. Menteşe 

9 . 1 . 1970 

Devlet Bakanı 
E. Sezgin 

Adalet Bakanı V. 
II. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Sa§ ve Sos*. Y. Bakam Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
S. Öztiirk 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Cevheri II. Nakiboğlu 

A. 1. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kap anlı 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

îeişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Cfençlik ve Spor Bakanı 
î. Sezgin 
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(Tasarıya bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

istanbul Üniversitesi 

(A / l ) 

Tıp Fakültesi 
Bölüm Madde 

12.000 

15.000 

16.000 

PERSONEL GİDERLERİ 
TAZMİNATLAR 

12.590 Üniversite tazminatı 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Bölüm Toplamı 

Bölüm Toplamı 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.420 Telefon giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm Toplamı 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 

KURUM GİDERLERİ Bölüm Toplamı 

15.376 

15.416 

15.591 
15.596 
15.597 
15.598 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kitaplık giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Tıp Fakültesi Enstitüleri giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI "GİDERLERİ 
Tıp Fakültesi hastaneleri giderleri 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Yatak bedeli giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm Toplamı 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.211 Büro giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

Düşülen Eklenen 

60 000 

50 000 

10 
50 

50 

000 
000 

000 
688 000 

25 000 

10 000 

100 000 
4 000 

— 786 725 

7,86 725 

70 000 
150 000 
150 000 
287 000 
381 069 

44 725 
202 344 
20 000 

— 
— 
— 
— 
•— 

— 
— 
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Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm Madde 

12.000 

12,000 

PERSONEL GİDERLERİ 
TAZMİNATLAR 

'Bölüm Toplamı 

12.590 Üniversite tazminatı 

PERSONEL GİDERLERİ 
TAZMİNATLAR 

Cereathpaşa Tıp Fakültesi 

Bölüm Toplamı 

12.590 Üniversite tazminatı 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm Toplamı 

en Eklenen 

7 949 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 3 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma 'giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm Toplamı 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI GİDERLERİ 
Ceralıpaşa Tıp Fakültesi Hastaneleri giderleri 

15.591 Büro giderleri 
15.592 Ulaştırma giderleri 
15.596 Malzeme alım ve giderleri 
15.597 Yiyecek alım ve giderleri 
15.599 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm Toplamı 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.216 Malzeme alını ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur, ve öğrenci müba

delesi giderleri 5 000 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 

16.810 Bina onarımı 180 000 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 10 000 

— 392 344 

— 392 344 

— 1 102 949 

1 102 949 

2 500 — 
2 449 — 

521 

90 
5 

200 
225 
1 

000 — 

000 — 
000 — 
000 — 
000 — 
000 

574 000 — 

80 000 — 
1 

280 
18 

000 — 
000 — 
000 — 

(A/ l ) Toplamı 2 282 018 2 282 018 
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(2) SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 

Rektörlük 

Bölüm Madde 

12.000 

12.000 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.110 Genel idare aylıkları 

ÜCRETLER 
12.210 Hizmetliler ücreti 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 

Bölüm Madde 

12 000 

12.000 

(3) SAYILI CETYEL 

(A/ l ) 

Rektörlük 

PERSONEL GİDERLERİ 

TAZMİNATLAR 
12.590 Üniversite tazminatı 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

PERSONEL GİDERLERİ 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Eazla çalışma ücreti 

12.440 Ders ücreti 

Bölüm Toplamı 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1), (2) ve (3) sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Lira 

Bölüm Toplamı 

Bölüm Toplamı 

Lzmanlar aylıkları 

Genel Toplam 

207 000 

2 245 

204 755 

20 000 

20 000 

227 000 

Eklenen 
Lira 

Bölüm Toplamı 207 000 

207 000 

20 000 

20 000 

Genel Toplam 227 000 

»»-;« 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1353) 



Toplantı : 9 I OCf / 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 û 0 4 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/164; C. Senato* 

su : 1/1055) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 947/317 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca tazırllanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinle arzı Bakanlar Kurulun
ca 9 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kmununa tbağlı 
(A / l ) ve (A/2) igarettili cetvellerde değişiklik yapılmlaisı hakkında kanun ttasaansı» ile gerekçesi 
ve ©ki cetveller ilişik olarak tsunnllmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederüm. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Üniversite öğretim üyelerine tazminat yerilmesi hakkındaki 1187 sayılı Kanun, 5 Kasım 1969 
tarihli ve 13343 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. 

Gereken ödem-eyi temin m aksa di ile Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçesinin tasarrufu müm
kün görülen tertiplerinden ceman (9 589 742) lira düşülerek, mezkûr üniversite bütçesinde mev
cut 12:590 ncı (Üniversite tazminatı) maddelerine aktarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
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Bütçte Karana Komisyonla raporu 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/164 

Karar No. : 28 

23 . 1 . 1967 

Cmmjhuniyeıt Senatosu Ba^kaınlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen, (Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgililerin 
de hazır (bulundukları oturumda görüşüldü; 

Gerekçesinde de arz ve izah edildiği üzere, tasarı; üniversite öğretim üyelerine 1187 sayılı Ka
nun gereğince verilecek tazminatla ilgili ödemeyi temin etımekte ve bu malksatla da söz konusu üni
versitenin 1969 yılı Bütçesinin tasarrufu mümkün görülen tertiplerinden tenzil edilecök toplam 
(9 589 742) liranın, bölüm (12.O00), 12.590 (Üniversite tazminatı) maddesine aktarılmasını öngör
mektedir. 

Kanun gereği bir ödemeyi sağlıyan ve bütçeye de her hangi bir malî külfet tahmil etmiyen tasa
rı, üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip bağlı cetveliyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili iSözcü 
Sakarya Aydın Ankara Ankara 

İV. Bayar 1. C. Ege M. K. Yılmaz 1. Yetiş 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Demir 
Edirne 

M. Harmancıoğlu 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. t. Angı 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. R. Vzuner 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Karagözoğlu 

Ordu 
K. Şensoy 

Uşaik 
M. F. Atayurt 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Edirne 
M. N. Er geneli 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
T. Orhon 

Sivas 
M. Timisi 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1354) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretti cetvellerde deği

şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (9 589 742) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

9 . 1 . 1970 
'Başbakan 
8. D emir el 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

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

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İsleri Bakanı 

T. Kapanlı 

Devlet Bakanı 
E. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı Y. 
H. Atabeyli 
İçişleri Bakanı 

/ / . Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

/ . Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. Öztilrk 
En. ve Ta, Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

II. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 
Grençldk ve Spor Balkanı 

1. Sezgin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNDUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği

şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

i.1. Senatosu (S. Sayısı : İ354) 
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Bölüm Madde Ödeneğ'ın çeşidi Düşülen Eklenen 

Ankara Üniversitesi 

Rektörlük 

(A/2) v 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ON ARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 446 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 2 500 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 4 500 
13:130 Döş'eme ve demirbaş alımları ve giderleri 240 840 
13.140 Yayın 'alımları ve giderleri 150 000 

OENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
13.220 (Temizlik giderleri 6 783 
13.230 Aydınlatma giderleri 10 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 17 500 

IGENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 10 000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 7 500 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 40 000 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Dekanlık Araştırma Kurum ve Enstitü giderleri 

15.416 (Malzeme alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.216 ıMalzeme alım ve giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
16.840 Bina onarımı 

Bölüm 

T 17 T? t 
UTJIYL 

(A/ l ) 

toplamı 

toplamı 

40 

42 

20 

22 

514 

000 

500 

000 

500 

625 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve ibüyük onarım giderleri 446 000 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

(A / l ) 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 974 623 

TAZMİNATLAR 
12.590 Üniversite tazminatı 974 628 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 414 623 

974 623 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1354) 
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Bölüm Maldde ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/2) 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 164 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.'811 Yapı, tesis ve ıbüyük onarım giderleri 164 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE 
ONARIMLARI Bölüm toplamı 250 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.•811 iMakina, tedhizat alımları ve büyük onarımları '250 000 

(A/2) toplamı 414 000 

(A/ l ve A/2) toplamı 928 623 974 623 

Fen Fakültesi 

(A / l ) 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 870 000 

TAZMİNATLAR 
12.590 Üniversite tazminatı 1 870 000 

(A/2) 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 240 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis 've büyük onanım giderleri 240 000 

23.000 'MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE 
ONARIMLARI Bölüm toplamı 100 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, te'çjhizat alımları ve ''büyük onarımları 100 000 

(A/ l ve A/2) toplamı 340 000 1 870 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1354) 



Bölüm Makide ödeneğim çeşidi Düşülen Eklenen 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 121 879 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
13.210 Su giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EK 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

1 200 000 

200 000 
159 450 

350 000 

350 000 

300 000 

Hukuk Faikültesi 

(A / l ) 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 121 879 

TAZMİNATLAR 
12.590 Üniversite taminatı —• 121 879 

13.000 Yönetim giderleri Bölüm tolamı 121 879 — 

A / l toplamı 121 879 121 879 

Tıp Fakültesi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı — 4 209 450 

TAZMİNATLAR 
12.590 Üniversite1 tazminatı — 4 209 450 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 1 559 450 — 

OKULLAR GİDERLERİ 
Dişçilik Hekimliği Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri 
Hemşirelik Koleji giderleri 

15.296 Malzeme alım ve giderleri 150 000 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI GİDERLERİ 
Tıp Fakültesi Hastanesi giderleri 

15.515 Giyim kuşam alım ve giderleri 50 000 
15.516 Malzeme alım ve giderleri 100 000 

A / l toplamı 2 209 450 4 209 450 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1354) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

(A/2) 

22.000 YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 1 900 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 900 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIMLARI YE 
ONARIMLARI Bölüm toplamı 100 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 100 000 — 

(A/2) toplamı 2 000 000 

(A/ l ) ve (A/2) toplamı 4 209 450 4 209 450 

12.590 

13.130 
13.140 
13.150 

13.230 
13.240 

14.540 

15.416 

Veteriner Fakültesi 

(A/ l ) 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 

TAZMİNATLAR 
Üniversite tazminatı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 

HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 

EĞİTİM YE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Araştırma ve inceleme giderleri 

KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Enstitüler giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toptemı 

— 

— • 

120 305 

15 000 
50 000 
50 000 

1 305 
4 000 

200 000 

200 000 

10 000 

10 000 

203 390 

995 

995 
—• 

— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

695 

695 

LABORATUYAR GİDERLERİ 
16.216; Malzeme alım ve giderleri 186 000 — 

O. Senatosu (S. Sayısı ; 1354) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
16.410 Uluslararası yurtiçi 'toplantıları giderleri 4 390 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
16.810 Bina onarımı 13 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Hayvan sağlığı araştırma enstitüsü yapı, tesis ve büyük 

onarım giderleri 342 000 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONA

RIMLARI Bölüm toplamı 120 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALDİLAR 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 16 000 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 220 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
13.210 Su giderleri 20 000 
13.230 Aydınlatma giderleri 154 300 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.420 Telefon giderleri ' 10 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 11-2 000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 110 000 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14,595 Spor giderleri 2 000 

(A/ l ) toplamı 533 695 995 695 

(A/2) 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Bölüm topları 342 000 — 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 120 000 — 

TAZMİNATLAR 
12.590 Üniversite tazminatı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 420 300 — 

(A/2) toplamı 
(A/l) ve (A/2) toplamı 

akültesi 

Bölüm toplamı 

462 000 
9'9ö 695 

— 

— 
995 

1 309 

1 309 

695 

300 

300 

C. Senatosu (S, Sayısı : 1354) 
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Bölüm Maldde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 2 000 

ARAŞTIRMA KURUMU GİDERLERİ 
Ziraat Fakültesi Çeşitli Tecrübe istasyonlarında ve işlet
melerinde yapılacak araştırma ve inceleme giderleri 

15.416 Malzeme alımları ve giderleri 2 000 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 85 000 

LÂBORATÜVAR GİDERLERİ 
Ziraat Fakültesi lâboratuvar giderleri, radyoizotop ve 
ev ekonomisi ile diğer mevcut lâboratuvar giderleri 

16.216 Malzeme alım ve giderleri 5 000 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci müba
delesi giderleri 80 000 

(A/l ) toplamı 619 300 1 30'9 300 

(A/2) 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 550 000 — 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 550 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONA
RIMLARI Bölüm toplamı 140 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve ona rınıları 140 000 

(A/2) toplamı 690 000 

(A/ l ) ve (A/2) toplamı 1 309 300 1 309 300 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1354) 
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Bölüm Madde ödeneğim çeşidi Düşülen Eklenen 

İlahiyat Fakültesi 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 300 000 

22.811 Yapı, tesis ve 'büyük onarım giderleri 300 OOO 

Siyasal Blgiler Fakültesi 

(A/ l ) 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 82 042 

TAZMİNATLAR 
12.590 Üniversite tazminatı 82 042 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 82 042 

(GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 12 042 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 30 000 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 40 000 

(A/ l ) toplamı $2 042 82 042 

(A/2) 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 100 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve 'büyük onarım 'giderleri 100 OOO 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONA
RIMLARI 

Bölüm toplamı 490 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 490 OOO 

(A/2) toplamı 590 000 

(A/ l ve A/2) toplamı 672 042 82 042 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1354) 
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Bölüm Maidde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Eczacılık Fakültesi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölüm toplamı '26 753 

TAZMİNATLAR 
12.590 Üniversite tazminatı 26 753 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 26 753 

GENEL YÖNETİMLE iLGlLl ALIMLAR 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri '17 600 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 9 153 

(A/ l ) toplamı (26 753 26 753 

(A/2) 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 240 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22:811 Yapı, tesis ve •'büyük onarım giderleri 240 000 

(A/ l ve A/2 toplamı 266 753 26 753 

Genel toplam 9 589 742 9 589 742 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

CETVEL 

Tasarıya bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

ı s a ^ ı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1354) 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1355 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak« 
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mecli-

1/175; C. Senatosu : 1/1062) sı 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/965/468 

19 . 1 . 1970 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
16 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştınlan «1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanım tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci madde : 

Bölüm Madde Düşülen Eklenen 

12.000 12.340 

12.415 
12.416 
12.853 

13.000 13.130 

50 000 

50 000 ) 
70 000 ) 
60 000 ) 

35 000 

İ z a h a t 

(A/ l ) 
Başbakanlık 

Başbakanlık 1969 yılı Bütçesinin hazırlanışın
da 1968 yılı masrafı göz önünde tutularak, bu 
maddeye konulmuş olan (45 000) liralık ödenek 
aynen muhafaza edilmişti. Ancak, 1969 yılı Bütçe 
Kanununun 37 nci maddesi ile ücretlilere de te
davi masrafı verilmesi hükmü yer aldığı halde. 
ödeneği bütçeye konulmamıştır. Bu itibarla, bu 
maddeye (50 000) liranın aktarılması zorunludur. 

Tertiplerindeki ödenek yıl ısonuna kadar olan 
ihtiyacı karşılayamuyacağmdan hizalarında gös
terilen miktarların laktarılmasma ihtiyaç duyul
muştur. 

Devlet Bakanlıkları odalarında yapılan deği
şiklik dolayısiyle bâzı döşeme ve .demirbaş eşya
nın yenilenmesi zaruretine binaen, daiha (35 000) 
liralık ödeneğin /aktarılması zaruridir. 
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Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

13."230 15 000 Eylül 1969 ayına kadar yapılan ödemeler dı
şında (9 320) liralık ödenmiyen fatura ıbuİTincnalk-
tadır. Yıl sonuna kadar (5 680) liralık faıturıa ge
leceği anlaşılmakla, (15 000) liralık ödeneğe ihti
yaç vardır. 

13.420 200 000 Ağustos 1969 sonu itibariyle gelem faturalar
dan ödenfmiyen (47 074) linalıik fatura mevcuttur. 
Yıl somuna kadar gelecek la/tura karşılığı için de 
(152 926) liraya ihtiyaç vardır. Bu itibarla, bu 
maddeye (200 000) liranın aktarılması zaruridir. 

13.511 35 000 Başbakanlık Ihizsmetlerinin özelliğine binaen, 
tertibindeki ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı 
kar.şılayaımıyacağından, bu maddeye (35 000) li
ranın aktarılmasına ihtiyaç vardır. 

13.513 8ü 000 Devlet .Bakamları taşıtları 4 aded olup, Petrol 
Ofisinden geden fatura tu t an (38 654) liradır 
Ayrıca tanııir gideri olarak gelen faturalar da 
(11 846) liradır. Yıl sonuna kadar «lan ihtiyacın 
göz önüne almanak, bu teritibe (80 000) linanın 
aktarılması lüzumludur. 

13.520 160 000 Akar yakıt bedeli olarak Petrol Ofisinden ge
len ve halen ödemımiyen (96 616) liralık fatura 
mevcuttur. Ayrıca, (10 994) liralık da onarım fa
turası gelmiştir, yıl sonuna kadar olan ihtiyacı da 
karşılatmak için bu maddeye (160 000) liranın ak
tarılması zorunludur. 

13.530 25 000 Misafir taşıtları işletme giderleri için Petrol 
Ofisinden! alman ve ödenraiyen 6 aylık fatura tu
tarı (6 225) liradır. Yıl sonuma kadar (2 200) lira
lık akar yakıt sarf edeceği tahmin edilmektedir. 
Diğer taraftan, onarım için (14 575) liralık öden
in iyen fatura mevcuttur. Yıl sonuna kadar onarım 
için de (2 000) liranın sarf edileceği tahmin «dil
mektedir. Akar yakıt ve tamir masrafını karşıla
mak üzere. (25 000) liranın ıbu maddeye aktarıl
ması gerekmektedir. 

16.000 16.310 780 000 Bu tertipten yıl somuna kadar (780 000) lira
nın tasarrufu mümkün görülmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 12.111 70 476 600 ) Millî Savunma Bakanlığı fiilî kadrolarında tah-
12.210 240 300 ) min edilen zayiat miktarlarının tam olarak ger

çekleşmemesi sebebiyle, tertibindeki ödenekler yıl 
sonuna kadar olanı ihtiyacı karşılıyamıyacaktır. 
Bu itibarla. <bu miktarların aktarılması zaruridir. 

V. Senatosu (S. Sayısı : 1355) 
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Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

12.280 

13.000 

12.310 

12.340 

12,370 
12.380 

12.530 
12.540 
12J590 
12.851 

12.000 12.853 

14.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.160 
13.190 
13.220 
13.240 
13.290 
13.330 
13.340 
13.350 
13.410 
13.420 
13.430 
13.520 
13.610 
14.110 

2 440 040 
368 000 

3 827 000 
496 925 
124 000 

95 500 
638 000 

47 000 
58 830 

23 605 415 
482 650 

4 144 200 
101 000 

1 272 000 
20 902 740 

217 900 
14 000 

1 075 000 

34 899 500 3 No. ki toplu iş sözleşmesi 'gereğince işçi üc
retleri maddesindeki ödenek malî yıl sonuna (kadar 
olan ihtiyacı karşılıyaımıyacaktır. Bu itibarla, 
12.280 nci maddeye (34 899 500) liranın aktarıl
ması elzemdir. 

50 000 Sarfiyat seyrine göre, bu miktarın aktarılması 
lüzumludur. 

4 783 900 Yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılamak üze
re, bu (miktarın aktarılması gerekmektedir. 

4 616 000 ) Millî ıStavunima Bakanlığı personelinin emekli 
7 393 000 ) keseneği ile (sosyal sigorta kurumları kesenek ve 

prim karşılıklarına ait ödenek yıl (sonuna kadar 
olan ihtiyacı karşılayamadığından, 12.111, 12.210 
ve 12.280 nci "maddelere ait gerekçedeki izahata 
göre bu miktarların aktarılması lüzumludur. 

Aylık ve ücretlere ait gerekçeye göre bu mik
tarların aktarılması zaruridir. 

Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu mad
desindeki ödenekten askerî temsilciliklerimize ata
nan personelin yolluklarının tediye edilebilmesi 
için bütçedeki ödenek kâfi geOımemektedir. Bu mik
tarın aktarılması zaruridir. 

450 000 Bakanlar Kurulu kararma göre Amerika Bir
leşik Devletlerinden satmaılunan 3 aded muhrip 
için dışarıya gidecek personelin yurt dışı geçici 
görev yolluğunu karşılamak üzere, tertibindefci 
ödenek yetmemektedir. Bu miktarın aktarılması 
zaruridir. 

14 970 000 ) 
2 800 000 ) 
37 337 100 ) 

192 000 

Bu'maddelerindeki ödeneklerden toplamı olarak 
düşülen (178 208 400) lira, savunma hizmetleri
nin bir kısmından vezgeçilımesi ve ^bâzılarının ise 
iptali suretiyle t asar raf sağlanmış olup, özlük 
haklarında meydana gelen ihtiyacın karşılana
bilmesi amacı ile aktarana yapılması zorunluluğu 
hâsıl olmuştur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1355) 
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Bölüm Madde 

14.000 14.210 
14.510 
14.520 
14.540 
14:550 
14.591 
14.593 
14.594 
14.595 
14.5% 

15.000 15.221 
15.226 
15.229 
15.291 
15.296 
15.299 
15.381 
15.386 
15.389 
15.831 
15.837 
15.839 

16.000 16.111 
16.116 
16.119 
16.280 
16.480 
16.810 
16.820 

17.000 17.110 
17.210 
17.220 
17.230 
17.240 

17.000 17.250 
17.260 
17.310 
17.320 

Düşülen 

7 600 ) 
881 305 ) 
6 000 ) 

404 775 ) 
40 400 ) 
132 765 ) 
225 800 ) 
466 965 ) 
299 100 ) 
405 750 ) 
247 600 ) 
206 000 ) 
100 800 ) 
619 600 ) 
519 600 ) 
139 800 ) 
8 000 ) 
88 780 ) 
8 400 ) 
85 500 ) 
42 500 ) 
21 375 ) 
12 000 ) 

2 907 800 ) 
23 200 ) 
82 080 ) 
754 000 ) 

6 829 800 ) 
386 220 ) 
47 000 ) 

16 425 640 ) 
11 452 000 ) 
3 298 000 ) 
1 658 000 ) 

20 627 159 ) 
2 112 800 ) 
20 544 960 ) 

831 000 ) 

Eklenen İ z a h a t 

Bu maddelerindeki ödeneklerden toplam olarak 
düşülen (178 208 400) lira, savunma hizmetleri
nin bir kısanımdan vezgeçilmesi ve bâzılarının ise 
iptali suretiyle tasarruf ısağlanımış olup, özlük 
haklarımda meydana gelen ihtiyacın (karşılana
bilmesi amacı ile aktarma yapılması zorunluluğu 
hâsıl olmuştur. 

Bu maddelerindeki ödeneklerden toplam olarak 
düşülen (178 208 400) lira, savunma hizmetleri
nin bir kısmımdan vezgeçilımesi ve bâzılarının ise 
iptali suretiyle tasarruf sağlanmuş olup, özlük 
haklarımda meydana gelen ihtiyacın karşılana
bilmesi amacı ile aktarma yapılması zorunluluğu 
hâsıl olmuştur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1355) 
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Bölüm Madde Düşülen.' Eklenen İ z a h a t 

imar ve iskân Bakanlığı 

12.000 12.834 132 000 Belediyelere teknik personel yetiştirmek ama-
ciyle İmar ve İskân BaJkanlığmea düzenlenen kur
sa sınavla alınan kursiyerlere kanunî yevmiyeleri
nin ödenebilmesi için bu miktarın aktarılması zo
runludur. 

14.000 14.510 132 000 Bu miktarın tasarrufu mümkündür. 

(A/2) 

Millî Savunana Bakanlığı 

22.000 22.611 3 690 000 ) Bu maddelerdeki ödeneklerden toplam olarak 
düşülen (178 208 400) lira, savunma hizmetleri
nin bir kısmından vezgeçilmesi ve bâzıllarının ise 
iptali suretiyle tasarruf sağlanmış olup, özlük 
haklarında meydana 'gelen ihtiyacın karşılana
bilmesi amacı ile aktarıma yapılması zorunluluğu 
hâsıl olmuştur. 

(A/3) 
Millî Savunma Bakanlığı 

32,000 32.100 1 717 000 ) Bu 'maddelerdeki ödeneklerden toplam olarak 
32.200 1 000 000 ) düşülen (178 208 400) lira, savunma hizmetleri-

34.000 34.210 2 638 387 ) nin bir kısanından vezgeçilmesi ve bâzılarının ise 
34.710 10 564 439 ) iptali suretiyle tasarruf sağlanmış olup, özlük 

haklarında meydana gelen ihtiyacın karşılana
bilmesi amacı ile aktarma yapılması zorunluluğu 
hâsd olmuştur. 

22J611 
22.711 
22.811 
22.812 
22.911 
22.912 

3 690 000 ) 
1 517 000 ) 
2 803 600 ) 

20 000 ) 
1 372 500 ) 

25 200 ) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1355) 
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İkinci madde : 

Bölüm Madde Eklenen İ z a h a t 

12.000 12.110 2 954 600 
12.310 
12,370 
12.410 
12.630 

50 000 ) 
413 645 ) 
562 500 ) 
825 000 ) 

12.590 1 125 000 

(A/ l ) 

Emniyet G-enel Müdürlüğü 

1144 sayılı Kanımla Emniyet Genel Müdürilüğü teşkilâtına ve
rilen 5 575 aded toplum polisi kadrolarından (2 500) adedine tâ
yin yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Mezkûr kadrolara ait iki aylık ödenek ihtiyacını (karşılamak 
üzere, tertipleri hizalarında gösterilen ımiktarlar tutarında ek öde
nek verilmesi zarureti vardır. 

Jandama Ctenel Komutanlığı 

12.000 12.280 2 000 000 Jandarma G-eoıeJİ Komutanlığı işyerlerindeki işçilerin yıllardan 
12.530 14 985 000 beri t al eb ettikleri çeşitli istihkaklarının artırılması (konusu ele 

alınarak, toplu sözleşmeye bağlanmış (bulunmaktadır. Bu itibarla, 
tertibindeki ödenek bu artışı karşılıyasmadığımdan, yıl sonuna ka
dar olan ihtiyaç için (2 000 000) liralık ek ödeneğin verilmesi ge
rekmektedir. 

Diğer taraftan, 1969 malî yılı Bütçesinin hazırlığı sırasında er 
tayın bedelleri (120) lira üzerinden hesabedilerek, ödeneği buna 
göre konulmuştu. 20 Haziran 19'69 tarih ve 6/11999 sayılı Bakan
lar Kurulu kararı ile bu miktar (165) liraya çıkarılmıştır. Bu iti
barla, bu maddeye daha (14 985 000) liralık ek ödenek verilmesi 
icabetmektedir. 

21.000 21.410 4 000 000 

21.000 21.420 46 000 000 

(A/2) 

Sanayi Bakanlığı 

2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik İşleri Etüd İdaresine Sa
nayi Bakanlığı Bütçesinden (44 298 000) liralık ödenek verilmiş
tir. Bu (miktardan (2 000 000) lirası köy elektrifikasyon işlerine 
sarf olunmaktadır. (2 000 000) lira yapılacak 1 500 aded köy elek
trifikasyon etüd ve projesine kâfi gelmediğinden, bu tertibe daha 
(4 000 000) liralık ek ödeneğin verilmesi zorunludur. 

Malûmları olduğu üzere, 1969 yılında hedef olarak 1 500 civa
rında köyün elektrifikasyonu yapılması öngörüldüğünden, hudut 
köylerine de öncelik verilmek suretiyle gerekli proje ve tesis iha
leleri yapılmış, 1/3 ü köylü vatandaş katkısını da değerlendirerek, 
t raf e, nakil, direk ve ölçü âletleri gibi anamalzemeler de iç ve dış 
piyasadan temin edilmektedir. Yalnız 1 500 civarındaki köyün ya
tırım portesi takriben (270 000 000) Türk lirasına baliğ olmakta
dır. 1/3 ü halk tarafından verilecek olan yardım 'düşüldüğünde, 
bu meblâğ (180 000 000) na baliğ olmaktadır. Bütçe ödeneği bu
nu karşılamaya kâfi gelmediğinden, 21.420 nci maddeye (46 000 000) 
liranın eklenmesi gerekmektedir. 

C. Senatosu Savıs; : 1355) 
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Bölüm Madde Eklenen İ z a h a t 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

Karayolları Genel Müdürlüğüne teklif olunan (175 000 000) 
liralık eik ödenelk ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı için 
teklif olunan (200 000 000) liralık ek ödeneğin Hazine yardımı 
olarak verilmesi gerekmektedir. 

Verilmesi teklif -olunan com'an (447 915 745) liralık ek ödenek 
yıl içinde yapılacalk tasarrufla karşılanacaktır. 

Üçüncü madde : 
1962 yılında vefadeden jandarma albaylarından emekli bir subayın teçhiz ve tekfin masrafını 

karşılamak üzere, yılı bütçesinde 'ödemek bakiyesi olmadığından, karşılıksız borç mahiyetini almış
tı*. 

Gerekli 'borcun ödenmesini sağlamak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı oari yıl 'bütçesinde ye
niden açılacak 36.360 nci (Geçen ve eski yıllar karşılıksız 'borçları) maddesine (600) liralık olağan
üstü ödeneğin konulmasına ve bu yıl da ödenemediği takdirde, 1970 malî yılı içinde tediyesini sağ
lamak atmacı ile madde unvanının sonuna, «Bu ödenekten harcanmıyan kısmını ertesi yıla devren 
ödenelk kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.» ibaresinin konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Dördüncü madde : 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan 14 . 1 . 1965 tarihli ve 277 - H - 58 sayılı Anlaşma gere

ğince Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığı 1969 yılı Büteçsinde açılan özel 47.111 nci ( 2 7 7 - T F - 2 3 -
540 -1005 sayılı proje Anlaşması uyarınca nüfus plânlaması hizmetlerinde kullanılacak 50 motorlu 
taşıtın mubayaa giderleri) maddesine 1968 yılı ieinde harcanmıyan (447 000) lira devren ödenek 
kaydedilmiştir. 

Mezkûr ödenekle, Devlet Malzeme Ofisinden satınalmaoak 12 taşıt için (R) cetvelinin sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına bu taşıt kadrolarının eklenmesi lüzumludur. 

Beşinci madde : 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin, Emniyet Genel Müdürlüğüne .ait kısmın

da bulunan 70 aded binek tenezzüh şase 4X2 taşıtlarından 42 adedinin alınmasına ihtiyaç var-
<hr. 

Diğer taraftan, mezkûr cetvelde bulunan 25 aded motosiklet ihtiyacı karşılayamadığından, bu 
taşıttan daha 32 aded alınmasına ihtij^aç vardır. 

Bu itibarla; 70 aded binek tenezzüh şase 4X2 taşıt adedinin 42 ye, 25 aded motosikletin (600 cc 
çift silindirli ve kapalı şaftlı) adedi de 57 olarak düzeltilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Altıncı madde : 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 67 aded 

(Arazi kaptıkaçtı, «Şehir dışı 4X4) taşıttan 6 adedi adı geçen Bakanlık tarafından ısatmalmmış 
bulunmaktadır. Geriye kalan 61 adedi, Malzeme Ofisinde mevcudu 'bulunmadığından, alınamamış
tır. 

Bu ihtiyacın- karşılanmasını teminen, tasarıya ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtların çıkarı
larak, yerine (6) sayılı cetvelde yazılı taşıtların eklenmesi lüzumludur. 

34.000 34.117 175 000 000 ) 
34.119 200 000 000 ) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1355) 



Yedinci madde : 
Yıllık programların koordinasyon uygulama ve izlenmesi için 'görevlendirilen idareciler ve ya

tırımcı daireler yöneticilerinin (katıldığı toplantı ve seminerlerde görüşülmekte olması, yapılan 
bu seminerlerin en iyi sonucu vermesi için, seminerin yapıldığı yerde, seminere (katılanların iste
nildiği anda bir arada tutulmasını teminen, yemek ve yatma ihtiyaçlarının da karşılanması zorun
lu görülmektedir. Aksi halde, toplantıya katılanların ayrı ev ve otellerde yatıp, ayrı lokanta ve 
yerlerde yemeleri halinde, ne (toplantıya iştirak ve devam; ve ne de günlük seminerin programının 
uygulanması mümkün olabilirdi. 

Bu itibarla, ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı formül çıkarılarak, yerine ilişik (7) sayılı cetvelde 
yazılı formülün eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

TBMM. 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/175 
Karar No. : 35 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen <,<1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ilgililerin de katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Gerekçesinde de tafsilen arz ve izah edildiği üzere, tasarının 1 nci maddesi; 
Başbakanlık 1969 yılı bütçesinin, bölüm (16.000) 16.310 (Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri) 

maddesinden tasarrufu mümkün görülen (780 000) liranın, 1969 yılı bütçesiyle verilen ödenekler
den, 12.000 ve 13.000 bölümlerin bir kısım maddelerindeki ödeneklerin yıl içindeki giderleri karşı-
lıyamıyaeağı nedeniyle bu maddelere aktarılmasını; 

Millî 'Savunma Bakanlığı 1969 yılı bütçesi, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 22.000, 32.000 
ve 34.000 ncü bölümlerinin muhtelif maddelerinden, savunma hizmetlerinin bir kısmından vazge
çilmesi ye bâzı hizmetlerin de iptali suretiyle, tasarrufu mümkün görülen cem'an (178 208 400) 
liralık ödeneğin, özlük haklarında meydana gelen ihtiyacın karşılanabilmesi nedeniyle bu haklarla 
ilgili tertiplere aktarılmasını; 

İmar ve İskân Bakanlığı aynı yıl bütçesinin, bölüm (14.000) 14.510 (Kurs gideri) maddesinden 
tasarrufu mümkün görülen (132 000) liralık ödeneğin, bölüm (12.000) 12.834 (Kurs yolluğu) 
maddesine aktarılmasını öngörmektedir. 

İkinci maddesi; 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı 1969 yılı bütçelerinin bâzı tertiplerin -

deki ödeneğin yıl içerisindeki giderleri karşılıya mıyacağı nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü 
(12.000) nci bölümün muhtelif maddelerine toplam (5 930 745) lira, 

Jandarma Genel Komutanlığı (12.000) nci bölümün muhtelif maddelerine toplam (16 985 000) 
lira, 

Sanayi Bakanlığı (21.000) nci bölümün muhtelif maddelerine (50 000 000) lira ve Maliye 
Bakanlığı bütçesinin (34.000) nci bölüm 34.117 ve 34.119 ncu maddelerine de, Karayolları ve 
Devlet Su İşleri Genel müdürlükleri için teklif olunan ödeneğin veril ebil m esini teminen yıl içinde 
yapılacak tasarruflarla karşılanmak üzere cem'an (447 915 745) liralık ek ödeneğin verilmesi; 

3 ncü madde, 
1962 yılında vefat eden bir subayın teçhiz ve tekfin masraflarını karşılamak üzere yılı bütçe

sinde ödenek bakiyesi olmadığından bakiye borç mahiyetini alan (600) liranın ödenebilmesini 
teminen 1969 yılı Bütçe kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı 
kısmına yeni bir madde açılmasını; 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1355) 
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4 ncü madde, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Devlet 

için (R) cetvelinin söz konusu bakanlık kısmına 
5 nci madde, 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 

bulunan (70) aded binek taşıtından (42) adedi 
de ihtiyacı kâfi gelmiyen (25) aded (motosiklet) 
masını mümkün kılacak şekilde (R) formülünde 

6 ncı madde, 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 

(67) aded taşıttan, mevcudu Malzeme Ofisinde k 
rine Malzeme Ofisinde mevcut taşıtlardan satın 
ğişikliğin yapılmasını; 

7 nci madde, 
Yıllık programların koordinasyon ve izlenmesi 

yöneticilerinin toplantıya katıldıkları mahallerde, 
getirilmesi, Devlet Plânlama Teşkilâtında 340 ve 
edilecek personele ait ücretlerin tediyesinde malî 
bakımından, madde metninde geçen (formül) iba 
maddeye bağlı (R) işaretli cetvelle ilgili (6) ve 
değiştirilerek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu madde 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel K 
Başkanlığa sunulur. 

Malzeme Ofisinden satmalmacak (12) aded taşıt 
bu taşıt kadrolarının ilâvesini; 

cetvelin, Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında 
nin satmalmmasma, mütebaki (28) aded yerine 

e ilâveten daha (32) aded (motosiklet) in alm-
gerekli değişikliğin yapılmasını; 

cetvelin, Bayındırlık Bakanlığı kısmında mevcut 
almadığından satmalmamıyan (61) adedinin ye-
almmasını teminen (R) formülünde gerekli de-

için görevlendirilen idareci ve yatırım daireleri 
tetkik ve izlenimlerinin daha müsmir bir hale 
933 sayılı kanunlar hükümlerine göre istihdam 
kaza mercilerinde hâsıl olan tereddütleri izale 

resinin (formüller) şeklinde değiştirilerek ve 
(7) sayılı cetvellere bâzı ilâveler yapmak suretiyle 
ler ise bağlı cetvelleri ile aynen kabul edilmiştir. 
urulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Bolu 
Söz hakkım (mahfuzdur. 

K. Demir 
Edirne 

M. Harmancıoğlu 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Başıkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. R. Uzuner 

ıSözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Haıtay 
H. Özkan 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Karagözoğlu 
Ordu 

K. Şensoy 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Ankara 
/. Yeti§ 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
T. Orhon 

Sivas 
M. Timisi 

Urfa 
t. E. Karakaptcı 
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HÜKÜMET TASARISI 

1969 yut Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de-
ğisikldk yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri 
arasında (179 120 400) liralık aktarma yapık 
iniştir. 

MADDE 2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertipleri
ne (447 915 745) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Jandarma Genel 
Komutanlığı kısmında yeniden açılan (Geçen 
ve eski yıllar karşılıksız borçları «Bu ödenek
ten harcanmıyan kısmını ertesi yıla devren 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.») 
30.350 nci maddeye (600) liralık olağanüstü öde
nek konulmuştur. 

MADDE 4. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Sağîsk ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kısmına, ilişik (3) sayılı cetvel
de yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 5. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmında bulunan 70 aded binek te-
nezzüh şase 4 X 2 taşıtın adedi 42, aynı cetvel
de bulunan 25 aded motosikletin (600 cc çift si
lindirli ve kapalı şaftah) adedi de 57 olarak 
düzenlenmiştir. 

MADDE 6. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (E) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakan
lığı kısmından ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı 
taşıtlar çıkarılmış, yerine ilişik (5) sayılı cet-' 
velde yazılı taşıtlar ©klennûştir. 

MADDE 7. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (6) sayılı cet
velde yazılı formül çıkarılmış, yerine ilişik (7) 
sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

16 . 1 . 1970 
Başbakan Devlet Bakanı 
$. Demirel R. Sezgin 

10 -

I BİTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde dt-
ğişikUk yapılman hakkında Kanun t&sa<rm 

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

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

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

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

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

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

MADDE 7. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (6) sayılı 
cetvelde yazılı formüller çıkarılmış, yerine ili
şik (7) sayılı cetvelde yazılı formüller eklen
miştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
î. S. Çağlayangil 

Müllî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

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

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kaparilı 

Devlet Bakanı 
T. Bilgim, 

Adalet Bakanı V. 
H. Atabeyli 
içişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. GüUz 
Sağ ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

/ . Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

S. 0. Avcı 
İmar ve lakân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

E. Özalp 
Gençlik ve Spor Bakanı 

1. Sezgin 
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(Tasarıya dağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

12.000 

J 3.000 

16.000 

12.000 

13.130 

13.230 

13.420 

13.511 
13.513 
13.520 
13.530 

Personel giderleri 

(A/ l ) 
Başbakanlık 

Bölüm toplamı 

Sosyal yardımlar 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri ek çalışma karşılıkları 

Fazla çalışma ücreti 
12.415 Tanıtma fazla çalışma ücreti 
12.416 Haber ve yayın hizmetleri fazla çalışma ücreti 

Yolluklar 
Yönetim yollukları 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

Yönetim giderleri Bölüm toplamı 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri —• 
Genel yönetimle ilgili giderler 
Aydınlatma giderleri —-
Ulaştırma giderleri 
Telefon giderleri —. 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Başbakan taşıtı işletme ve onarma giderleri — 
Devlet Bakanları taşıtları işletme ve onarma giderleri •— 
Hizmet, taştıları işletme ve onarma giderleri —-
Yabancı misafirler taşıtları işletme ve onarma giderleri — 
Çeşitli giderler Bölüm toplamı 780 000 

Propaganda ve tanıtma giderleri 
16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri 

Millî Savunma Bakanlığı 

Personel giderleri Bölüm toplamı 

780 000 

230 000 

50 000 

50 
70 

60 

550 

35 

15 

200 

35 
80 

000 
000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 
000 

160 000 
25 000 

— 

— 178 208 400 

12.111 

12.210 
12.280 

12.310 
12.340 
12.370 
12.380 

Aylıklar 
Askerî personel aylıkları 
ücretler 
Genel idare hizmetliler ücreti 
İşçi ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Çocuk zammı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları 

— 70 486 600 

— 240 300 
— 34 899 500 

— 50 000 
— 4 783 900 
— 4 616 000 
— 7 393 000 
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Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

13.000 

14.000 

12.530 
12.540 
12.590 

12.851 
12.853 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.160 
13.190 

13.220 
13.240 
13.290 

13.330 
13.340 
13.350 

13.410 
13.420 
13.430 

13.520 

13.610 

Tazminatlar 
Tayın bedeli ve işaşe bedeli 
Hizmeteri tazminatı 
5686, 144, 4335, 4688, 233, 336, 223, 6996, 6245, 645 
sayılı kanunlar ve 926 sayılı Kanunun (49) ve (166) 
ncı maddelerine göre verilen diğer tazminatlar 
Yolluklar 
Yönetim yollukları 
Yurt dışı kuruluşlar sürdkli görev yolluğu 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 

Yönetim giderleri Bölüm toplamı 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 
Temizlik giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
Hizmetle ilgili alımlar 
Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 
Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri 
Sağlık, araç, gereç ve ilâç almıları ve giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 
Kiı a giderleri 
Bina ve arazi kira bedeli 

— 14 970 000 
— 2 800 000 

— 37 337 100 

58 835 200 

2 440 040 
368 000 

3 827 000 
496 925 
124 000 

95 500 

638 000 
47 000 
58 830 

23 605 415 
482 650 

4 144 200 

101 000 
1 272 000 

20 902 740 

217 900 

14 000 

Hizmet giderleri Bölüm toplamı 3 945 460 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

Adalet hizmetleri ile ilgili giderler 
14.210 Kovuşturma giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

1 075 000 

7)600 

881 305 
6 000 

192 000 
450 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

14.540 Araştırına, geliştirme ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

Diğer eğitim giderleri 
14.591 Moral eğitim giderleri 
14.593 Er eğitim giderleri 
] 4.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 ıSpor ve izcilik giderleri 
14.59İ8 Manevra ve tatbikat giderlerle'i 

15.000 Kurum giderleri 

Okullar giderleri 
Ortaokul, liseler ve kolejler giderleri 

15.221 Büro giderleri 
15.226 [Malzeme alım ve giderleri 
15.229 Diğer alım ve giderleri 

Yüksek genel öğretim giderleri 
15.291 Büro giderleri 
15.296 Malzeme albm ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

Eğitim kurumları giderleri 
Anıt ve müzeler giderleri 

15.381 Büro giderleri 
15.386 Malzeme alım ve giderleri 
15.389 Diğer alım ve giderleri 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
15.831 Büro giderleri 
15.837 Ziyafet giderleri 
15.839 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
BASIMEVİ GİDERLERİ 

16.111 Büro giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.280 Askerî kimyahaneler giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
16.480 NATO ve CENTO giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

derleri 

Bölüm toplamı 

404 775 
40 400 

132 765 
225 800 
466 965 
299 100 
405 750 

2 087 955 

247 600 
206 000 
100 

619 
519 
139 

800 

600 
600 
800 

8 000 
88 780 
8 400 

85 
42 
21 

10 995 

500 
500 
375 
100 

•> 

6 

12 
907 
23 

82 

754 

829 
386 

000 
800 
200 

080 

000 

800 
220 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

17.000 SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZMETLERİ 
Bölümü toplamı 76 996 559 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
17.110 Etüt ve proje giderleri 47 000 

YAPI VE BÜYÜK ONARIMLAR 
17.210 Savunma, yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 16 425 640 
17.220 Gemi yapımı büyük onarım giderleri 11 452 000 
17.230 Tersane giderleri 3 298 000 
17.240 Hava meydanları ile yolları ve depoları yapım, ba

kım ve büyük onarım giderleri 1 658 000 
17.250 NATO enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her 

türlü giderler (Bu ödenekten lüzum görülecek 
miktarlarını hava meydanları ve akar yakıt te
sisleri inşaat islerine sarf olunmak üzere aynı 
isimde Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin sonunda 
açılacak hususi bölüme aktarmaya Maliye Bakan
lığı yetkilidir.) 20 627 159 

17.260 Teknik personel ücretleri 2 112 800 
MAKÎNA, TEÇHİZAT YE TAŞİT ALIMLARI 
VE ONARIMLARI 

17.3.10 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 20 544 960 
17.320 Tavıt alımları 831 000 

İmar ve İskân Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 132 000 

YOLLUKLAR 
ÖĞRETİM YOLL UKI,A R! 

12.834 Kurs yolluğu 132 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplana 132 000 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
14.510 Kurs giderleri 132 000 

;A/1) toplam* 153 772 274 179 120 400 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/2) 

Millî Savunma Bakanlığı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDER
LERİ Bölüm toplamı 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

KONUT SEKTÖRÜ 
22.711 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.912 Teknik personel ücretleri 

(A/l) ve (A/2) toplamı 163 200 574 179 120 400 

(A/3) 
Millî Savunma Bakanlığı 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölüm toplamı 2 717 000 

9 428 300 

3 690 000 

1 517 000 

2 803 600 
20 000 

1 372 500 
25 200 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 1 717 000 
32.200 ENF nin gerektirdiği kamulaştırma ve satmalma 

bedeli 1 000 000 

34.000 MALİ TRANSFERLER Bölüm toplamı 13 202 826 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEME
LER 
PETROL OFİSİ 

34.210 ENF ce Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne ödemeler 2 638 387 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEME
LER 

34.710 Uluslararası teşekküllere yatırılacak üye aidatlara, 
katılma payı ve iştirak hisseleri 10 564 439 

(A/3) toplamı 15 919 826 

A / l ) , (A/2) ve (A/3) toplamı 179 120 400 179 120 400 
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(2) SAYILI CETVEL 

Ödeneğin ç e gidi Lira 

12.000 

12.000 

21.000 

34.000 

(4/D 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 

AYLIKLAR 
12.110 Genel idare aylıkları 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.310 Çocuk zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 6564 sayılı Kanun gereğince verilecek fazla çalışma ücretli 

TAZMİNATLAR 
12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.590 911 sayılı Kanun gereğince verilecek toplum zabıtası tazminatı 

Jandarma Genel Komutanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ 

ÜCRETLER 
.12.280 İşçi ücretleri 

TAZMİNATLAR 
12.530 Tayın becleM ve iaşe bedeli 

Bölüm toplamı 

(A/ l ) toplamı 

(A/2) 
Sanayi Bakanlığı 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ Bölüm toplamı 

ENERJİ SEKTÖRÜ 
21.41.0 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik İşleri Etüt İdaresine yardım 
21.420 Köy elektriklendirilin esi için E ti banka yardım 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 
34.117 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince 

Karayolları Genel Müdürlüğüne 
34.119 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 

5 

2 

930 

954 

745 

600 

50 000 
413 645 

562 500 

825 000 
1 125 000 

16 985 000 

2 000 000 

14 985 000 

22 915 745 

50 000 000 

4 000 000 
46 000 000 

375 000 000 

175 000 000 
200 000 000 

A/l), (A/2) ve (A/3) toplamı 447 915 745 
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(3) SAYILI CETVEL 

Taşıt alımları 
237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar 

Aded Cinsi Diferansiyel Nerede kullanılacağı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
12 Arazi binek (4 kişilik) 4X4 Nüfus plânlaması hizmetlerinde 

Aded Cinsi 

61 Arazi kaptıkaçtı 
(Şehir dışı) 

(4) SAYILI CETVEL 

Diferansiyel 

Bayındırlık Bakanlığı 
4X4 

Nerede kullanılacağı 

Aded Cinsi 

30 Arazi Pick - up 
(3 kişilik) 

31 Arazi binek 
(4 kişilik) 

(5) SAYILI CETVEL 

Diferansiyel 

Bayındırlık Bakanlığı 

4X4 

4X4 

Nerede kullanılacağı 

Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde 

Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde 

(6) SAYILI CETVEL 

Bölüm : 16.000 çeşitli giderler 
Kesim : Propoganda ve tanıtma giderleri 
Plân ve yıllık programların yurt içinde tanıtma ve uygulama giderleri : 
İdareciler ve yatırımcı daireler yöneticileri ile plân ve programlarla ilgili olarak yapılacak yurt 

içi toplantı giderleri. 

(7) SAYILI CETVEL 

Bölüm : 16.000 çeşitli giderler 
Kesim : propoganda ve tanıtma giderleri 
Plân ve yıllık programların yurt içinde tanıtma ve uygulama giderleri. 
İdareciler ve yatırımcı daireler yöneticileri ile plân ve programlarla ilgili olarak yapılacak 

yurt içi toplantı giderleri ile bu toplantıya katılanların gerektiği ahvalde yatak ve yemek para
ları. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1), (2), (3), (4), ve (5) sayılı cetveller aynen (6) ve (7) sayılı cetveller de
ğiştirilerek kabul edilmiştir. 

(Bütçe Karma Komisyonunun değiştirici) 

(6) SAYILI CETVEL 

Bölüm : 16.000 çeşitli giderler 
Kesim : Propoganda ve tanıtma giderleri 
Plân ve yıllık pdogramların yurt içinde tanıtma ve uygulama giderleri : 
idareciler ve yatırımcı daireler yöneticileri ile plân ve programlarla ilgili olarak yapılacak 

yurt içi toplantı giderleri. 
Bölüm : 21.000 Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
«Devlet Plânlama Teşkilâtının 933 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edeceği sözleşmeli 

personel ücretleri» 

(7) SAYILI CETVEL 

Bölüm : 16.000 Çeşitli giderler 
Kesim : Propoganda ve tanıtma giderler 
Plân ve yıllık programların yurt içinde tanıtma ve uygulama giderleri. 
İdareciler ve yatırımcı daireler yöneticileri ile plân ve programlarla ilgili olarak yapılacak 

yurt içi toplantı giderleri ile bu toplantıya katılanların gerektiği ahvalde yatak ve yemek para
lan. 

Bölüm : 21.000 Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
«Devlet Plânlama Teşkilâtının 340 ve 933 sayılı kanunlar hükümlerine göre istihdam edeceği 

sözleşmeli personel ücretleri» 
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