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Madde
tırım hacmi ve süresi ile oranlı olarak en as ölçü gözetilmek şartiyle (Döşeme ve
demirbaş alımları ve giderleri), (Yakacak alımları ve giderleri), (Su giderleri),
(Temizlik giderleri), (Aydınlatma giderleri), (PTT giderleri), (Mevzuatın gerek
tirdiği hallerde yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri), (Griyim, kuşam
alımları ve giderleri) maddelerine ilişkin giderlor bu bölümün ilgili maddelerin
den ödenir.
Makina - Teçhizat ve taşıt alımları va onarımları :
23111 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları,
23.112 Taşıt alımları.
23.612 Taşıt alımları. (Trafik kasaları ile ilgili tazminatlar da bu tertipten ödenir.)
Etüt ve proje giderleri :
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri :
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımlar.ı :
Vasıfları itibariyle 4/10195 sayılı Kararname şümulüne girmekle beraber aylıklı
olarak istihdam edilen teknik personelin geçim görev yollukları bu bölümdeki
teknik personel geçici görev ye]Iııklan tertibinden ödenir.
Borç ödemeleri :
38,720 Avrupa İskân Fonundan temin edilen kredinin y:ILk fam ve resûlmal itfa kargı
lığı (İç ve dış borçları; borcun doğuş yılma bakılmaksızm bu tertipten ödenir.)

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, önerge hakkındaki görülünüz efen
dim?...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletvekili)
— Müsaade ederseniz kürsüden arz edeyim.
BAŞKAN —• Muhterem efendim, 88 nci mad
de gereğince mümkün değil, izahat vermek; evet
veya hayır efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletvekili)
- - Efendim, bu. (E) formülü şimdi değişik şekli
ile bu seneye kadar tatbik edilegelmiştir. Bu
sena (E) formülünde Devlet Su İşleri merkez
binası yeni yapıldığı, taşındığı için çıkarılmış
tır. Aksine çıkarılmaması lâzımgelen bir sene
dir. Bütçe Karma Komisyonunda müdahale
mizle CR) formülü simdi değişikliği teklif edilen
şekilde kabul edilmiş, Ve fakat bilâhara bizim
Bakanlığımız bütçesi kabul edildikten sonra ve
bizim malûmatımız dışında bütçenin sonunda
tekriri müzakere ile bu hale getirilmiştir. Deği
şikliğe uyuyoruz efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Komis
yon?,.. Katılıyorlar efendim.
MALİYE TEMSİLCİSİ HÜSEÜ GÖNÜLAL
— Müsaade ederseniz bir mâruzâtım var efen
dim.
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Şimdi efendim, Bütçe Komisyonunda verilen
önerge genel bütçe kanununa bağlı (R) işaretli
cetveline eklenmesi talebediliyordu. O itibarla
genel bütçe sonunda müsakere edildi. Müzakere
neticesinde,..
BAŞKAN — önergede bunların hepsi izah
"dilmiş efendim. Evet veya hayır...
MALİYE TEMSİLCİSİ HÜSNÜ GÖNÜLAL
(Devamla) — Şimdi efendim, kısaca mâruzâ
tımı arz edeyim.
BAŞKAN — Hayır efendim.
MALİYE Tr T !!İLÖİSÎ HÜSNÜ GÖNÜLAL
(Devamla) — ' ; imcb efendim, bu talebedilen
teklif, cari hy:?amalarda öngörülen masraflar
dır. (R) formülünün başında sayfa 67; 1970 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cari
harcamalar, (A/2) işaretli yatırım, harcamaları
ve (A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer
harcamaları cetvellerinde yer alan tertiplerdeki
ödenekler aşağıdaki esaslar dairesinde kullanılır.
Ancak, cari harcamalar için, yatırım, harcamala
rında ve yatırım har şamaları içinde cari harca
malardan gider yapılmaz. Şimdi; biz bu öner
geyi kabul ettiğimi* takdirde yatırımcı daireler
bu yola gidecektir. Biz yıl içinde cari harcama
larda aktarma yapmak suretiyle gereken ihtiyacı
karşılarız. Yetmediği saman da ek ödenek ver-

