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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki
görüşmelere devam olunarak;
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı bütçele
rinin tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı
sonunda kabul olunduğu bildirildi.
Gümrük ye Tekel Bakanlığı bütçesi kabul
olundu.
Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesinin
madde ve bölümleri onaylanarak, tümü açık oya
sunuldu, oyların aryımı sonunda kabul olundu
ğu bildirildi.
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir sü
re görüşüldü.
Saat 15,30'da toplanılmak üzere Birleşime
saat 14,00'te ara verildi.
İkinci Oturum
Köy İşleri Bakanlığı,
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü büt
çeleri kabul olundu.

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir şiire
görüşüldü.
Saat 20,30'da toplanılmak üzere Birleşime
saat 19,00'da ara verildi.
Üçüncü Oturum
Ticaret Bakanlığı Bütçesi kabul olundu.
Saat 22,44'te Birleşime 10 dakika ara verildi.
Dördüncü Oturum
Maliye. Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir süre
görüşüldü.
8 . 2 . 1973 Perşembe günü saat 09,30'da top
lanılmak üzere Birleşime (8 . 2 . 1973) saat 00.43'1e
son verildi.
Başkan
Başkanvckili
31 acıt Zeroı

Kâtip
Diyarbakır
Azmi Erdoğan

Kâtip
Konya
Osman Nuri Canpolat

SORULAR
Yazdı soru
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrurc Aksoley'in, Emniyet mensuplarına veri

len fazla çalışma ücretine dair yazılı soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/110)

GELEN KÂĞITLAR
Raporlar
4. — Türk Kanunu Medenisinin (birinci ki
tabının ikinci ba'bı üçüncü faslının değiştiril
mesi, bâzı vakıfların 'vergi muafiyetinden fay
dalandırılması (hakkındaki 903 sayılı Kanunun
2 nci maddesi ile Türk Medenî Kanununum'
453 ncü maddesine eklenen ikinci fıkranın de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
(M Meclisi : 2/538; C Senatosu 2/40) <(S. Sa
yısı : 247) (Dağıtma tarihi : 7. 2 . 1973)
2. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar
Üyesi Kemal Şenocak'm yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başlbakanbk tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
-

ru. W 2 4 8 ) , ('S. Sayısı : 20u) /Dağıtma tarih :
7. 2 .1973)
3. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile İni kanuna
bağlı cetvellerde değşiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M Meclisi : 1/756; C Senatosu : 1/152)
i(ıS. Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1973)
4. — İstadbul Teknik Ünivesitesi 4972 yılı
Bütçe yılı Kanununa 'bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (M Meclisi : 1/770;
€ Senatosu : 1/154) / S Sayısı : 203) (Dağıtma
.tarihi : 7 . 2 . 1973)
5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
417
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Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/771 ;
O. Senatosu : 1/155) 0$. Sayısı : 204) (Dağıt
ma tariki 7 . 2 . 1973)
6. — Orman Cfenel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe Kanununa- bağlı (E) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanım tasarısı
ve
'Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi :
1/778; C. Senatosu : 1/156 (S. Sayısı : 205) '(Da
ğıtma. tarihi : 7. 2.197*3)
7. —• 19)72 yılı Bütçe Kanunu ile 'bu kanuna
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/772; C. Senatosu : 1/157)1
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1973)
8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M Meclisi :
1/775; C Senatosu : 1/16-0) (S Sayısı : 208) (D.
Tarihi : 7 . 2 . 1973)
9. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanım tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/774; O. Se
natosu : 1/159) (S. Sayısı : 209) (D. Tarihi :
7.2.1973 H
;
10. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/773; C. Senato
su : 1/158) (S. Sayısı : 210) (D. Tarihi :
7.2.197:3)'
11. —• 1972 yılı 'Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanım
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
(•M. Meclisi : 1/766; C. Senatosu : 1/163) ÇS. Sa
yısı :211) (T). Tarihi : 7.2.1973)
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12. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanım
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M.
Meclisi : 1/769; C. Senatosu : 1/158) (S. Sayı
sı : 2112) (Dağıtma tarihi : 7.2.1973)
13. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3)
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi :
1/777; C. Senatosu : 1/1102) (S. Sayı'sı : 218)
(Dağıtma tarihi : 7.2.1973>
14. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1972
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu rapora (M. Meclisi : 1/7G8;
O. Senatosu : 1/164) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma
tarihi : 7.2.L973)
15. — 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin
(D) ^belidinin değiştirilmesine ve. bu kanuna üç
•geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin
Millet Meclisince kaibul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu : 2/39) (S. Sayısı : 215) (Da
ğıtma tarihi : 8.2.1973)
16. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M.
Meclisi : l/77'6; C. Senatosu : 1/161) (S. Sayı
sı : 207) (Dağıtma tarihi : 8. 2 . 1973)
17. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldızın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu
raporu. (3/1000), (S. Saysı : 218.)
(Dağıtma
tarihi : 8.2,1973)
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BİRİNCİ OTURUM
Açilnıiai saati : 9,30
BAŞKAN — Başkanvekilli Sırrı Atalay
KÂTİPLER : Bahriye Uçak (Cumhurbaşkanınca İS. Ü.) - Hüseyin öztürk (Sivas)
BAŞKAN — 30 neu «Birleşimi açıyorum.
III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu, Millet Meclisi (1/734);
Cumhuriyet Senatosu (1/121) (S. Sayısı : 167)

(D
A) MALÎYE BAKAXLIĞI
BÜTÇESİ
a) Gelir Bütçesi
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyurun.
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
—• Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın
üyeleri;
1973 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısını yüce
Heyetinize takdim etmek için yaptığım konuşma
da, bu Bütçenin hazırlanmasında bugün ekonomi
mizin içinde bulunduğu şartları ve bu itibarla
Bütçemizin özelliklerini izah etmiş, bu arada bu
Bütçenin plân ve programlara uygun bir bütçe
olarak hazırlandığını, amacının ekonomimizde
birkaç yıldan beri devam etmekte bulunan fiyat
hareketlerini Türkiye'nin koşullarına uygun bir
istikrar ortamına döndürerek Plânda öngörülen
hedeflerin böyle bir ortanı içinde gerçekleştiril
mesi bulunduğunu, Bütçemizin ayrıca reformlara
dönük bir bütçe olduğunu arz ve izah etmiştim.
Yüce Senatoda dün yapılan konuşmalarda
1973 malî yılı Bütçe tasarısı bu açıdan çeşitli ten
kitlere uğradı. Aslında Maliye Bakanlığının Büt
çesini konuşma noktasına gelmiş olmakla bera
ber, her bakanlık bütçesinin, Bütçenin tümü için
de yer aldığı ve özellikle Maliye Bakanlığının büt
çeyi hazırlamak ve Hükümet adma savunmak gibi
bir görevi de bulunduğu gözönünde tutulacak
olursa, bunu hiç şüphesiz ki tabiî karşılamak ge
rekmektedir.
Bu konuşmamda ben, yüce Heyetinize tekrar
Bütçenin özelliklerini ayrıntıları ile izah etmek
suretiyle vaktinizi almak istemiyorum. Yalnız,
(1) 167 S. Sayılı ba&mayazı 30 . 1 . 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına ehlidir.

tenkitlerde üzerinde durulan hususları biraz daha
aydınlığa kavuşturmak ve bu konularda tevcih
edilen sorulara cevap arz etmek için bâzı açıkla
malarda bulunacağım.
Önce; Bütçemizin şeklî bakımdan olduğu ka
dar, muhteva bakımından da demek mümkündür,
en önemli özelliğini teşkil eden reform bütçe hü
viyeti, dün konuşan sayın senatörler tarafından
genellikle tasvip görmekle beraber, bunun noksan
ları üzerinde de duruldu ve bu arada Sayın Oümüşoğiu ıbütçe ile programın hazırlanma şeklinde
bir çelişki bulunduğuna işaret etti.
Plânlı döneme girdikten sonra, bu düzeni ka
bul etmiş olan öteki ülkelerde olduğu gibi, Tür
kiye'de de bütçelerin hazırlanması yeni bir şekil
ve anlam kazanmıştır. Bu yeni şekle göre bütçe
lerin, herşeyden önce Plâna ve Plânın yıllık uygu
laması niteliğinde 'bulunan programlara göre ha
zırlanması gerekmektedir. Bu hiç şüphesiz ki, Büt
çenin her alanda ve 'bütün ayrıntıları ile Plân ve
programlara uygun olması anlamına gelmemekte
dir. 1973 malî yılı Bütçesi hazırlanırken, 1973
yılı uygulama programının hazırlanmasının bir
miktar gecikmiş olması dolayısiylc bir bakıma Sa
yın Gümüşoğlu'nun işaret ettiği çelişkili durum
ortaya çıkmıştır denebilir; fakat aslında her ikisi
de Hükümet tasarrufu olan bu çalışmaların bir
likte yürütülmüş olması dolayısiyle pratikte bu
nun büyük bir mahzur ortaya çıkarmadığını arz
etmek isterim. Programın hazırlanmasındaki ge
cikme ise, yüce Heyetinizin malûmu olduğu üze
re, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının hazır
landıktan sonra Meclislerimizde müzakere edilip
yürürlüğe girmesinin başlangıçta öngörülen prog
rama nazaran bir miktar gecikme ile gerçekleş
miş olmasından ileri gelmektedir.
İkinci olarak, Bütçenin muhtevası üzerinde
kısaca durmak ve bu konuda yapılan tenkitlere
cevap arz etmek istiyorum.
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Sayın Gümüşoğlu ve Sayın Sarlıcalı bu ko
nuda yaptıkları tenkitlerde Bütçenin genellikle
gerçekçi denebilecek bir nitelikte hazırlanmış ol
makla beraber, gerek giderler yönünden, gerekse
gelirler yönünden şüphe ve tereddütle karşılana
bilecek noktaları olduğunu, bu itibarla Bütçenin
bir açıkla kapanmasını beklemek lâzım geldiğini
söylediler ve bu açığı da 3 - 4 ve 5 milyar olarak
ifade ettiler.
Sayın Başkan, sayın senatörler; bu noktada
şunu bir kere daha yüce Heyetinize arz etmek
isterim ki, 1973 malî yılı Bütçesi hazırlanırken
Bütçede ilk ve önemli şartlardan birini teşkil eden
samimiyet kaidesinin gereklerine bütün ayrıntıla
rı ile uyulmak hususunda özel bir gayret sarfedilmiştir. Başka bir deyimle açıklamak gerekirse,
bütçe tasarısına şekil verilirken eldeki verileri her
türlü önyargıdan uzak olarak ve bilimsel açıdan
değerlendirmekten geri kalınmamıştır. Bu itibar
la. Bütçenin gelirlerini elimizdeki verilere göre
samimiyetle tahmin ettiğimizi ve bu gelirlerde
herhangi bir sunî artış yapmak yoluna gitmediği
mizi Heyetinize arz edebilecek durumda olduğum
gibi, giderlerde de bütçe kanunu tasarısının met
ninde öngörülen istisnalar dışında, yürürlükteki
kanunların gerektirdiği bütün giderleri kapsamak
yoluna gittiğimizi tekrar açıklamak isterim.
Sayın senatörler; bütçenin bu şekli ile biran
için dengeli olduğu kabul edilse dahi, yıl için
de ek ödenek almak zorunluğu hâsıl olacağı
nı ve İm hususun da bütçenin dengesini ayrı
ca bozan bir unsur teşkil edeceğini ifade et
tiler. Buna örnek olarak özellikle Sayın Sar
lıcalı, Devlet memurlarının özlük hakların
da öngörülen değişikliklerle ilgili olarak ha
zırlanmış bulunan kanun kuvvetindeki karar
namenin gerektirdiği ödeneğin, bütçede ye
rinin tespit edilmemiş olduğunu zikrettiler.
Bütçelerin uygulanmasında ek ödenek ih
tiyacı, bir bakıma bütçenin bünyesinin ve tat
bikatının tabiî neticelerinden biri sayılmak ge
rekir. Çünkü Yüce Heyetinizin de malûmu ol
duğu üzere, bütçeler netice itibariyle bir tah
mine dayanır. Bu bakımdan zannediyorum ki
nsMİ üzerinde durulması lâzımgelen önemli nok
ta. bütçe hazırlanırken bir kısım ödeneklerin
ü n ide ek ödenek suretiyle karşılanması dü
şüncesi ile bütçe tasarısında bunlara tanı ola
rak yer verilmemesi meselesi olmak gerekir.
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Bu açıdan tekrar heyetinize arz etmek istiyo
rum biz, bütçe hazırlanırken bu noktayı has
sasiyetle değerlendirmiş bulunuyoruz. Nite
kim Sayın Sarlıcalı'nm üzerinde durduğu öde
me de, bütçe kanunu tasarısı tetkik edildiği
zaman görülecektir ki, yıl içinde personel gi
derlerinde yapılacak tasarrufla karşılanabile
cek bir husus olarak ele alınmıştır. Bu nokta
yı şu şekilde ayrıca açıklamakta fayda oldu
ğu kanısındayım. Bütçe hazırlanırken, mevcut
kadroların bütün kuruluşlarda tanı karşılığı
için ödenek konulmak yoluna gidilmiştir. Kad
roların bir kısmının boş olduğu bilinmektedir
ve çeşitli sebeplerle bir kısım kadroların da
yıl içinde doldurulmayacağı tahmin edilmek
tedir. Yapılan hesaplara göre, şimdiye ka
dar bu şekilde artan ödenekler % 6 ile c/c 10
arasında bir değişiklik göstermektedir. Bu ne
denledir ki, 1973 yılı Bütçesinde personel gi
derleri için öngörülmüş olan ödeneklerin %
10'u, kanun metninde yer alan bir hükümle
kesilmek suretiyle Maliye Bakanlığı bütçe
sine nakledilmiştir. Yapılacak
intibakların
gerektirdiği ek ödenekler, Maliye Bakanlığı
bütçesine nakledilen bu ödeneklerin ilgili ku
ruluşlara zaman zaman serbest bırakılmasiyle karşılanacaktır. Yapılan hesaplara göre, 1
Haziran 1973 tarihinden itibaren
yürürlüğe
girecek yeni hükümlerin, yıllık karşılığı 3
milyar civarındadır. Haziran'dan sonraki müd
detin gerektirdiği ödenek ise, 2 milyar civa
rındadır. Personel giderlerinde bugün tüm
olarak öngörülen ödenek hacmi, arz ettiğim
mekanizma içinde böyle bir imkânı hazırla
yabilecek durumdadır.
Bütçenin denkliği konusunda, yine üze
rinde durulan bir başka konu, da, gelirlerin
tahmini ile ilgili oldu ve gerek Sayın Gümüş
oğlu gerekse Sayın Sarlıcalı 1973 malî yılı
Bütçesinde öngörülen gelirlerin, 1972 gelir
tahsilatı gözönünde tutulacak olursa, bu büt
çe zaten acık vermiş olduğu için, gerçekleş
mesinin mümkün olmadığını ifade ettiler ve
bu arada özellikle vergi gelirleri üzerinde dur
dular. Bu noktada daha açık olarak vergi ge
lirlerinin 48 milyar lira olarak tahmin edildi
ğini, halbuki Maliye Bakanlığının şimdi yap
tığı tahminler gerçekleşecek olursa bu yıl
sonunda bunun 38 milyar civarında kalaca420 —
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ğını ve bu durum karşısında ise 1973 yılı
içinde bu kadar büyük oranda bir artışın
beklenmeyeceği belirtildi.
Sayın Başkan, sayın senatörler; bütçe ta
sarısı hazurlaınrken Eylül ayı tahsilat duru
mu, gerekçede de arz edildiği üzere, esas alın
mış bulunuyordu. Şimdi müteakip iki ayın da
bu konudaki bilgilerine malik bulunuyoruz. Bu
bilgilere göre, sayın senatörlerin üzerinde dur
dukları nokta şöyle açıklanabilir: Vergi ge
lirleri 1972 yılı sonu itibariyle, Aralık ayı
sonunda yapılan hesaplara göre 39 milyar 55
milyon lirayı bulacaktır. Bu miktara, ayrı
ca, vergiye dönüştürülmüş olan tasarruf bo
nosundan sağlanacak 904 milyon liralık bir
geliri de eklemektedir. Böylece vergi gelirle
ri toplamı^ 39 milyar 959 milyon lira olmakta
dır.
1973 Vergi gelirlerinin 1973 tahmini ise,
48 milyar 252 milyon liradır. Buna göre 1973
yılında beklenen artış miktarı 8 milyar 293
milyon lira olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
nun 750 milyon liralık kısmı halen Millet Mec
lisinin gündeminde bulunan Finansman Ka
nununda yapılacak değişikliklerden beklen
mektedir. Bu itibarla bu miktar bir kenara
bırakıldığı takdirde, 1973 yılımda vergi gelir
lerinden beklenen artış 7 milyar 543 milyon li
radır. Bu, 1972 yılı sonu itibariyle gerçekle
şeceği hesaplanan, bütçede tahmin» edilen
değil, gerçekleşeceği hesaplanan miktara na
zaran 7 milyar 543 milyon liralık bir artışı
il'ade etmektedir ki, oran olarak ifadesi c/c 19,1
dir. Aralık ayı sonu itibariyle vergi gelirle
rinde hesaplanan artış miktarı ise €/c. 24,2'dir
Bu itibarla vergi gelirlerinin gerçekçi bir
şekilde tahmin edilmiş olduğunu Yüce Heye
tinize bir kere daha böylece arz etmiş oluyo
rum.
'Sayın Nejat SarİK-ah, «Gelir Yergisi 1972
de 14 milyar 175 milyon lira tahmin edilmişti,
bunun 11 milyar 300 milyon lira olarak ger
çekleşeceği anlaşılıyor. Bu miktar 1973'te 18
milyar lira olarak öngörülmektedir. Bunun da
gerçekleşmesi mümkün değildir» dediler.
Burada da rakam itibariyle bir hata yapıl
dığı anlaşılıyor. Çünkü 1972 için tahmin edi
len gelir Yergisi miktarı 11 milyar 450 milyon
liradır. 1973 tahmini ise 14 mil var 200 milvon
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liradır ki, bu bir yıl öncekine göre % 19,5 ora
nında bir artışı ifade etmektedir. Gelir vergisi
tahsilatında daha eski yıllarda bu oranın üstün
de artışlar görülmüştür. Bu cümleden olmak üze
re, 1970 yılındaki artış miktarının % 27,1 oldu
ğunu, 1971 yılındaki artışın ise, Personel Ka
nununun yürürlüğe girmesi dolayısıyle olağanüs
tü bir yükselme göstererek % 45,8'e ulaştığını arz
etmek isterim.
Bütçenin gelir ve gider yönleri üzerindeki İm
maruzatımdan sonra, tekrar Bütçenin denk olup
olmadığı konusuna gelecek olursak, bu noktada
Sayın Gümüşoğlu ile aynı fikri paylaşığnnızı
bir kere daha belirmekte fayda olduğu kanısın
dayım.
Bütçeyi sunuş konuşmamda da arz ettiğim gi
bi, bütçelerin bugün sayısal denkliği iddiası ve
mefhumu büyük bir gelişme ve değişiklik göster
miştir. Bugün üzerinde durulan husus, bütçe
lerdeki sayısal denklikten çok, ekonominin tümü
içindeki denkliktir. Bütçelerin, hazırlandığı şart
lara göre kendisine terettüp eden bir fonksiyo
nu vardır ve bütçeler bu fonksiyonu yerine ge
tirebildiği ölçüde başarılı sayılır. 1973 malî yılı
Bütçesinin başlıca fonksiyonlarından biri, baş
langıçta da arz ettiğim gibi, ekonomimizde bir is
tikrar ortamını hazırlamak noktasında toplan
maktadır ve iddiamız odur ki, Bütçemiz bu an
lamda bu dengeyi gerçekleştirecek bir bünyeye
sahiptir.
Burada hiç şüphesiz ki konu tekrar fiyat ha
reketlerine gelmektedir. Bütçenin sunuluşu sıra
sında çeşitli yönü ile arışılmış olan bu konu, dün
kü konuşmalarda da, en çok üzerinde durulan
konulardan biri oldu. Bu konudaki düşüncemi
tekrar Heyetinize arz etmek gerekirse, şu nokta
ları kısaca belirtmekte fayda görüyorum.
Ekonomimizde 1970'den sonra başlayan fiyat
artışları devam etmektedir. 1972 yılı içinde alı
nan tedbirlerle bu artışların hızı bir miktar ke
silmiş olmakla birlikte, şurası bir gerçektir ki, bu
artışlar halen de devam etmektedir. Bütçe ile bu
konuda karşı karşıya bulunduğumuz husus; fiyat
artışlarıdır, (ki, bunların anıamen durdurulma
sının Türkiye şartlarıııdaki ülkelerde mümkün ol
madığını ifade etmekte herhalde fayda vardır) bu
gerekir.
Artışların nedeni çeşitlidir. Her şeyden önce
artışlarda, 1970 devalüasvonundan sonra ve he-
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men onu takiben yürürlüğe giren Personel Kanu
nunun neticelerini, millî gelirdeki ve dış gelirler
deki artışlar dolayısıyle genel talep seviyesinde
kaydedilen önemli artışları ve bu talebin bünye
sinde şehirleşme ile birlikte meydana gelen büyük
değişikliği söylemek doğru olur. Bu nedenledir ki,
1973 Bütçesi hazırlanırken umumî talepte devam
eden artışın Devlet yönünden bir miktarını kısıt
lamak, daha doğrusu bu artışın daha yüksek bir
düzeye çıkmasını önlemek maksadıyle Devlet har
camalarında artış bakımından bir kısıtlama ihti
yacı duyulmuştur. Evvelce de arz ettiğim gibi,
1972 yılı Bütçesinde bir önceki yıla göre öngö
rülen Devlet harcamalarındaki artış % 351 bul
duğu halde, bu yıl bütçesinde bir önceki yıla gö
re artış c/( 11 dolaylarında tutulmuştur.
Fiyat artışlarının ikinci nedeni, maliyetlerde
ki artışlar olarak kendini göstermektedir. Bunun
başlıca âmili de, hiç şüphesiz ki 1970 yılında bir
zorunluluk hali ile yapılan devalüasyondan sonra
gerek yurt dışından ithal edilen malların fiyat
larında, gerekse yurtiçi fiyat strüktüründe mey
dana gelen değişmeler olmuştur.
Fiyat artışlarının üçüncü nedeni olarak, bu
arz ettiğim ikinci nedene ilâveten bunlar dışın
da kalan öteki unsurları eklemek gerekir. Bun
lar arasında da, son iki yıldan beri Türkiye dı
şındaki ülkelerde oluşan fiyat artışlarını en baş
ta, zikretmek doğru olur. OECD memleketlerinde
geçen yıl içinde fiyatlarda % 6 oranında umumî
bir artış kaydedilmişti. Bu yıl bu artışın % 6,5'u
bulacağı hesaplanmıştır ve bu nedenledir ki ge
rek bu teşkilâta dahil ülkeler, gerekse Ortak Pa
zar ülkeleri enflasyonla mücadele etmek için, su
nuş konuşmamda da arz ettiğim gibi, bir seri cid
dî tedlıir almak ihtiyacını duymuşlardır ve bu
artışlar ekonomimizi de etkilemekten geri kalma
mıştır.
öteki nedenler olarak nitelediğim fiyat artışı
sebepleri arasında bundan daha önemli olarak ve
ekonomimiz açısından geçerli bir neden olarak
arzda ve dağıtımda ortaya çıkan ve ekonomimi
zin bünyesi ile ilgili bulunan hususları da ekle
mek gerekir. Zaman zaman bâzı malların piyasa
ya arzında ortaya çıkan güçlükler ve yine bâzı
malların dağıtımında (ki, bunlar arasında gıda
maddelerini zikretmek gerekir) bugünkü sistemin
rasyonel bir sistem olmaması ve aracıların lüzu
mundan fazla çok bulunması, fiyat artışlarını ha
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zırlayan nedenler olarak kendisini göstermekte
dir.
Elimizdeki rakamlar, 1972 yılında fiyatlarda
kaydedilen artışın, ortalama artışlar olarak gözönünde tutulduğu takdirde, genel endekste
% 18,5'u bulduğunu göstermektedir. Bu bakım
dan 1971 yılı ile kıyaslanacak olursa, artışın bir
anlamda hızlandığı neticesine varılabilir. Gerçek
ten 1971 yılında genel endekste ortalama olarak
kaydedilen fiyat artış miktarı ,% 15,9 idi; fakat
kümülatif mukayese durumun ters olduğunu gös
termektedir. 1972 yılında bu acıdan yapılan mu
kayeseler, 12 aylık dönemde fiyatlarda kaydedilen
artışın 1971 yılında % 23 olduğunu ve 1972 yı
lında, ki yine 12 aylık dönemde, bunun % 14,9'a
indiğini göstermektedir. Biz bu gelişmeyi, aslın
da tatminkâr olmadığı muhakkak olmakla bera
ber, fiyat artışının hızının kesilmiş olmasını gös
termesi bakımından olumlu kabul ediyor ve yi
ne başlamış olan olumlu ortam içinde 1973 yılın
da Türkiye şartlarına uygun bir istikrara ulaşa
bileceğimizi ümit ediyoruz.
Ayrıca, bütçe dışındaki uygulama politikala
rı da, özellikle para ve kredi politikaları da bu
anlayış içinde hazırlanmış ve yürürlüğe konul
muştur.
Saym Sarlıcalı bu noktada alman tedbirlerin
yeterli olmadığını, bu cümleden olmak üzere, ban
kaların Merkez Bankasında tesis etmek zorunda
oldukları mevduat karşılıkları oranının % 20'den
•% 25'e çıkarılmasının yeterli bulunmadığını ifade
ettiler ve Örnek olarak da Fransa'da bu oranın
% 33 olduğundan bahsettiler.
Sayın Başkan, sayın senatörler; hiç şüphesiz
ki, bu konuyu ilgili memleketin kendi şartları açı
sından değerlendirmek lâzım gelir. Yürürlükteki
hükümler bizde de ekonominin gidişinin bunu ge
rektirdiğini; yani likiditede büyük artışlar oldu
ğu takdirde bu yola. gitmenin ve bu yolda alına
cak tedbirleri daha ileri götürmenin imkânı ol
duğunu göstermektedir. Fakat, bulunduğumuz
nokta bu ölçüde şimdilik bir artışı yeterli gördü
ğü içindir ki, 1965 yılından bu yana hiç uygulan
mamış olan bir tedbir ilk defa uygulanmak yolu
na gidilerek, piyasadan 2 milyar liralık bir liki
ditenin çekilmesi ve Merkez Bankasında sterilize
edilmesi ile iktifa edilmiştir. Konjonktürün gidişi
bunu gerektirdiği takdirde, bu nispetlerin artırıl
ması tabiatiyle mümkün bulunmaktadır. Ancak
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memleketler itibariyle sadece oranlar bakımından T dan olduğu kadar, yarını açısından da çok önem
yapılacak böyle bir mukayesenin, herhalde çok
li bir konu teşkil ettiğine şüphe yoktur. Bu iti
anlamlı olmayacağı takdir buyıırulaeaktır.
barla, bu konuya gösterilen alâkayı burada şük
ranla kaydetmek isterim.
Alman bir başka tedbir de, yine likidite artışı
dolayısıyle dünyada mevcut ve henüz çözümlen
Yine Sayın Oümüşoğlu'da aynı konu üzerin
memiş bulunan para buhranı yüzünden memleke
de durdular ve Millet Meclisi gündeminde bulu
timize yönelmiş bulunan muhacir paraların ser
nan Finansman Kanununda yapılacak değişik
best girişinin sınırlanması ile ilgili idi.
liklerle işletme vergisinin alacağı olumlu hüviye
tin beraberinde bir iyileşme getireceği üzerindeki
Sayın senatörler bu noktada da geç kalınmış
fikirlerini ifade ettiler. Bunu da, bu kanunda ya
olduğuna işaret ettiler. Kendilerine bir bakıma
pılacak
değişiklikler gibi, yine aynı şekilde öteki
zannediyorum hak vermek durumundayız. Yal
kanunlardaki değişikliklerin de olumlu karşıla
nız şunu da eklemek gerekir ki, ekonominin alış
nacağı anlayışı içinde burada şükranla kaydediyo
tığı bir finansman yolunun ve cazibesi dolayısıy
rum.
le özellikle özel sektörün büyük alâka gösterdiği
Kurumlar Vergisi Kanunu üzerinde yapıla
bir finansman şeklinin, bunun yerine kaim ola
cak
değişikliklerle ilgili çalışmalar tamamlanmış
cak ve aynı fonksiyonu ifa edebilecek bir başka
ve
yakında
Hükümetçe yüce Meclislere sunulacak
araç bulunmadan hiç şüphesiz ki, menfî bâzı etki
duruma gelmiştir; aynı şekilde Oelir Yergisi üze
leri de olacaktı. Bu sebepledir ki, Hükümet dö
rindeki çalışmalar da tamamlanmış bulunmakta
vize çevrilebilir mevduat hesabının beraberinde
dır.
getirdiği mahzurları daha erken teşhis etmekle
birlikte, onun yerine koyacağı mekanizmayı hazır
Bu iki ana vergi kanununda yapılacak değişik
ladıktan sonra bu ydla gitmeyi tercih emiştir.
liklerin başlıca amacı, şimdiye kadar uygulama
Bu mekanizma da, 1 Mart 1973 tarihinden itiba
da tespit edilen boşlukları gidermek suretiyle, verren teşviki öngörülen yatırımlarda bugün uygu I gi sistemimiz içinde otokontrol mekanizmasını iş
lanmakta bulunan faiz hadlerinin önemli dere
ler hale getirmek ve böylece vergi kayıplarını ön
cede indirilmesi ile ilgilidir. Konunun bu yönü
lemek noktasında toplanmaktadır. Aynı amaçla,
hakkında Heyetinize ayrıca bilgi arz edeceğim.
Yergi Usul Kanunu üzerinde yapılan çalışmalar
da son safhaya gelmiştir ve onu da önümüzdeki
Fiyat konusundaki tenkidleri ve bu konudaki
haftalar için yüce Meclislere sunacağımızı sanı
mâruzâtımı bir kere daha özetlemek gerekirse,
yorum.
ekonomimizin gerçekten bugün karşı karşıya bu
Bu kanunlar üzerinde öngörülen değişiklikle
lunduğu en önemli meselelerden biri de, artış hı
rin
gerçekleştirilmesi ile Plânda da öngörüldüğü
zı kesilmiş olmakla birlikte, fiyatlarda görülen ar
gibi, bugün hayli yaygın olduğu bilinen vergi
tışın teşkil ettiğini ifade etmek ve bu durumun
kayıpları
önlenecek ve yine Plânda ve Hükümet
artarak devam etmesinin iktisadî kalkınmamızı ve
Programında
ifadesini bulduğu şekilde ayrıca ye
sosyal gelişmemizi ipotek altına alabilecek menfî
ni
vergiler
yoluna
gitmek zorunluğu hâsıl olmabir unsur teşkil etmesini önlemek için de, Büt
1
dan
kalkınmamızı
sağlıklı
kaynaklardan finanse
çede konunun bütün yönleriyle dikkatle ele alın
[
etmek
imkânı
da
elde
edilmiş
olacaktır.
mış olduğunu, gerek Bütçenin yapısı tespit edi
lirken, gerekse bu Bütçenin uygulanması ile po
Bu arada Sayın Sarlıcalı, vergi ve vergi re
litikalar tespit edilirken buna göre yönler seçil
formu konusundaki açıklamaları arasında, 1973
miş olduğunu tekrar arz etmek faydalı olur ka I yılı içinde öngörülen rakamlara göre, vergilerinısındayım.
I mizde ağırlığın vasıtasız vergilerden vasıtalı ver
gilere kaymasının beraberinde getireceği mahzur1973 malî yılı Bütçesinin reformlarla ilgili
yönü de, sayın senatörlerin üzerinde durdukla I 1ar üzerinde durdular.
rı konulardan biri oldu. Bu arada Sayın Sarlıca- i
Vasıtalı ve vasıtasız vergilerin karşılaştırıllı, Bütçe gerekçesinde anahatları ile izah edilmiş I ması ve değerlendirilmesi, öteden beri bu konuda
bulunan maliye ve vergi reformunun eksiksiz ola j kullanılan ölçülerden biri olmakla beraber şunu
ifade etmek mümkündür ki, bugün bu karşılaşrak gerçekleşmesinin arz ettiği önem üzerinde
durdular. Bunun ekonomimizin bugünü açısm- l tırma ve mukayese eski ağırlığını kaybetmiş bu-
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Elimizdeki rakamlara göre 1969 da vasıtalı
vergilerin tüm Devlet gelirleri içindeki
oram
c
/( 64,5, vasıtasız vergiler oram ise % 35,5 ola
rak görülmektedir. Bu rakamlar 1072 yılında sı
rası ile c/c 61.7 ve c/c 38,3 olarak görülmektedir.
1973 yılında ise. durum bir anlamda daha da iyi
leşmiş ve vasıtalı vergilerin oram c/c 57'ye düşer
ken, vasıtasız vergilerin oram ise f/c 43'e yüksel
miştir. Bu rakamlar Bütçe Karma Komisyonu
nun raporunun 42 nci sayfasında da yer almak
tadır.

şüphesizdir ki, zaman alacak ve ancak bir zihni
yet değişikliği ile gerçekleştirilebilecek bir husus
tur.
Vergi incelemesine gelince: elimizdeki rakam
lar, mevcut teşkilât imkânlarının ancak bunu el
vermesi dolayısıyle, her yıl verilen beyannamele
rin çok küçük bir yüzdesinin incelenebildiğim gös
termektedir. 1972 yılı rakamlarına göre, hesap uz
manları tarafından inceknen beyanname sayısı
15 261'dir. Bu, beyannameli mükellef sayısının
% 2,2'sini teşkil etmektedir: fakat matrah olarak
oldukça büyük bir rakam inceleme konusu olmuş
tur. (ierçekten incelenen matrah miktarı 4 mil
yar 36 milyon liradır. Bu incelemeler sonunda
1 milyar 351 milyon lira matrah farkı bulunmuş
ve 210 milyon lira vergi farkı tarh edilmiştir.
Öyle sanıyorum ki, yüce Heyetinize arz etti
ğim şu rakamlar, bir yanda vergi kaybının ger
çekten yaygın ve büyük olduğunu teyit ederken,
aynı zamanda incelemenin önemini de ortaya koy
maktadır. Bu nedenledir ki. Maliye Bakanlığı he
sap uzmanları teşkilâtının kendi bünyesi içinde
güçlendirilmesi yoluna gidilirken, ayrıca vergi
kontrol memurları ve vergi kontrolörleri teşkilâ
tı da l)iı yıl içinde önemli ölçüde genişletilmiş ve
takviye edilmiştir. Biz şuna inanıyoruz ki, şimdi
bir eğitim safhasında bulunan bu yeni elemanlar,
önümüzdeki yıldan itibaren fiilen incelemeye gir
dikten sonra, vergi kaybı konusunda, bugünküne
nazaran daha iyi ve olumlu neticelerin alınması
mümkün olacaktır.

Vergi konusunda üzerinde durulan bir başka
husus, vergi kayıplarının (inlenmesi ve bu açıdan
vergi idaresinin iyileştirilmesi, vergi incelemesi
nin daha etken bir hale getirilmesi oldu. Mercek
ten vergi idaresinin iyiletsirilmesi. vergi reformu
nu gerçekleştirme bakımından en önemli unsur
lardan birini teşkil etmektedir. Bu anlayış için
dedir ki. l)iı reformun bir parçası olarak Maliye
Bakanlığının tüm teşkilâtının yeniden düzenlen
mesi yoluna, gidilirken, bu arada vergi idaresi üze
rinde de ayrıca durulmuştur. Bununla ilgili ka
nun tasarısı yüce Mecliste bulunmaktadır. Vergi
idaresinde düşünülen yeni düzenlemenin anahedefi, vergi idaresinin bünyesini takviye ederken,
vergi idaresinin mükelleflerle olan ilişkisi üzerin
de de durmak ve bugün vergi idaresi ile mükel
lef arasında teşekkül etmiş gibi görünen ve kökü
maziden gelen duvarı aşmak noktasında toplan
maktadır. Yeniden düzenlenmenin bu vöm'i hie

Tekrar arz etmek isterim ki. vergi kaybının ön
lenmesi; (ki. aslında tamamen önlenmesini dü
şünmek lıiç bir zaman maalesef mümkün değil
dir.) vergi kaybının sınırlandırılması ve bu şe
kilde Devlet gelirlerinin artırılması, bir taraftan
da vergi kanunlarında yapılacak değişikliklerle
bunların bünyesinde mevcut boşlukların doldu
rulması. onun yanında vergi idaresinin ıslahı ve
vergi inceleme ve kontrol teşkilâtının güçlendiril
mesi suretiyle olacaktır.
Malî reform ve vergi reformu için de öngörü
len çalışmalar da esasen bu üç hedefe yönelmiş
durumdadır.
Sayın Başkan, sayın üyeler; tenkidlerde üze
rinde durulan bir başka konu da. Devlet bütçesi
ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri arasındaki ilişki
ler oldu. Sayın Gümüşoğlu bu noktada karma eko
nomiden ne anlaşılması lâzım geldiğini uzun uzun
izah ettikten sonra, bu teşebbüslerin bugün ve-

İmim.aktadıı.'. Artık tatbikatta vergilerin vasıtalı
veya. vasıtasız olduğuna bakmaktan e ok, bunlar iyi
vergi veya kötü. vergi diye adlandırılmaktadır.
Zira, vasıtasız vergiler içinde sosyal adalet ba
kımından kötü vergiler bulunduğu gibi, vasıtalı
vergiler içinde de iyi vergilerin mevcut olduğu
söylenebilir. Meselâ, bu cümleden olmak üzere,
Değer Artışı Vergisi, zamanlınızda maliye ilminin
bütçe tatbikatına en büyük katkısı olarak kabul
edilmektedir. Hattâ bütün vergileri kaldırıp, Dev
let gelirlerini bu vergi üzerine dayandırmak iste
yen mütalâalar da ileri sürülmektedir. Değer Ar
tışı Vergisi aslında açıkça bilindiği gibi, bir vası
tasız vergi değil, vasıtalı vergi niteliğindedir. Bu
bakımdan, vasıtalı ve vasıtasız vergilerin, bugün
eskiye kıyasla mukayeselerinin anlamından çok
şeyler kaybetmiş olduğunu ifade ettikten sonra,
1973 yılında durumun Sayın Saıiıealı'mn işaret
ettiği gibi olmadığını da ayrıca açıklamakta fayda
görüyorum.
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rimli bir şekilde idare edilmediğini ve geniş israf I liralık kaynak hesaplanmış bulunuyordu. 1972
yılında, önümüzdeki rakamlara göre, bu miktar
içinde bulunduğunu örnekler vermek suretiyle
5 milyar 915 milyon lira olarak gerçekleştirilmiş
açıklamak yoluna gittiler.
tir.
1973 yılında Bütçeden doğrudan doğruya
Aynı şekilde Sayın Sarlıcalı da, Kamu İkti
sağlanması öngörülen kaynak ise, biraz önce arz
sadî Teşebbüslerine bu Bütçede öngörülen ödene
ettiğim, gibi 6 milyar liradır. Binaenaleyh, bir
ğin azlığına işaret ederek, bu teşebbüslerin Plân
mukayese yapmak lâzım gelirse, bir önceki yıla
ve programlarda öngörülen yatırım hedeflerine
göre gerileme değil, bir iyileşme olduğunu be
ulaşmalarının güç olacağını izah ettiler.
lirtmek
öyle sanıyorumki doğru olur.
Önce bu son nokta üzerinde durmak gerekirse,
şunu yüce Heyete arz etmek isterim ki, 1973 malî
Kamu .İktisadî Teşebbüslerinin bir başka
yılı Bütçesinin Plân ve 1073 yılı Programına uy
Ibüyiük meselesi, bu teşebbüslerin reorganizasgun olarak hazırlandığını ifade ederken, aynı za
yonu ile ilgilidir. ıGerçekten/bu teşebbüslere tah
manda bu Bütçenin Kamu İktisadî Teşebbüsle
sis edilmiş fonların en iyi şekilde kullanılması
rine dönük yönünün de Plân ve programlarda.
ve bu fonların artırılması suretiyle bu 'teşebbüs
öngörülen çerçeve içinde yer almış olduğunu ifa
lerin yatırım ve'hizmet gücünün artırılması, her
de etmiş oluyorum.
I şeydim (ince bunların bünyelerinin bu açıdan
1973 Programına göre, Kamu İktisadî Teşeb
yeni hir düzenlemeye tâbi tutulmasını gerektir
büslerinin işletme faaliyetleri dolayısiyle 1 mil
mektedir. Uzunca bir zamandan beri teşhis-cdilyar 145 milyonluk bir finansman ihtiyacı, ayrıca
miş olan ve hâl yolları hazırlanan bu mesele,
yatırımları dolayısiyle de 12 milyar 600 milyon li
1972 Aralık ayı içinde hükümetçe tespit edilen
ralık bir finansman ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu
I ve açıklanan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin
na göre, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1973 yılı
reorganizasyonu ile ilgili strateji içinde, bu de
ihtiyaçları 13 milyar 745 milyon lira olarak he
fa daha makûl sayılabilecek bir yaklaşımla ele
saplanmış bulunmaktadır. Bu teşebbüslerin fi
alınmış olmaktadır. Şimdi, ibundan sonra yapı
nansman programı ayrı bir belge olarak yüce Mec
lacak çalışmaların hedefi, ıbu strateji çerçeve
lislere sunulmuşur. Bu Program tetkik edildiği
sinde bu teşekkülleri holdingler halinde ye
zaman da görüleceği gibi, bu ihtiyaç bir taraftan
niden organize etmek noktasında toplanmakta
Yatırım Bankası, bir taraftan proje kredileri ha
dır, ki hu çalışmalar'da başlamıştır.
sılatları, nihayet üçüncü bir unsur olarak da Büt
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin durumları
çe çerçevesinde karşılanmak yoluna gidilmiş bu
ve
gelecekleri ile ilgili olarak yapılan ten'kki
lunmaktadır.
leri de ıbu şekilde karşılandıktan sonra, şimdi!
Yatırını Bankası kaynaklarından 1973 yılın
bir başka noktaya gelmek istiyorum. Bu da sa
da öngörülen imkân 4 milyar 149 milyon lira,
yın IS'oydan'm üzerinde (durduğu önemli bir hu
proje kredileri, ki bunlar anlaşması imzalanmış
susla ilgilidir. ISaym iSoydan dün yaptıkları ko
ve uygulama safhasına gelmiş kredilerdir, bu
nuşmada. malî kazanın önemini ortaya koyduk
kaynaktan elde edilecek finansman ise 3 milyar
tan sonra, bugünkü ihaliyle hu sistemin yeter
596 milyon lira olarak hesaplanmıştır. Bakiye
sizliğini çeşitli yönleri. ile belirttiler.
6 milyar liralık gelir ise, 1973 malî yılı Bütçe ta
sarısında yer almaktadır. Bu bakımdan 1973 yılı
Gerçekten malî kaza sistemi yürürlükteki
Programında İktisadî Devlet Teşebbüsleri için ön
şekli ile bugüne kadar kendisinden 'beklenen
görülen yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve
fonksiyonu tam (olarak ifa edememiştir. Bu ne
işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi için, gerekli
denledir ki, vergi konusunda ve 'daha genel bir
olan finansman kaynağı sağlanmış olmaktadır.
•tabirle maliye alanında yeniden düzenleme ve
reform çalışmaları yapılırken, malî kazaya ye
1972 yılı ile bunun arasında bu acıdan bir mu
ni bir hüviyet verilmesi 'de önemli bir konu ola
kayese yapmak gerekirse, rakamlar bu konuda şu
rak ele alınmıştır. Yergi idaresi ile birlikte hu
nu ortaya koyuyor; 1972 yılında İktisadî Devlet
konuda hazırlanmış olan tasarı da yüce Mec
Teşebbüslerine Bütçeden 3 milyar 836 milyon ve
Bütçenin kenarında kurulmuş olan özel fondan
lislere sunulmuş olup, halen (bir komisyonun
da 4 milyar liralık bir kaynak sağlanması öngö
gündeminde bulunmaktadır. 'Bu itibarla sayın
rülmüştür; yani tümü ile 7 milyar 836 milyon I' 'Soydan'm hu noktada yaptığı ve şimdiye kadar
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müteaddit kereler vait edilmiş olduğu halde
gerçekleşmediğini ileri sürdüğü tenkidle ilgili
olarak, bu defa Maliye Bakanının eskiye na
zaran biraz daha bir ;başka noktada .olduğunu
ve bu taşanların hazırlanıp Meclise sunulmuş
bulunduğunu ifade etmek imkânına malik ol
duğunu arz etmek isterim.
'Sayın Hazerdağlı konuşmalarında (izcilikle
Keban konusu üzerinde durdular ve Keban pro
jesinin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak yapı
lan istimlâklerde büyük suiistimal 'bulunduğu
hakkındaki haberlerin açıklanmasını temin için
bâzı Korular yönelttiler.
Bu konudaki açıklamayı, 197o malî yılı
Bütçesi Bütçe Komisyonunda incelenirken, yö
neltilen bir soru dolayısiyle yapmış bulunuyor
dum. Hemen sunu arz etmek isterim ki. o za
man bana yöneltilen 'Soruda, 'bu şekilde bir böl
geyi veya bir bölge halkını itham etmek gibi
'bir maksat veya niyet bulunmadığı gibi, benim
açıklamalarım da bununla asla ilgili değildir.
Önemli olan husus hiç şüphesiz ki. Böyle
büyük bir projenin gerçekleştirilmesi sırasında
•bazı hatalar mevcut ise. bâzı suiistimaller ol
muşsa. bunların nedenlerini tespit edip düzelt
mek yoluna gitmek ve ayrıca bundan ders ala
rak ayın. şeylerin tekerrür etmemesi için ted
birler almak noktasında toplanmaktadır.
İkinci bir noktayı açıklıyarak hemen arz et
mek isterim ki, yaptırılan incelemeler, aslında
doğrudan doğruya halkın, doğrudan doğruya
toprak sahibi köylülerin değil, söz konusu olan
suiistimaller, bâzı aracıların eseri Ve tertipleri
dir ve olayda bunu göstermektedir. Öyle sanı
yorum iki, bu nokta da. önemli bir husus teşkil
ediyor. Bu iki açıklamadan sonra simdi bâzı bil
gileri yüce Heyetinize1 aktarmak istiyorum.
Kamulaştırma bedeli, elimizdeki rakamlara
göre ilk tahminlerde 455 milyon lira olarak
öngörülmüş idi. 'Sonradan ikinci talimin olarak,
Devlet !Su İsleri tarafından 742 milyon lira ola
rak toplanmıştı. Kamulastırıbıcak arazinin yüz
ölçümü, projeye 'göre ;>26 milyon metrekaredir
ve 59 274 parseli kapsamaktadır. Barajın hita
mında .174 yerleşme noktası tamamen, ya da
'kısmen su altında kalacak. Bunun İfi'î adedi
köy, 11 adedi mahalledir. Ayrıca. 50 mezra da
su altında kalmaktadır. Kamulaştırma nedeni
ile açılan dâva adedi 10 874 tür. Bu dâvalardan

— 426

8 , 2 . 1973

0:1

6 851 sonuçlanmıştır: 10 02i')'ü de teknik tabi
ri ile derdesttir. Tezyidi bedel için açılan dâva
lardan 'sonuçalananlar için ibugüne kadar öde
nen meblâğ 145 709 487 liradır. Ayrıca, 1 120 947
lira da mahkeme masrafı ödenmiştir.
Hadise ilk defa Elâzığ'da 'bulunan (bir mali
ye müfettişinin konu ile ilgilenerek hazırladığı
bir rapor üzerine ortaya çıkmış ve taraflından
mesele Hükümete götürülüp, -orada çeşitli yön
leri ile ortaya konduktan sonra da, bütün
id evi et kuruluşları kendileriyle ilgili yönlerde
bu Ikonuda vazifeye sevkedilmiştir. Maliye Ba
kanlığından bir maliye müfettişi, 8 millî emlâk
kontrolörü, 10 gelirler* kontrolörü ve 2 Hazine
avukatı bu konu ile görevlendirilmiş bulunmak
tadır.
Sayın Hazerdağlı, tezyidi bedel dâvalarının
gerçek nedeninin ne olabileceğinin incelenmesi
ihtiyacı üzerinde durdular ve «1964 - 1965 'de
takdirler yapılmıştır, Ödemeler geciktiği için as
lında böyle bir talep ortaya çıkmaktadır.» dedi
ler.
Aslında şunu arz etmek isterim ki, «Suiisti
mal» adı altında toplanan olay veya olaylar
sadece tezyidi bedelden ibaret 'değildir. Yapı
lan incelemeler Keban'da cereyan eden suiisti
mallerin üç ayrı alanı ve safhayı kapsadığını
göstermektedir.
Bunlardan birincisi, esasında Devletin İm
iktim ve tasarrufunda bulunan arazilerin; dağ,
dere ve tepelerin, ilgili şahıslar tarafından tes
cil ettirilmek suretiyle Devletten bunların be
dellerinin tahsil edilmesi şeklinde kendini gös
termektedir. Böylece Devlet, aslında kendi hü
küm ve tasarrufu altında bulunan arazi için is
timlâk bedeli ödemek gibi bir durumla karşı
laşmaktadır.
İkinci sekli, tapulama sırasında Devlet adı
na tescil edilmiş olan arazi parçaları için ilgili
şahıslar tarafından iptal dâvaları açılmak su
retiyle bunların mülkiyetinin Devletten, ilgili
şahıslara nakledilmesi ve sonunda yine...
BAŞKAX — 'Sayın Bakan, konuşmanız bir
saat oldu. Eğer devam ederseniz, sorular dâhil
yarım saatlik bir konuşmanız daha kalmıştır.
Onu hatırlatmak isterim.
MALİYE BAKAM ZİYA MCEZZİXO(TLr
(Devamla) — Teşekkür ederim. Sayın Başka
nım. İkinci halde de; aslında Devletin adına
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tespit edilmiş olan arazi parçalarının, iptal J fıııdan yapılan tetkikler sonunda tespit edilen
rakamlara göre bu farklar, c/c 950 ile c/c 0 440
davaları sonunda şahısların eline geçmesi
arasında değişmektedir. Heyetinize daha müşah
sebebiyle Devlet, :bunlar için de istim 1 Tık be
has bir fikir verebilmek için; 10.1.1.963'te met
deli ödemek durumunda kalmaktadır;
rekaresine takdir komisyonu tarafından 13 ku
Nihayet üçüncü şekli de, biraz önce arz et
ruş tespit edilmiş olan bir arazinin bilirkişi tes
tiğim gibi, tezyidi bedel davaları ile ilgilidir
piti
sonunda metrekaresinin 610 kuruşa çıka
ve mülk sahipleri, takdir edilmiş olan bedele
rıldığını aradaki farkın 5 lira 97 kuruş ol
kanunlarda öngörülen şekilde itiraz etmek su
duğunu, bunun da c/r 4 090 ölçüsünde bir fark
retiyle bunun artırılmasını istemektedirler.
ii'ade ettiğini arz etmek isterim.
Arz ettiğim .1+5 milyon lira rakamı, bu üçün
cü çeşit olaylarla ilgilidir ve bunlardan bu
Gerçekten bu rakamlar için mahkeme ka
güne kadar 'karara bağlanmış olanları kap
rarma iktiran etmiş olması dolayısiyle. açıkça
samaktadır.
bir şey söylemek mümkün olmamakla birlik
te, ilk nazarda makûl kabul edilmesi müm
Kebaııdaki suiistimal hakkında tam bir
kün olmayan rakamlar olarak görülmektedir
fikir sahibi olmak için tezyidi bedel davala
ki. bu arada Sayın Hazerdağlı'nın da işaret et
rının tamamlandığı zaman varacağı sonucu
tiği gibi, dönümü 17 bin küsur lirayı bulan
gözönünde tutmak ve bu mümkün olduğu tak
lar da vardır.
dirde mâkul bir seviye ile mukayese ettikten
sonra aradaki farkı nazarı itibara almak;
Bu konudaki açıklamalarımı tamamlarken
fakat belki ondan daha çok önemli olarak da,
bir noktayı tekrar arz etmek istenim. Türki
Devletin kendi adına tescil edilmişken sonra
ye gibi kaynakları kıto l a n ülkeler, hiç şüp
dan özel şahıslara geçen, arazi parçaları ve
hesiz bunları en dikkatli bir şekilde kullan
nihayet hüküm ve tasarrufu altında iken, baş
mak zorundadırlar. Keban örneği bu bakım
kaları adına tescil edilmiş olan arazi parçala
dan önemlidir ve bunun iktisadî yönü yanın
rının gerçek durumu üzerinde tam bir fikre
da sosyal adaletsizliği de çok belli şekilde orsahip olmak gerekmektedir.
.taya koyması (ki, bu özellikle bazu insanlara
ve aracılara hakları olmayan menfaatler te
Sayın. Uazcrdağlı'nm işaret ettiği gibi Kemin edilmesi şeklinde kendisini göstermekte
banla ilgili ödeneklerin bütçelerde yer alma
dir.) ayrıca önem arz etmektedir. Bundan, bu
sı 1900 yılından itibaren başlıyor ve müteakip
safhada sonraki büyük projelerimiz için neti
senelerde artarak devanı ediyor. 1900 yılın
celer çıkarırken ve bu projeleri uygulamaya
da öngörülen ödenek. 13 milyon lira iken. 1907
koyarken, istimlâk işlerini bütün yönleri ile
de :.!5 milyon, 1908'de 128 milyon. 19ö9?da 32
inceledikten sonra gerekli tedbirleri almaya
milyon, 1970'de 189 milyon, 1971'de 94 milyon
yönelirken, aynı zamanda bugün karşı kar
lira olduğunu görüyoruz. Bunlardan her yıl bir
şıya bulunduğumuz hadiseleri de mümkün olan
miktarı bankaya hloke edilmekte, bu husus
süratte tasfiye etmek zorunluğu ortaya çık
taki kanun hükümlerine göre bir miktarı da
maktadır.
ödenmektedir. Bu rakamları teferruatı ile arz
Sayın Başkan, sayın üyeler; bu noktada bir
etmekte bilmiyorum fayda var mıdır.' Fakat.
başka
önemli konuya da kısaca temas etmek
toplamlarını söylemek gerekirse,
elimizdeki
suretiyle
mâruzâtımı tamamlamak istiyorum.
rakamlar onu gösteriyor ki, 1971 yılma kadar
Bu
da
israfla
ilgilidir.
istimlâk için bütçelere konulan ödenekler top
lamı 493 milyon 08 bin liradır. Aynı müddet
zarfında bankada bloke edilen para miktarı,
359 .milyon .185 bin liradır. Bütçe emanetine
alınan miktar ise, ilgililere fiilen ödenmedi
ği için,133 8«3 491 liradır.

Bütçe üzerinde tenkitte bulunan ve müta
lâalarını açıklayan sayın senatörler dün bu ko
nu üzerinde özellikle durdular ve memleketi
mizde yaygın bir israfın bulunduğunu izah
ederek (inlenmesi içiıı tedbirler alınmasını
'Takdiri bedelle, tezyid davaları sonunda
önerdiler.
ortaya çıkan bedeller arasında da büyük fark
1 nıumiyet itibariyle Türkiye'de israfın çok
lar olduğu tespit edilmiştir. ^Müfettişler tara- 1 yaygın olduğu gerçekten bilinmektedir. Xite427 —
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kim dün de bununla ilgili olarak çeşitli ör- • mm düzeyinde bir yeni anlayışa ihtiyaç var
dır ve kanaatimiz odur ki. Artırma Eksiltme
nekler verildi. Fakat şunu da itiraf etmek ge
rekir ki, konu bugüne kadar henüz bilimsel • Kanununda bu anlayış içinde bir değişiklik
yapılmadıkça, Devlet Personel Kanununda
açıdan ele alınmamıştır ve yaklaşımlarımız
öngörülen - değişiklikler gerçekleştirilmedikçe
umumiyetle duygusal denebilecek bir düzey
ve öteki kanunlarda da bu açıdan yapılacak
de kalmıştır. İsraftan bahsedildiği zaman hemen
incelemeler sonunda ortaya çıkan ihtiyaç
araba
kullanımındaki düzensizlikten,
taşıt
lar karşılanmadıkça, Türkiye'de israfı tam ola
kullanımındaki düzensizlikten, yahut bazı dai
rak gidermek kolaylıkla mümkün olmayacak
relerin lüks inşaatından ve lüks masrafların
tır.
dan bahsedilir. Aslında bu, belki israfın en ko
lay görünen yönüdür ve bununla mücadele et
İsrafın görünen şekline gelince: Bu, daha
mek kolay olmakla beraber alınacak netice,
çok dikkatimizi çekmektedir. Bu da her şey
öteki alanlardaki israfa nazaran çok da önem
den önce, Sayın Erginin de bir konuşmasında
li sayılmayabilir. Yapılan incelemeler onu gös
burada işaret ettikleri gibi, bir zihniyet de
termektedir ki, esasında Türkiye'de kanunlar
ğişikliği meselesi olarak ortaya çıkmaktadır.
dan doğan bir israf vardır ve bu israf görün
Personel. Kanununun amaçlarından biri de.
mediği için ve meşru olduğu için, ötekine na
kamu idaresini yeniden düzenlerken berabe
zaran- dikkati çekmemekle beraber, aslında
rinde yeni bir zihniyet getirmek ve böylece
ondan daha çok. önemlidir denebilir.
Devlet idaresine daha etkin bir hüviyet ve
rebilmekti. Bugüne kadar bu hedefin gerçek
Kanunlardan doğun israflardan biri, Artır
leştirilmiş olduğunu, ya da bu hedef yönün
ma Eksiltme Kanununun tatbikatından ileri
de
bir ilerleme kaydedildiğini söylemek maa
gelmektedir ve bu kanunun çok eskimiş oldu
lesef
güçtür. Bu neticeyi, ancak kamu idare
ğu da Yüce Senatonun malûmudur. Bu kanu
sinin
tümü içinde yapılacak reformdan sonra
nun öngördüğü hükümlere göre. Devletin en
alabiliriz.
iyi malı almak ve en iyi hizmeti sağlamak ye
rine, kendisine yapılan en ucuz teklifi, en dü
şük teklifi kabul ötmesinden dolayı doğan
zararı gözönünde tutmak gerekir. Bu hüküm
ler hiç şüphesiz ki. mal alımlarında Devleti
en kötü- malları almak durumunda bırakmak
ta ve hizmet gördürmede de, kaliteyi ihmal
ettiği için, aslında Devlet açısından zararlı
olmakla beraber, ilk bakışta Devlete bir ta
sarruf sağlamış gibi görünmektedir.
Kanundan doğan israfı Personel Kanunu
tatbikatında da gözlemek mümkündür 1970
yılında reform yapılırken ek görevlerin tümü
nün ortadan kaldırılması yoluna gidilmiştir.
bu, aslında bir bakıma makûl bir yaklaşımdı;
fakat belli bir ölçüde riayet edilmediği için,
kanunla getirilen bu uygulama geçici mahi
yetteki işlerin görülmesi için yeni kadrolar
ihdas edilmesini zorunlu kıldı. Bu da yine ka
nundan doğan ve çok önemli sayılması lâzınıgelen 'bir israftır.

Tekrar eklemek ve belirtmek lâzıaııgerir'ki israf. Türkiye'nin şartları bakımından, eğer
mukayese yapmak lâzım gelirse, belki enflâs
yondan daha tehlikelidir. Netice itibariyle enf
lâsyon. fiyat artışları şeklinde toplumu her
yönü ile baskı altına aldığı için. buna karşı
bir reaksiyon doğmakla ve bunun akabinde
de hükümetler, enliâsyoncu politikalarını bir
müddet sonrada olsa düzeltmek ve daha sağ
lam bir politikaya yönelmek ihtiyacım duy
maktadırlar. Halbuki israf, gizli olduğu ve dai
ma bir çok yönü ile dikkati çekmediği ve bi
raz da bunun önlenmeyeceği kanaati de yay
gın bir hale gelmiş olduğu için tahribat mı
sürdürmektedir. Türkiye kaynaklarını artırır
ken en az onun kadar önemli olan israfı da
önlemek zorundadır. Bunu
gerçekleştireme
diği takdirde, kalkınma plânlarında öngörü
len hedeflerin gerçekleştirilmesi, hiç şüphe
sizin yeni güçlüklerle karşılaşmış olacaktır.

Türkiye'de gerek genel ve katma bütçeli
idarelerde, gerekse İktisadî Devlet Teşekkül
lerinde çok yaygın olduğu müşahade edilen is
rafı önlemeye çalışırken, her şeyden önce ka-

Sayın Başk;;iı. sayı,n üyeler; bu suretle Mali
ye Bakanlığının kendi bütçesi dolayısiyle dün
kü konuşmalarla ilgili olarak bütçenin tümü
üzerinde yapılan tenkitleri ve yöneltilen so-
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r u l a r ı açıklamış b u l u n u y o r u m . B ü t ü n konu
lara, bütçeyi sunuş k o n u ş m a m d a temas etmiş
olduğum için bu defada fazla vaktinizi alma
m a k için açıklamalarımı birkaç; noktaya inhi
sar e t t i r m e k lüzumunu d u y d u m . Bununla bir
likte başkaca sorulacak soru varsa hiç şüp
hesiz ki, emrinize Amade b u l u n u y o r u m .
BAŞKAN
mızu sorun.

Savın Orhon, buvuruıı

soru-

S A B A H A T T İ N ORIION
(O i resmi) — Sa
yın B a ş k a n ; Sayın Bakan izahlarında,
Kamu
İktisadî Teşebbüslerinin
yeniden düzenlenme
si konusunda Aralık 1972 ayında "Hükümetin
'bir s t r a t e j i tespit etmiş b u l u n d u ğ u n u ve bu
organizasyonun doldingler halinde kurulma
sının tasarlandığını ifade ettiler. Daha evvel
K a m u İktisadî Teşebbüsleri ile ilgili bir top
lantıda da bu konu açıklanmıştı.
Hatırlaya
caksınız. Sayın Melen'in. Sayın Nihat Erim Hü
k ü m e t i n d e .Millî Savunma Bakanı o l a r a k bu
l u n d u ğ u sırada, o g ü n k ü h ü k ü m e t t e n vâki isti
fa sebepleri arasında ayrılan h ü k ü m e t üyele
rinin K a m u İktisadî
Teşebbüslerini
bir hol
ding haline getirmeleri konusu da efkârı u m il
miyeye aksetmiş b u l u n m a k t a idi. Acaba bu dü
şünülen holdingle, o ^ün
Sayın Melenün ihti
lâf halinde b u l u n d u ğ u , o görüşe karşı olduğu
nu ifade ettiği sistem arasında, bir y a k ı n l ı k
ve uzaklık var mıdır ?
Ayrıca, bu getirilen sistem. K a m u İktisa
dî Teşebbüslerinin kronik derdi olan k a y n a k
y a r a t m a k ve ucuz finansman i m k â n l a r ı n ı ne
dereceye k a d a r s a ğ l a y a c a k t ı r
B u n d a n böy
le Maliye Bakanlarımın bu sistem içinde Ka
mu İktisadî Teşebbüslerine; meselâ bu sene
•olduğu gibi, 7 milyar k ü s u r lira
finansman
ayrılması öngörülmüş olmasına rağmen,
5
milyar lira verilmiş olması k a r ş ı s ı n d a ; o mü
esseselerin malî takatsizliğini önleyecek ted
birleri de var mıdır?
Çok güzel bir şekilde temas ettikleri bir
husus da israf k o n u s u d u r . K a l k ı n m a k t a olan
memleketlerde daha büyük bir engel olan za-.
inan israfı vardır. Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin düzenlenmesi 12 seneden beri ele alın
mış, komisyonlar k u r u l m u ş ve b ü y ü k zaman
lar israf edilmiştir. Bu israfın * üzerinde ne
d ü ş ü n ü l ü r ? B u n u da öğrenmek isterim.
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'BAŞKAN — Soru bir hayli uzun ve detay
lı. Sayın Oriıon eğen: isterseniz. Sayın B a k a n
size yazılı olarak da bu hususları cevaplandıra
bilirler. Ç ü n k ü sorulanınız
uzun ve detaylı
dır. Sayın Bakan eğer arzu ederseniz. Sayın
Orhoırıı tatmin, edecek cevapları yazılı ola
rak da verebilirsiniz; isterseniz şimdi kısaca
burada da söyleyebilirsiniz.
iM.AI.lYK B A K A N I Z İ Y A MÜEZZİNOfiLU
(Devamla) — Müsaade ederseniz, çok kısa ola
rak b u r a d a cevap arz etmek isterim. Sayın
Başkanım.
Evvelâ bir düzeltme y a p m a k ihtiyacını du
y u y o r u m . İktisadî Devlet Teşekküllerinin ihti
yacı 7 milyar iken ö milyara
indirilmemiştir.
İktisadî Devlet
Teşekküllerinin tüm
finans
man ihtiyacı 12 milyar 700 milyon liradır. B u
finansman ihtiyaçlarını karşılayıcı k a y n a k l a r
bellidir.
Bunlar
arasında
Devlet
Yatırım
Bankası, proje kredilerinden sağlanan imkân
lar ve nihayet bütçe yev alır. Bütçeden bu yıl
b milyar ayrılması yoluna gidilmiştir; 12 mil
y a r 700 milyonluk finansman ihtiyacının ge
ri kısmı ise. arz ettiğim öteki k a y n a k l a r d a n
karşılanmıştır.
Keorgaııizasyon ve yeniden düzenleme me
selesine gelince: Bunun
anaesasları
kalkın
ma plânında yer a l m a k t a d ı r . Arz ettiğim s t r a teji bu plâna göre hazırlanmıştır ve İ k t i s a d î
Devlet Teşekküllerinin esas itibariyle holding
ler halinde-, örgütlenmelerini
öngörmektedir.
Bu defa öngörülen ö r g ü t l e n m e şekli ile da
ha önceki ö r g ü t l e n m e şekli arasında
fark
dolayısiyle Sayın B a ş b a k a n ı n
eskiden
başka
bir görüşü s a v u n m u ş
olduğu ve bu
yüzden
ihtilâf çıkmış olduğu benim bilgim dışında
dır.
SELÂHATTİN
B A B r f t O d LU
(Cumhur
başkanınca S. C.) — Sayın Erim H ü k ü m e t i za
manında böyle bir k a r a r alınmamıştır.
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOaLU
(Devamla) — Bir n o k t a d a
ayrıca
aydınlan
mış b u l u n u y o r u z . Sayın Babüroğlıvımn işaret
leriyle.
Yalnız şunu açıklamak isterim ki, İ k t i s a d î
Devlet Teşekkülleri üzerinde uzun z a m a n d a n
beri süren incelemeler sonunda başlıca iki bü
y ü k k u s u r veya n o k s a n tespit edilmiştir. Bun
lardan biri, bu k u r u l u ş l a r ı n idaresi ile; ikin
cisi de, denetimi ile ilgilidir.
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Başka bir ifade ile söylemek ieabederse,
yapılan incelemeler şu hususu ortaya koy
muştur ki, idareleri ve denetimleri rasyonel
esaslara bağlanmamış olduğu için bu teşek
küller, kendilerine verilmiş olan fonları en
iyi şekilde değerlendirmek imkânından yok
sundurlar.
Bu defa yapılan çalışmalar' sonunda öngö
rülen reformun istikâmeti şu olacaktır. İdare
ve denetimin iyileştirilmesi düşünülmektedir;
holding sistemi ve Yüksek Plânlama Kurulu
na benzetilebileeek bir siyasî organ bu mak
sadı temin edecek nitelikte görülmektedir.
Sayın Başkan, sorulan sualle ilgili ceva
bım bundan ibaret. Arzu edildiği takdirde ay
rıca kendilerine yazılı cevap da arz edebili
rim.
BAŞKAN — Sayın Sarlıealı.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Destek
alımları bir kamu görevi olduğuna ^öre, bun
lardan doğan kâr ve zararların, son zeytinya
ğı müdahale alımları ile ilgili olarak yayın
lanan kararnamede olduğu gibi, görevlendiri
len kurumların, özellikle kooperatiflerin üze
rinde bırakılmak istenmesinin kanunî mesne
di nedir? Bu uygulamanın başarı derecesi var
mıdır?
/
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
.MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
(Devamla) — Sayın Başkan, bu sorunun son
kısmına cevap arz edebilecek durumda olma
dığımı arz ettikten sonra, müsaade buyurur
sanız şunu açıklamak istiyorum; yürürlükte
ki kanunlara göre, Devlet, destek alımları ve
benzeri müdahale politikaları dolayısiyle il
gili kuruluşlara Hükümetçe vazife verilmiş.
Hükümetçe görev verilmiş olması halinde on
ların bundan doğan zararlarını karşılamakla
görevlidir. Binaenaleyh, Sayın
Sarhcalı'nın
yönelttikleri sorunun
cevabını İm çerçeve
•içinde aramak gerekir. Fakat, işaret ettikleri
son durumu şu anda bilmediğini için kendile
rine daha müşahhas ve daha açık cevap vere
cek durumda bulunmuyorum.
NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Sayın
Başkan. Sayın Bakana yardım edebilirim. Sun
kararnamede kâr ve zararın Hazinenin üze
rinde değil, ilgili kuruluşa, özellikle TARİŞ'e
aidolduğu sarahatan beyan edilmiştir.

8.2.

1973

O : 1

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
(Devamla) — Ayrıca cevap arz edeceğimi
ifade etmiştim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Yazılı olarak cevap takdim
edecekler.
»Sayın Türkmen.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, Sayın Vekil biraz evvelki konuşmaların
da. bir milletin hayatında enflâsyondan daha
fazla tahribat yapan bir unsurun bulunduğu
nu, bunun adının da «İsraf» olduğunu söyle
di. Bundan maksat, herhalde ferdin değil. Dev
letin isral'çı olmaması lâzımgekliğidir. Bir Ma
liye Bakanı olarak Devlet hayatında
israfın
nerelerde olduğuna dair bir tetkikat yapıl
mış mıdır ve bu israfın önlenmesi için ne gibi
tedbirler almışlardır?
İkinci sualim de, mevcut mahkeme ilâm
larına göre bazı memurların «1 000 + 200»
üzerindim emekli olması lâzımken ve bu husus
ta 'Devlet Şûrasından karar alındığı halde,
bu kararlar infaz edilmiyor. Bununla ilgili ola
rak bir kanun teklifinin getirilmesi düşünülü
yormuş. Şayet kanun teklifinin bâzı sebepler
yüzünden kanuni aşama ması halinde konu ile
ilgili olarak, mahkemeden ilâm alan şahıslar
hakkında bu ilâm gereklerinin yerine getiril
memesi hukuk devleti anlayışına uygun dü
şer mi? Malî durumdan en çok şikâyet eden
Maliye Vekâleti olduğuna göre, ortada bir de,
vatandaşların malî durumunu infaz ettirmeyen
•bir Maliye Vekâleti oluyor demektir. Bu iti
barla, konu hakkında ne düşünüyorlar?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
(Devamla) — Sayın Başkan, ilk soruyla ilgili
olarak şunu açıklamak istiyorum. Benim bi
raz önce de üzerinde durduğum israf konusu
hiç şüphesiz ki. Devlet harcamalarında ya
pılan israftır. Bu bir yönü ile, genel bütçeli
ve katma bütçeli idarelere; bir yönü ile de
İktisadî
Devlet Teşebbüslerine
dönüktür
her iki alanda da geniş bir israfın olduğu yay
gın olarak bilinmektedir.
Açıklamalarını sırasında konunun fertlere
dönük yönü üzerinde durmadım; fakat bu ve
sile ile şunu da eklemek doğru olur ki, aslın
da kalkınma zorunluğunda bulunan ekonomi-
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lerde tüketim harcamalarının kısıtlanması,
böylece tasarrufları artırılması ve bunların
üretken sahalara yöneltilmesi esastır. Bina
enaleyh, bir israfı önleme veya azaltma po
litikası içinde uygulanacak politikalar, haki
katte fertlerin tüketimlerini azaltma ve o alan
larda yapılacak israfı önleme amacını da gü
der. Burada söz konusu olan kısım meselenin
Devlete dönük yönü idi. Maliye Bakanlığı bu
konuda bir inceleme yapmıştır ve Heyetinize
arz ettiğim bilgiler, bir ön inceleme niteliğin
de olan bu incelemelerin neticeleridir. Bu ince
lemede ; gizli israf, açık israf, bunların ne
denleri ve bunları önlemek için alınacak ted
birler ortaya konulmuş bulunmaktadır. Bun
lardan bazılarını arz ettim. Hemen bu müna
sebetle şunu ilâve etmek isterim ki, 1973 ma
lî yılı Bütçesinin uygulamaya konulması ile
birlikte, tespit edilmiş olan bu tedbirlerden
bir kısmı da yürürlüğe konulacaktır.
İkinci olarak; Devlet Şûrasından alınmış
bâzı ilâmlar bulunduğu halde bunun uygu
lanmadığından bahsettiler; Maliye Bakanlı
ğı olarak, hiç olmazsa Bakan olarak bendeniz,
böyle bir hâdiseyi bilmediğimi Yüce Senato
nun huzurunda ifade ediyorum. Devlet Me
murları Kanununun uygulamasının çeşitli ne
denlerle büyük bir huzursuzluk meyadana ge
tirmiş olduğu Heyetinizin malûmudur. Bu ne
denledir ki biz, ortaya çıkan meseleleri çö
zümlemek ve Devlet idaresinde ortaya çıkan
bu huzursuzluğu gidermek için, Anayasa da
yapılan değişiklikten ve verilen bu imkândan
faydalanarak kanun kuvvetinde bir kararna
meyi yürürlüğe koymuş ve aynı zamanda Yü
ce Meclislerin tasvibine de sunmuş bulunu
yoruz. işaret edilen hâdiseyi ben, bu huzur
suzluğun unsurlarından biri olarak görüyorum
ve bu bakımdan önemli addediyorum. Müşah
has olarak bilgi verilirse, hiç şüphesiz üze
rinde ayrıca dururum.
;Arz ederim Sayın Başkan.
BAŞjKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan.
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLü
(Devamla) — Sayın Başkan, başka soru bu
lunmadığına göre, tenkitleri ve soruları ile
bilgilerini ortaya koymuş olan bütün senatörle
re huzurunuzda teşekkürlerimi arz ediyor ve
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Yüce Senatoyu da derin saygılarımla selâmlı
yorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ertuğ.
CELÂL EETÜĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan,
ımuhterem senatörler;
İlk bakışta mahallî bir mesele gibi gözü
ken; fakat aslında millî ekonomimizi ve bir
çok manevî değerleri ilgilendiren bir konuya
ben de değinmek mecburiyetinde kaldım.
Sayın Maliye Vekilimiz, bundan bir süre
önce Bütçe Komisyonunda ve kamuoyu önün
de bir beyanda bulundular. Dediler k i : «Ke
ban istimlâkleri dolayısiyle 4 milyara yalkm
büyük bir bedel ödenecektir ve bu tarihte mis
li görülmemiş bir yağmayı temsil etmektedir.»
Bu, beyanat, memleket sathında gayet hak
lı olarak büyük bir reaksiyon uyandırdı. Tür
kiye'de elektrik enerjisi üreten merkezilerin he
men hemen mevcut enerji toplamına eşit ener
ji üretecek olan santralın yapımı böylece bir
takım şüpheli nazarlar altında görülmeye baş
landı. Bunun asıl büyük zararı, bu büyük ya
tırımın bitirilmesi ve memlelkete hizmete girme
si gibi iyi bir temenninin gölgelenmiş olması
dır. Nitekim bugün bu dedikodulardan yay
gın bir halde doğan netice, Keban üretim mer
kezinin ancak 1979'cla bitirilebileceği kanaati
dir.
Meselenin diğer bir cephesi de ve bunun ya
nında asıl burada savunmayı, vazife telâkki et
tiğim bir husus daha var. Sayın Bakanı dik
katle dinledim; bugünkü beyanlarında da ay
nı noktadan hareket ederek konuştular; diyor
lar ki, arazinin değeri şu kadardır; fakat bu
fiyat tezyidi bedel dâvalarıyle yükseltilmiştir.
Sonra, birtakım Hazine arazileri de dolaylı
yollardan şahısların üzerlerine geçirilmiştir di
ye de beyanda bulunuyorlar.
Bu hadise üzerine Elâzığ ve çevrelerinden
gelen büyük bir heyetle Sayın Başbakana gi
dilmişti, Sayın Başbakanın verdiği cevap şu
dur: «Birtakım dedikodular vardır, bu dedi
kodular tetkik edilmektedir; netice olarak, bu
tahkikata göre karar verilecektir.» Ama Sa
yın Bakan bugün Türk kamuoyu önünde kalkı
yor çok tehlikeli, çok büyük bir iddiada bulu
nuyor, diyor ki, «Tarihte emsali görülmemiş
bir yağma yürütülmektedir:» Bu konuşma, Türk
adaletine, Türkiye'de hak ve hukuk prensiple-
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rine bir itimatsızdık tevlit edecektir. Bir Dev
let adamının ağzından çıkan söz mutlaka doğ
rudur, doğru olmalıdır kanaatına istimalden,
bu şüphe yayılacaktır ve nitekim yayılmıştır
da. Şimdi Sayın Bakan beyan buyuruyorlar;
\bâzı ihbarlar vardır, müfettişlerimizin dikka
tini çöken bâzı hususlar görülmüştür, tetkik
edilmektedir, tahkik edilecektir. Demek ki,
tevsik edilmemiş, delilleri olmayan birtakım de
dikodularla bu büyük dev eserin durumu bir
şaibe altına giriyor. Sonra, birazdan size arz
edeceğim bir grup vatandaş kitlesinin durumla
rı var; bakın ne haksızlıklara mâruz bırakılmak
tadırlar.
Sayın arkadaşlarım; bilhassa Sayın Baka
nın buna dikkat buyurmasını hassaten rica edi
yorum ; bu istimlâk, evinin önünden asfalt yol
geçen bir villânın gül bahçesinden bir parça
almak mânasında bir istimlâk değildir. Bu is
timlâk, çiftliğinden köy yolu geçecek bir var
lıklı kimseye ait bir arazi şeridinin istimlâki
mânasında da değildir. Bu istimlâk, bir Türk
çiftçisinin tarım işletmesinin elinden alınması
dır. Deniliyor ki, bilmem arazi şu değerde iken,
hu değere alınmış; ama hiç dikkata almmıyorki, o arazinin üzerinde bayatını kurmuş, ecda
dının mezarı bulunan ve orada karnını doyu
ran insanlar var. Bunlar, buradan kalk, bir
yere git, başının çaresine bak vaziyetinde bı
rakılmıştır. Crönül isterdi iki, bu Keban Bara
jının inşaatına başlandığı günden itibaren, Sa
yın Bakanın da rakamını biraz daha yükseltti
ği, 168 köy, 11 mahalle, 28 mezra, 8 kom da
oturan citfei vatandaşların çok daha önceden
nereye g ; decrkleri, ne yanacakları tâyin edil
sin, tespit edilsin ve gidin burada yaşayın de
nilsin; ama bu yapılmamıştır. Hâlâ bu insanlar
nereye gidecekleri, ne yapacakları tayin edilnacaiklarını da bilememektedirler. Bilâhare,
kendilerine ödenen istimlâk bedellerini, eğer ye
niden hayatını kurma mânasında, bir ihtiyacı
karşılama şeklinde kabul ederseniz; meselâ
bir ev alacaktır, tarla alacaktır, hayvan ala
caktır, bağ alacaktır, bahçe alacaktır ve saire;
o zaman sözlerime hak verirsiniz.
Muhterem arkadaşlarım; Elâzığ bölgesine
düşen bu istimlâk sahası Elâzığ'ın Altunova de
nilen en münbit topraklarını (ki, pamuk ekilir,
pancar ekilir, badem yetiştirilir, üzüm yetişti
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rilir) hattâ senede iki defa mahsûl alınabilecek
topraklarını kapsar.
ıSayın arkadaşlarım; şimdi bu saha içerisin
de her çiftçi ailesine düşen ortalama toprak
miktarı 20 - 30 dönüm arasındadır ve bunlara
karşı ödenen para da 75 bin, 100 bin, en aza
misi de 200 bin lira civarında bir miktardır.
Büyük arazi yoktur ve bunlar içerisinde Sayın
Bakanın metresi 17 liraya verildi denilen yer,
yalnız 200 dönümdür ve bu 200. dönüm de se
nede iki defa ekim yapılmak üzere turfanda
sebze yetiştiren bir sahadır. Bu orada çilek ye
tiştirilir, turfanda sebze yetiştirilir ve o 200
dönümlük arazi bilmiyorum kaç kişinindir, 20
dönümünde, 10 dönümünde çalışan
vatandaş
hayatını öyle kazanmaktadır. Şimdi siz ona
diyorsunuz ki «Sen, git buradan.» Nereye gide
cek? Nereye gedeceği belli değil, ne iş görece
ği belli değil. Bu vatandaşı, arazisinin önün
den gezen, tren yolu için veya, asfalt yol için
bir istimlâk muamelesi yapılıyormuş gibi gör
mek biraz haksizlik oluyor.
Sayın arkadaşlarım; şimdi bu dedikodular
nereden çıkıyor ve menşei nedir; bir miktar
buna değinmek istiyorum. Bu, bir miktar men
faat mücadelelerinden çıkıyor. Bu menfatlar
da şunlardır. Tezyidi bedel ve Sayın Bakanın
da söyledikleri gibi Devlete ait olan araziinin
şahıslar namına tescilidir. Yalnız benim bil
diğim kadarı ile, 1965'te arazinin devri ve sa
tılmasını men eden bir kanun çıktı. Bunlar,
1965'ten önce mi yapıldı, ondan sonra mı ol
du? Bunu da sadece Sayın Bakana hatırlat
makla yetiniyorum.
Burada, ödenen istimlâk bedelleri, Sayın
Bakanın söylediği 17 liranın dışında, en çok
9 - 1 0 lira civarında olmuştur ki, buralara
1966'da 340, 350, 380 kuruş bedel tâyin edil
miştir.
Şimdi bakınız, çiftçi vatandaşların içerisin
de kaldığı müphem ve endişeli hava nereden
geliyor? 1966'da, hattâ daha önceleri takdiri
bedel yapıyorlar; takdiri bedel. Sayın Hazerdağlı'nm da dün beyan ettiği gibi bir sır ola
rak saklanıyor ve 1970'de istimlâk muamelesine
başlanıyor; 1970'de de tezyidi bedel veya ten
kisi bedel dâvaları ortaya çıkıyor. Burada iki
grup var. Devlet Su İşleri avukatları istiyorlar
ki, tenkisi bedel yapılsın; başka avukatlar da
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istiyor ki, tezyidi bedel yapılsın, çiftçinin •men | çalışan çiftçi de 8 - 1 0 - 1 5 kişilik aile toplulu
faati veya çıkarı için. Şimdi bu mücadelenin
ğudur; yani gelir dağılmaktadır. Bunları, elin
çıkış noktalarından bir tanesini ortaya .koyu
den alman bütün yaşama imkânlarının, çalışyorum. Devlet Su İşleri avukatları alacakları I ma imkânlarının değerini, oradaki kazancının
ücreti vekâletten yararlanmak istiyorlar, öbür
bedelini aramakta olduklarını farz edin. Bunun
taraftakilerin de isteği yine aynı sebebe da
böyle mütalâa edilmesi, gerek sosyal adalet
yalı...
gerekse hukuk ilkeleri bakımından doğru ola
Muhterem arkadaşlarım; ikinci bir durum,
cağından, lütfen bu mevzuun itina ile tetkik
bu dedikodular yüzünden hiçbir tahkikat yapıl
edilmesinin faydalı olacağı ve kamuoyunu telâ
mamışken, hiçbir delil yokken, hiçbir müs
şa ve endişeye sevk etmeyeceği inancındayız.
pet bulgu yokken Elâzığ'da veya bu bölgeye
Şimdi ödemeler durdurulmuş, bloke edilen
bağlı yerlerde şerefli ve haysiyetli olarak tanın
paralardan ödemeler yapılmamaktadır; halk
mış bâzı mühendisler bilirkişi müessesesi yüzün
korkmaktadır. Şu da olmuştur; Maliye Baka
den Elâzığ'dan başka yerlere sürülmüşlerdir.
nımız bu dedikodularaa inanarak: Meclise bir
Sebebi şudur: Bu sahada 75 kadar ziraat mü
İstimlâk Kanunu sevk etmiştir. İstimlâk Ka
hendisi var. Bunlar içinden mahkeme, her se
nununda bütün istimlâklerin 20 sene süre ile
ne 15 kişiyi bilirkişi olarak tayin ediyor. Bu
taksit] en dirilmesi hususunu öngören hükümler
15 kişiden bilirkişi olarak seçilebilmek için Dev
vardır. Düşünün, bu köylünün, oradaki çiftçi
let Su İşlerinin mensubu olmamak lâzım. Çün
grubunun, 45 bin nüfusun endişesini...
kü, orası taraftır ve bu vazife sırası üç senede
Bunları duyurmak, bilhassa Sayın Bakanını
bir geliyor. Kendisine sıra gelmeyenler ise,
dikkatine arz etmek için huzurunuzu işgal et
bilirkişilik için bir ücret aldıklarından, bilir
tim.
kişilikten mahrum edildiği iddiası ile ihbarlar
Teşekkür ederim.
da bulunuyorlar, bir.
BAŞKAN — 1973 yılı Maliye Bakanlığı
İkincisi de, tezyidi bedel, tenkisi bedel ta
Bütçesi ve Gelirler Bütçesi üzerinde görüşme
raftarı olan avukatlar arasında birbirlerini ih
ler bitmiştir.
bar şeklinde oluyor. Bu kadar büyük istimlâk
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
lerin, bu kadar hareketlerin olduğu yerde el
—
Sayın
Başkan, müsaade ederseniz bir cümle
bette birtakım yolsuzluklar olabilir; ama bunu
!
ile
bir
noktayı
ifade edeyim.
kontrol edecek, tahkik edecek, tevsik ede
cek organ da Devlettir.
BAŞKAN — Evet, yerinizden buyurun.
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
Şu halde bu ihbarların, bu dedikoduların
!
Sayın
Ertuğ, dedilkoulardan bahsettiler; müüzerine getirilen şüphe ile kamuoyunda büyük
bir huzursuzluk yaratılmıştır ve asıl en muhl I fettişlerce ve öteki yetkili organlarca yapılmış
imi olan Keban enerji merkezinin, enerji santra j tetkikleri o şekilde nitelendirdiler. Bu sebeplının (ki, arz ettiğim gibi Türkiye'de mevcut i le konuşmaları gerçeklere uymamakta dır.
İki ayrı Maliye müfettişi tarafından yapılbütün elektrik enerji yekûnuna muadil bir j
enerji istihsal edecektir.) İstikbali
hakkında ! mış teftiş neticeleri elimizdedir ve bunun an
endişeler tereddütler başlamıştır. 1979'da, 1976
cak bir kısmını Yüce Heyetinize arz etmek im
da tamamlanacağı söylenmektedir ve bunu tek
kânını buldum. Hâdisenin çeşitli yargı merci
zip eden olamıyor, teyit eden olamıyor, zama
lerinde bulunması dolayısıyle şuna inanıyorum
nında olacaktır gibi yuvarlak lâflarla da iş
ki, bu hâdise, bu mercilerden çıkacak karar
yatıştırılmaya uğraşılıyor.
lardan sonra çeiştli yönleri ile aydınlatılmış
olacak, o zamanda bugün bahsedildiği gibi
Muhterem arşadaşlarım; benim huzurları
bir dedikodunun söz konusu olmadığını, bizim
nızda asıl tebarüz ettirmek istediğim ve Sayın
j gerçekler üzerinde durduğumuzu kamuoyu
Bakanın bilhassa dikkatlerine arz etmek iste
«rö^mek imkânını elde etmiş olacaktır.
diğim husus şu: Türk çiftçisinin % 98'i gayet
mütevazi arazi dilimleri üzerinde çalışırlar ve I
BAŞKAN — Teşekkür ederim, zapta geç20 - 30 dönümü aşmayan bu arazi dilimlerinde i mistir Sayın Bakan.
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Bütçenin program bölümlerine geçiyoruz.
Daha evvel ıSayın Genel Kuruldan bir karar
alma, yahut eğer itiraz olmazsa tatbik edilmek
üzere bir ricada bulunacağım. Gerek bu Büt
çenin bölümleri, gerek biraz sonra okunacak
Bütçe Kanunu tasarısı çok uzun maddeleri ih
tiva ettiğinden; Sayın Üçok'un ayağa, kalkma
yarak bulunduğu yerden okunması hususunda
izninizi rica edeceğim, bu şekilde tatbik ede
lim.
İtiraz olmadığına göre bir oylamaya da ih
tiyaç görmüyorum.
Buyurun efendim.
A)
Bölüm
(Prog.)

MALİYE

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ
Lira

60 887 993
101 Genel yönetim
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
102 Destek hizmetleri
123 412 346
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
111 Bütçe politikasının hazır
lanması, yürütülmedi, Dev
let bütçesinin düzenlenmesi.
uygulanması ve malî kon
trol
19 040 972
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
112 Vergi politikasının hazır
lanması, yürütülmesi
ve
Devlet gelirlerinin tarh, ta
hakkuk, tahsil ve takibi
476 101 943
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
113 Devlet harcama ve Devlet
muhasebesi hizmetlerinin yü
rütülmesi
158 358 567
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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114 Devlet mallarının satınalınması, yönetim ve elden çı
karılmasına ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi
148 330131
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
115 Hazine politikası ve genel
ekonomi politikasının Ma
liyeye ilişkin yönlerinin ha
zırlanması ve yürütülmesi
39 487 477
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
116 Devlet hukuk danışmanlığı
ve muhafcemat hizmetleri
nim yürütülmesi
49 224 034
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
910 Kurumların katılma payları
ve sermaye teşkilleri
4 508 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
920 İktisadî transferler ve yar
dımlar
1 271 700 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
930 Malî transferler
10 466 484 533
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
940 Sosyal transferler
950 878 464
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
950 Borç ödemeleri
6 322 826 945
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1 nci maddeyi tekrar okutup oylarınıza
arz edeceğim.
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1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı
Birinci bölüm : Genel hükümler
Birinci kısım : Gider, gelir ve denge
A) Gider bütçesi :
Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin
harcamaları için bağlı (A) işaretli
cetvelde
gösterildiği üzere, ikinci fıkrada belirtileın şe
kilde kesintiler yapıldıktan sonra 60 953 023 020
liralık ödenek verilmiştir.
Genel Bütçeli dairelerin bütçelerindeki (A)
işaretli cetvelin 1 nci kod numaralı ödenek
türü altında yer «alan 300, 400, 500, 600, 700 ve
800 kod numaralı harcama kalemlerindeki öde
neklerinden % 6,5 oranında ki, cem'an
500 000 000 liralık kısmı kesilmiştir.
Bu hüküm katma bütçeler hakkında da
uygulanır.
BAŞKAN — Maddeyi, okuman cetveMeriyle beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
B) Gelir bütçesi :
Madde 2. — Genel Bütçenin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
56 953 023 020 lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) işaretli cetveli
rum.
Gelir
türü

okutuyo

Lira

1

Vergi gelirleri
48 252 063 740
BAŞKAN — Kalbul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2 Vergi dışı normal gelirler 6 832 959 278
BAŞKAN — Kalbul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
3 Özel gelirler ve fonlar
1868 000 002
BAŞKAN — Kani ©demler...
Kabul etmeyenler... Kalbul
edilmiştir.
İkinci maddeyi okunan (B) cetveliyle be
raber oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Maddelerin görüşülmesi ile ilgili bir önerge
vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Zamandan tasarruf bakımından 1973 malî
yılı Bütçe Kanunu tasarısı maddelerinin üze
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rimde değişiklik önergesi verilmeyenlerin oku
narak oya sunulmasını, diğerleri üzerinde müzarake açılmasını arz ve teklif ederim.
Uşak
M. Faik Atayurt
BAŞKAN — iSaym üye şunu istemektedir;
önerge verilmiş ise görüşme açılsın, önerge
verilmemiş ise okunarak oylansın.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bu arada bir madde değişikliği olmadan
ilâve isteyen bir önerge vardır, okutuyorum.
Senato Başkanlığına
1973 Bütçe Kanun tasarısında yatılı okullar
da görev yapan belleticilere yaptıkları hizmet
karşılığı ücret ödenmesli ile ilgili herhangi bir
hüküm bulunmamaktadır.
Bütçe Kanun tasarısına aşağıdaki şekilde
bir madde konmasına ihtiyaç vardır.
«Madde... 2005 sayılı Kanun uyarınca Millî
Eğitim Bakanlığınca yürütülen okul pansiyon
larında görev alan «belleticilere» hizmetleri
karşılığı ayda (300) TL. ödenir.»
Saygı ile sunulur.
Gaziantep
Samsun
İbrahim Tevfik Kutlar
Fethi Tevetoğlu
İzmir
Mustafa Bozoklar
BAŞKAN — Gider artırıcı mıdır, Sayın Koımlisyon ?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) —
Evet Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hükümet?..
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
— Gider artırıcıdır.
BAŞKAN — Gider artırıcı olduğu için,
Anayasanın 94 ncü maddesi gereğince bir iş
lem yapamayacağız.
C) Denge :
Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin
edilen gelir arasındaki 4 000 00O 000 liralık
fark, iç istikrazla karşılanacaktır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
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İkinci kısım : Bütçe uygulama esasları :
!
C) Deyimler :
A) Ödenek dağıtımı :
Madde 7. — 1973 malî yılında, 1050 sayılı
Madde 4. — a) Birindi madde ile verilen
Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanun
ödenekler üçer aylık dönemler itibariyle da
larda yer alan:
ğıtılır. Birinci1 ve ikinci üçer aylık dağıtım
a) «Fasıl» ve «Bölüm» deyimleri, program
birlikte yapılabilir. Bıı dağıtımlar ilgili Bakan j bütçe sınıflandırmasındaki «Program» deyimilığın teklifi üzerine tahsilat, dış ödemeler den- | nü;
g*esi ve genel ^ekonomik şartlar gözönünde tutub) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini
laraik Maliye Bakanlığınca tespit edilir.
de kapsayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje»
deyimlerini;
b) Bakanlar Kurulu, genel ekonomik şart
c) «Kesim» deyimi, «Altprogram» deyimiların elverişsiz seyretmesi halinde ödenekler
i ni;
den bir kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir.
İfade edecek şekilde anlaşılır ve uygulanır.
Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında
j
Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında
da uygulanır.
da uygulanır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
I
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabu] edenler... Etmeyenler... kabul edil
I rum. Kabul edenler... Etmeyenler... kabul edilmiştir.
j mistir.
B) Aktarma :
j
D) Yeni harcama kalemleri açılması ve uy
Madde 5. — Genel bütçeli dairelerle katma
gulama cetveli :
bütçeli idare bütçelerinin program, altprogram,
Madde 8. —* a) Bütçe Kanununda yer
faaliyet ve projelerinde yer alan aylık, tazmi
alan program, altprogram, faaliyet ve proje
nat, ödenek ve emekli keseneğine ilişkin harca
ler için malî yıl içinde hizmetin gerektirdiği,
ma kalemlerinden başka harcama kalemlerine
b) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmelikler
ödenek aktarılamaz.
I uyarınca bütçelerde açılan tertiplerdeki ödenekAncak, söz konusu harcama kalemleri ile j lerle ilgili olarak, malî yıl içinde gerektiği
ücretler, Sosyal Sigorta kesenekleri, sosyal I hallerde,
yardımlar, ek çalışma karşılıkları, ödül ve di
Yeni harcama kalemleri açılmasına Maliye
ğer personel giderlerine ilişkin harcama kalem
i Bakanı yetkilidir.
lerinden; aynı kuruluş bütçesi içinde olmak
Bu madde hükmü katma bütçeli idareler
şartiyle program, altprogram, faailyet ve pro
I hakkında da uygulanır.
jelerdeki aynı harcama kalemlerine aktarma
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... kabul edil
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
miştir.
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... kabul edil
Madde 9. — Bütçe uygulaması, bu kanuna
miştir.
ekli «Uygulama cetveli» esaslarına göre yürüMADDE 6. — Genel bütçeli dairelerle kat
| tülür.
ma bütçeli dairelerin programları arasında yer
I
Uygulama cetvelinde ayrıntılı harcama kale
alan proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri,
mi yer olmayan:
malî yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire ve
a) Projelere ilişkin ödenekler, Maliye Ba
ya idarenin bütçesine aktarmaya Maliye Baka
kanlığı, ilgili kuruluş ve Devlet Plânlama Teş
nı yetkilidir.
kilâtının,
Malî yıl içinde diğer bir daire veya idareye j
b) Faaliyetlere ilişkin ödenekler, Maliye
aktardan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütül I Bakanlığı ile ilgili kuruluşun.
mesiyle, bütçesine aktarma yapılan daire veya
Müştereken tespit edecekleri esaslar dâhilin
idare görevlidir.
de kullanılır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
rum.
Kabul edenler... Etmeyenler... kabul edilKabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
| mistir.
tir.
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Üçüncü kısım : Bağlı cetvellere ilişkin hü
kümler :
A) (A) cetveli :
Madde 10. — (A) cetveli ödenek cetvelle
rinden meydana gelir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... kabul edil
miştir.
B) (C), (Ç) ve <G) cetvelleri :
MADDE 11. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050
sayılı Muhaselbei Umumiye Kanununun 29 ncu
madesi gereğince :
a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler (C) cetvelinde;
b) Kanunla bağlanmış vatanî hizmet maaş
ları (Ç) cetvelinde;
c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar (G) cetvelinde;
Gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... kabul edil
miştir.
C) (B) cetveli :
MADDE 12. — Devlet gelirlerinin özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1973 malî yı
lında da devam olunur.
Musul petrollerinden teraküm eden (100)
milyon liralık hisseden 1973 malî yılı içinde
tahsil edilecek kısmı, (B) işaretli cetvelin (Çe
şitli gelirler) tertibine gelir kaydolunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... kabul edil
miştir.
Madde 13. — Petrol kanunları gereğince
1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arası için
tahakkuk edecek aylık farkların ödenmesi 1973
malî yılında yapıldığı takdirde, bu miktara'
ait (Sandığa tabi iştirakçilerden alınacak) ke
seneklerle (Giriş aidatı, artış farkları dâhil)
karşılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklardan
1323 sayılı Kanunun ek geçici 11 nci ve 1327
sayılı Kanunun ek geçidi 34 ncü maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına ödenmeyecek
kısımları, 1973 malî yılı gelir bütçesine irat
kaydolunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... kabul edil
miştir.
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Madde 14. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005
sayılı Kanuna göre yönetilen okul pansiyonla
rında görevli kimselerin, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla ek
lenen ek geçici 32 nci madde uyarınca Devlet
memurluğuna intibakı yapılmış olduğundan,
okul pansiyonları hakkındaki 2005 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılıncaya! kadar, okul pan
siyonları gelirlerinin % 25'i bütçenin (B) cet
velindeki (Vergi dışı normal gelirler) tertibine
(Pansiyonlu okul ücretleri karşılığı adı ile ge
lir kaydolunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... kabul edil
miştir.
D) (M) cetveli :
MADDE 15. — 2005 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık okulları öğrencilerinden 1973 malî yılı içe
risinde alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... kabul edil
miştir.
E) (O) ve (P) cetvelleri :
Madde 16. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sa
yılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun:
a) 36 nci maddesi gereğince, Millî Müda
faa mükellefiyeti yoluyle alınacak hayvanların
1973 malî yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli
cetvelde;
b) 38 nci maddesi gereğince alınacak mo
torlu taşıtlar alım değerleri bağlı (P) işaretli
cetvelde;
Gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... kabul edil
miştir.
F) (T) cetveli :
Madde 17. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 ısayı
lı Taşıt Kanununun 9 ncu maddeisi gereğince
kurumların satmalacakları taşıtların
âzami
ısatmalma bedelleri bağlı (T) işiaretli cetvelde
belirtilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... kafoul edil
miştir.
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G) (B) cetveli :
•
Madde 18. — Harcamalara ait formül, (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş çeşitli önergeler vardır. Sayın Tevetoğhı ve dört
arkadaşı, ders görevi ücretlerinin artırılmasını
istemektedir. Komisyon, daha önce bu öner
genin gider artırıcı olduğunu tespit ve ifade
'etmiştir;
Kâmil Şenocak ve arkadaşları da aynı şeikilde, staj öğrenim giderlerindin artırılmasını
isteyen önerge vermişlerdir. Komisyon bu
önergeyi de gider artırıcı olarak görmüş ve Hü
kümet de bu görüşe katılmıştır.
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I[ Kurulu Uzman ve Uzman Muavinlerine, 1973
malî yılında yetkili makamlarca onaylanan
| program çerçevesinde yapacakları teftiş, tahjI kik ve incelemelerde, görevin ifa edildiği maj hale ve kurumun teşkilât merkezinin bulundu
ğu yere bakılmaksızın, birinci bent hükümleri
ne göre ödenir.
ıi
Harcırah Kanununa göre yapılacak ödeme|| lerde 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci

maddesi hükmü, personelin yeni kadrolarının
dereceleri esas alınmak suretiyle 1973 malî yı
lında da uygulanır.
Ancak, 1327 sayılı Kanunun intibak, hüküm
I lerine göre, bulundukları dereceden daha aşa
ğı derecelere intibak ettirilen personelin yolluk
Sayın Atmaca ise, ek ders ödeneğinin artı
ları, bu personelin intibaklardan evvelki dere
rılmasını isteyen bir önerge vermiştir. Hükü
celeri üzerinden ödenmeye devam oluntur.
met ve Komisyon, bunu da gider artırıcı nite
likte görmüşlerdir;
Yukardaki hükümlere ilâveten, (H) cetveSayın Tevetoğhı ve arkadaşları, 2005 sayı . linin uygulanmasında, aşağıdaki esaslara göre
işlem yapılır:
lı Kanun gereğince yatılı okullarda görev alan
a) Harcırah Kanununun 37 nci maddesinbelleticilere bu kanundan ödenek ayrılmasına
dair bir önerge vermişlerdir. Hükümet ve Ko- l| deki asgarî 4 lira yevmiye, 30 lira olarak uygu
lanır.
misyon, bu önergeyi de gider artırıcı nite
b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci mad
likte görmüştür. Gerçekten bütün bu önerge
deleri ile aynı kanuna ilişkin (1) ve (2) sayılı
ler gider artırıcı niteliktedir. Bu sebeple, Ana
cetvellerdeki (475) lira aylık tutar yerine 6 nci
yasanın 94'ncü maddesi gereğince bu önergele
derece kadrosu, (2) sayılı cetveldeki (1 000')
rin ne okunmasına ve ne de bir işlem yapılma
liralık tutar yerine de 1 nci derece kadrosu
sına imkân yoktur.
esas tutulur.
18 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
e) Belediye hudutları haricinde vazife gö
miştir.
ren Defterdarlık kontrol memurları için en az
yevmiye miktarı 30 lira olarak tespit edilmiş
H) H cetveli :
tir. Bunların Maliye Müfettiş ve Hesap uzmanMadde 19. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 sa
larıyle birlikte memuriyet merkezleri dışında
yılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin
tertip edilecek çalışmalara katılmaları halinde,
(a) ve (b) bentlerinde yazılı nispet ve yevmi
gündeliklerinin bu miktar üzerin/den ödenmesi
ye miktarlarına ilişkin kayıtlayıcı
hükümler
ne devam olunur.
uygulanmamak üzere, bu madde ile aynı ka
d) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi
nunun 34, 35 ve 50 nci maddeleri gereğince her |
şümulüne
girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde
yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gereken misil, nis
tatbik olunacak emsaller 10 . 8 . 1970 tarihin
pet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvel
den
evvel ödenen döviz miktarlarını geçmemek
de gösterilmiştir.
üzere Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b)
e) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla
bendi hükümlerine göre tespit edilen yevmiye
yapılacak görev seyahatlerinde, Cumhuriyet
ler,
Bakanlık ve Müstakil Genel Müdürlük
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başba
Müfettiş ve Müfettiş Muavinleri ile Maliye Ba
kan, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
kanlığı Hesap Uzman ve Uzman Muavinleri,
Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Muavin- |I Üyeleri, Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Ko
mutanları ile resmî davete icabet suretiyle seleri, Bakanlıklar merkez teşkilâtına dâhil
Kontrolörler ve Başbakanlık Yüksek Denetleme j| yâhat eden eşlerine; Bakanlar Kurulu Kara— 438 —
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rina müsteniden yaptıkları daimî veya geçici
görev seyahatlerinde kadro dereceleri (1) olan
subay ve Devlet memurları dile müsteşar ve (elçi
lere 1 nci, bunların dışındakilere turist sınıf
üzerinden yol masrafı ödenir.
Ancak, dış ülkelerde görevli elçilerden di
ğer ülkelerde de temsil görevi verilmiş bulu
nanların, yurt dışında yaptıkları görev seyahatleriyle elçilerden yurt dışında bir yere ve
ya merkeze istişare amacıyla çağrılanlara, ka
rarname alınmaksızın 1 nci mevki üzerinden yol1
masrafı verilir:
f) Bilimsel çalışmalar yapmak üzere, yurt
içi yevmiyelerinin 2 veya 3 misli ödenmek kaydiyle, yabancı memleketlere gönderilen, doçent
ve profesörlerin 10 Ağustos 1970 tarihinden
öncekilere geçen döviz miktarına eşit dövizin
yeni kur farkları, kurumlarınca ilgililerin yev
miyelerinin verildiği tertiplerden ilâveten öden
mek suretiyle karşılanır.
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi ve yar
dımcılarından 4489 ve 4936 sayılı Kanunlar
hükümlerine göre dış ülkelere gönderilenler
hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.
g) 6245 sayılı Harcırah Kanununda gerek
li değişiklik yapılıncaya kadar, işçi harcıra
hının hesabında 1970 malî yılındaki esasların
uygulanmasına devam olunur.
|
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) —
Sayın Başkan bu verilmiş 'olan önergede bir
farklılık var. Bu müfettişler, 19 ncu maddedeki
«... Bakanlık ve Müstakil Genel Müdürlük Mü
fettiş ve Müfettiş muavinleri...» kapsamına gi
rer. Onun için bu önerge bir tekrar mahiyetindedii'.
Esasında bu müfettişler ve muavinleri tıpkı
diğer bakanlıklar ve müstakil umum müdürlük
lerde olduğu gibi müfettiş ve muavinliklerindeki usullere tabidirler; gerek tüzük bakımından
olsun gerekse atanma ve imtihan usulleri bakı
mından olsun. Bunlar; »bir sınava tâbi tutulmak
ta, yetiştirilmekte ve evvelâ müfettiş muavini,
bilâhara da müfettiş olmaktadırlar. Binaenaleyh,
tamamen bakanlık ve müstakil umum müdürlük
ler müfettişleri haklarına haizdirler. Yalnız bir
tereddüt olduğu için, sarahati temin sadedinde
bunların zabıtlara geçirilmesini rica ediyorum,
ki bu suretle geçmiş oluyor. Bunlar da diğer
müstakil umum müdürlük müfettişleri gibi bu
kanun hükmünden istifade ederler.

BAŞKAN — Yani Komisyon şunu ifade et
mek istiyor : Sosyal Sigortalar Kurumu sigor
ta müfettiş ve müfettiş muavinleri, 2 nci fıkra
daki »bakanlık ve müstakil genel müdürlük müfettişleri mahiyetindedir. Bu sarahate göre, mad
deye her hangi bir ilâve yapmaya ihtiyaç ve lü
BAŞKAN — Madde üzerinde çeşitli önerge
zum yoktur. Aynı şekilde istifade edeceklerdir.
ler verilmiş bulunmaktadır. Sayın Kutlar, «Sos
diyorsunuz?
yal Sigortalar Kurumu sigorta müfettiş ve mü
|
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
fettiş muavinleri» deyiminin madde metnine ilâ
| M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) —
vesini istemektedirler. 19 ncu maddede «Bakan
i Diğer müfettişler gibi istifade ederler.
lık ve müstakil genel müdürlük...» kaydı bu
lunduğuna göre, «Sosyal Sigortalar Kurumu si
BAŞKAN — Tamam, bu sarahat karşısmgorta müfettiş ve müfettiş muavinleri» deyimi i da artık ilâveye lüzum yok.
burada bir ilâve mahiyetini alacaktır. Bu ise i
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Bir şey
Anayasanın 94 ncü maddesinin son fıkrasına gö
arz etmek istivorum.
re, önergeyi işleme tabi tutamayacağım.
I
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Komisyondan
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Gider artıcı ı bir sualim var.
değil.
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Kutlar bu
sarahat karşısında bir diyeceğiniz var mı?
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, İ9 ncu medde hakkında söz istiyorum.
İ. TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Ha
yır efendim, yok. Yalnız, ikinci bir önergem
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
vardı.
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) —
Sayın Başkan, müsaade edermisiniz, bir hususu
BAŞKAN — Şimdi sizinki bitti. Öbür öner
arz edeyim?..
geye geleceğiz, bir dakika.
Sayın Kürümoğlu sizin bir diyeceğiniz mi
BAŞKAN — Bir dakika efendim, sıra ile bu
vardı!
yurun. Şimdi söz sırası Sayın Komisyonundur.
_
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ORHAN KÜRÜMO&LU (Bitlis) — Sayın
Başkan, kasdettiğimiz sigorta müfettişleri teş
kilâtta çalışanlardır. Bendeniz aynı konuyu ge
çen gün Sayın Çalışma Bakanından sormuştum;
fakat kendileri ifadelerinde kesin bir beyanda
bulunamadılar. Bu önergenin bendeniz de lehindeyim; ama böyle bir vuzuh getirilmedikten
sonra, «Sosyal Sigorta müfettişleri...»
ibaresi
buraya ilâve edilmedikten sonra bunun derde
deva olabileceği kanısında değilim. Zira,
ge
nel müdürlük bünyesinde çalışan müfettişler ay
rıdır; diğer teşkilâtta çalışan sigorta, müfettiş
leri ayrıdır. Bu sebeple uygulamada, bilhassa
Sayıştaym vizesinden geçmeyebilir, bu konu.
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanından so
ralım. Sayın Maliye Bakanı, Sosyal Sigorta mü
fettiş ve müfettiş muavinleri 19'ncu maddenin
2 nci bendindeki «... Bakanlık ve müstakil Genel
Müdürlük müfettiş ve müfettiş muavinler.. » tâ
birine dahil olacaklar mı. bu maddedeki yolluk
lardan istifade edecekler mi, etmeyecekler mi?.
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
— Sayın Başkan, Hükümet 'de Sayın Yılmaz'ın
biraz evvel yaptığı açıklamalara kakılmaktadır.
Yalnız ikinci kere yöneltilen soru üzerine
durum değişmiştir. Maddede ilgili müfettiş ve
müfettiş muavinlerinin bu hükümlerden faydala
nabilmesi için müstakil genel müdürlük müfet
tişleri olmaları yanında, bir program çerçevesin
de vazife görmeleri önögrülmüştür.
İkinci kere işaret edilen müfettişler, program
çerçevesinde vazife görmedikleri için, Sosyal Si
gorta Kurumu müfettişlerinden bu şekilde vazife
görenler, madde hükmünden faydalanamayacak
lardım.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Bir hu
susu arz edeceğim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergene.
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, ben hem yazılı müracaat ettim, hem de şi
fahî.
BAŞKAN — Sayın Atayurt, çok özür dile
rim,
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Komisyondan
bir sualim olacak.
LÜTFt BİLGEN (İçel) — Ben de söz istiyo
rum.
MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) —
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
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Genel Muhasebe Kanunu karşısında bütçele
ri; umumî bütçe, mülhak bütçe, hususî bütçe ola
rak ayırmak lâzımdır. Burada zikredilen müs
takil umum müdürlükler genel bütçeye dâhil
müstakil umum müdürlüklerdir ve Muhasebe
Kanununun şümulü dahilindedirler.
Muhterem arkadaşlarım; Sosyal Sigortalar
Genel Müdürlüğü doğrudan doğruya
Yüksek
Murakabe Heyetine hesap veren bir İktisadî
Devlet Teşekkülüdür. Bunun Sayıştay ile alâ
kası bakımından yanılıyoruz; bunda sayın söz
cü de yanılıyor, Sayın Maliye Bakanı da izah ibuyurmadılai'.
Şimdi bu müessese bir İktisadî Devlet Te
şekkülü olduğuna göre, eğer Kanunun 19 ncu
!
maddesine sarahaten; «İktisadî Devlet Teşekkül
leri müfettiş ve yardımcıları...» cümlesi de ilâ
ve edilmezse, Yüksek Murakabe Heyeti bunu
kabul etmez. Bunun Sayıştayla alâkası yoktur.
Bunu bu şekilde tasrih etmek suretiyle madde
nin tashihini arz ve teklif ederim.
BAŞKAN — Sayn Atayurt buyurun. Sayın
Atayurt, size çok .geç söz verdim, özür dilerim.
ıSayın Türkmen, soru en sona; tabiî olarak
sözler öne geçiyor.
M. "FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler ı
Bütçe Kanunu tasarısının en önemli madde
lerinden birisini teşkil eden 19 ncu madde üze
rinde kişisel görüşlerimi arz etmek mecburiye
tini hissetmiş bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar; genel olarak bütçe
kanunlarında sadece, bütçe ile ilgili hükümler
yer alması icaibettiği halde, son zamanlarda büt
çe kanunlarında madde sayısı itibariyle, muh
teva bakımından bütçe ile ilgili bulunmayan hü
kümlerin de yer aldığını görmekteyiz. Meselâ,
1965 yılında 36 maddeden ibaret bulunan Bütçe
Kanunu 1973 yılında % 200 artışla 84 maddeye
çıkmış bulunmaktadır ve bunların büyük bir
çoğunluğu muhteva itibariyle bütçe dışında hü
kümler getirmekte ve diğer kanunlarla alâkalı
ifa del er taşım a kt a d ir.
'1'9 ncu maddede kritik olan iki önemli fıkra
vardır. Bunlardan birisi, (H) cetveli; diğeri de,
(F) fıkrasıdır. Hükümetin getirmiş bulunduğu
kanun tasarısında (F) fıkrası ile teftiş görevli
lerinde, murakabe hizmetlerinde istihdam edil
mekte bulunan personele sürekli yevmiye itası
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ömgaroilnıektedir. Vazife mahallinin
içerisine
veya dışarısına çıkarak teftiş yapsın, ne mak
satla olursa olsun, sürekli bir yevmiye verilmesi
müessesesi öngörülmektedir. Şüphesiz,
teftiş
ve muraka'be ile görevli bulunan
personelin
takviye edilmesi ve /bunların haklarının veril
mesi zaruridir. İdarenin önemli unsurlarından
birisi de, herhalde teftiş ve murakabedir. Yüırütme ne kadar önemli ise, teftiş ve murakabe
»hizmetleri de o kadar önemli bulunmaktadır.
Bunun içindir ki, (H) cetvelinde 45 lira olan
müfettiş yevmiyeleri şimdi 60 liraya yükseltil
miş ve 50 lira da 70 liraya çıkarılmıştır. Bu mik
tarlar daha da az olabilir veya bunların daiha da
yükseltilmesi mümkündür ve kabildir.
Fakat
bu şekilde ıbütçe kanunlarına konulacak olan hü
kümlerle sürekli yevmiye müessesesinin ihdas
edilmesi gerçekten çok palyatif bir tedbirdir,
doğru ve yerinde olan bir muamele değildir.
Esasen, Sayıştay G-enel Kurulunca bu konu
1972 yılı tatbikatında incelenmiş ve oy birliği ile
25 . 9 . 1972 tarihinde bir karar alınarak sürek
li yevmiye alma müessesesinin gerek Anayasa
hakımından, gerekse MuhaseJbeî Umumiye Ka
nunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm
lerinin ve prensiplerinin dışında bulunduğu ke
sinlikle tespit edilmiştir. Maliye Bakanlığı bu
karara itiraz etmiş ve fakat Sayıştay bunu ge
ne oybirliği ile reddedilmiş bulunmaktadır. An
cak, bu karar oldukça uzun bir süre sonra Res
mî Gazetede yayınlanmış ve yerini bulmuş ve
muamelelerin bu karar uyarınca yapılması yo
luna gidilmiş bulunmaktadır. Karma Komisyon
da cereyan eden müzakerelerde bu noktalar
üzerinde durulmuş ve (f) fıkrasının 19 ncu mad
deden çıkarılması lüzumu belirtilmişti. Bu kabul
edilmiştir; fakat 19 ncu maddenin bu (f) fıkra
sının aynı maddenin 1 nci fıkrasının ikinci ben
dine tekrar aynen aktarıldığı görülmektedir. Bu
itibarladır ki, temel prensip itibariyle müfettiş
lerin bu metotla, bu usulle tatmin edilmeleri ye
rine, Personel Kanunu hükümleri dâhilinde Hü
kümete tanınmış bulunan yetkiler harekete
geçirilmek suretiyle, yan ödemeler verile
rek haklarının korunmasının daha doğru ve
yerinde bir hareket olacağını ve aynı zamanda
bu suretle 6245 sayılı Harcırah Kanununun
64 ncü maddesindeki hükme de riayet edilmiş
bulunacağını ve Anayasanın 125 nci maddesi
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hükmüne de gölge düşürülmemiş bulunacağını
arz ve ifade etmek isterim.
Bu cümleden olmak üzere işçi harcırahları
bakımından konulan hükümde de aynı esasların
cari olması iktiza ettiğini beyan ve ifade etmek
isterim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkan, muhterem üyeler;
Malûmunuz olduğu üzere halen Türkiye'de
devlet dairelerinde çalışan müfettişler için umu
mî kaide olarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümleri uygulanmak suretiyle bâzı özel du
rumlar haricolmak üzere, işlem yapılmaktadır.
Fakat, 1973 yılı bütçesinin 19 ncu maddesi hiç
olmazsa 1973 yılı için özel bir hüküm getirmiş
olmaktadır. Zira, bütçe kanunları yıllık oldu
ğuna göre, sadece getirilen 19 ncu madde ile
sağlanmış olan haklar 1973 yılı içerisinde uygu
lama imkânı verecektir ve 1974 yılı için bu mad
denin uygulanması mümkün olmayacaktır. Bu
nunla beraber, daimîlik arz eden 6245 sayılı Ka
nunun hükümleri gene mer'î kalacaktır. Burada
bir adaletsizlik vardır. Esasen üzerinde durmak
istediğimiz husus da budur.
Şimdi dikkat buyurulursa madde metninde
ikinci fıkrada «... Bakanlık ve müstakil genel
müdürlük...» demektedir. Malûmunuz olduğu
üzere bütçe kanunları, umumî muvazene içeri
sindeki daireler ile katma bütçeli daireleri is
tihdaf eden bir kanundur. Bu sebeple şayet kat
ma bütçeli veya umumî muvazene içerisindeki
dairelerle ilgili olarak bu hüküm sevk edilmiş
olsa idi, her hangi bir itiraza mahal yoktu. Yal
nız, madde metninde «... Bakanlık ve müstakil
genel müdürlük...» ibaresi kullanıldığı için,
müstakil genel müdürlük durumunda olan bir
çok İktisadî Devlet Teşekkülleri müfettiş ve
muavinlerine bu imkân tanınmaktadır. Bu se
beple birinci adaletsizlik burada. Şayet, İktisa
dî Devlet Teşekküllerini bu madde şümulünde
kabul etmiyor isek, «... Müstakil genel müdür
lük...» ibaresini kullanmamamız lâzımdı. « ..Müs
takil Genel Müdürlük...» ibaresini kullanıyor isek,
o takdirde Hükümet teklifinin de (F) fıkrasını
kabul etmeliyiz. Hükümet teklifinin (F) fıkrası:
«Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b)
bendi hükümlerine göre tespit edilen yevmiyeler,
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müfettiş ve müfettiş muavinleri...» demektedir.
Bu ibarenin kullanılması meseleye çözüm yolu ge
tirmektedir. Hükümet teklifinde, «.. Müfettiş ve
Müfettiş Muavinleri...» olarak geçiyor; Komisyon
da, her nedense neden lüzum hissedilmiş ise,
«... Bakanlık ve Müstakil Genel Müdürlük...» iba
resi şeklinde değiştirilmiş oluyor1.
Şimdi «... Müstakil Genel Müdürlük...» ibare
sini de ka;bul ettiğimiz takdirde bu vaziyet karşı
sında ikinci bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. Müsta
kil genel müdürlüklerin bir merkez teşkilâtı ve
merkez teşkilâtına bağlı müfettişleri vardır. Bun
lar; idarî mevzularda, bâzı tahkik konularında
teşkilâtı denetleme vazifesi ile mahalline gidip
Bunun dışında meselâ, Sosyal Sigortalar Ku
rumunda olduğu gibi, sigorta müfettişleri de var
dır; ama bu sigorta müfettişleri merkez teşkilâ
tına mensup müfettiş mahiyetinde değildir. Şim
di buradaki adaletsizlik şurada. Demek ki, «...Müs
takil Genel Müdürlük müfettişleri...» ibaresine
sadece merkezde, yalnız genel müdürlüğün mer
kezinde çalışmakta olan idarî tahkikat ile görevli
müfettişler dâhil edilmekte; buna mukabil esas
görevin yükünü çeken taşra teşkilatındaki müfet
tişler dâhil edilmemektedir. Niye böyle 'bir ada
letsizliğe giriyoruz?
Ayrıca, şurasını da kabul etmek lâzımki, İk
tisadî Devlet Teşekkülü olması hasebiyle bilhas
sa Sosyal 'Sigortaların özel durumu icabı olarak
prim gelirlerinin % 10'u Kurumun masraflarına
karşılık tutulmaktadır; ama bu masraflara karşı
lık tutulan mikiar bugüne kadar % 7'yi dahi bul
mamıştır. Böyle olunca % 10 kadar imkânı var
dır, Sosyal Sigortaların.
Diğer taraftan, merkez teşkilâtında çalışan
müfettişler ile taşra teşkilâtında çalışan müfet
tişler arasında herhangi bir ikilik yaratmama ba
kımından bu hususun metinde zikredilmesinde za
ruret bulunduğu kanısındayız. Bu sebeple verilen
takrir gayet isabetlidir. Burada bu hükmün ka
bul edilmesi halinde ne bütçede bir gider fazla
lığı olur, ne de her hangi bir kanunsuz işlem
olur. Bilâkis, adaletsizliği ortadan kaldırma du
rumu hâsıl olur. Bu, 1973 yılı için olur.
Şimdi giderlerde 'bir artırma olmaz; çünkü
İktisadî Devlet Teşekkülüdür, Sosyal Sigortalar
Kurumu; kendine göre bütçesi vardır, kendine
göre masraf usulleri vardır. O çerçeve içerisin
de mütalâa edilecektir; yani umumî muvâzene- ,
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ye dâhil daireleri kapsayan şu 'bütçe tasarısı içe
risinde her hangi bir gider artırıcı hüküm getir
miş olmamaktayız. Böyle olunca, lütfederseniz
önerge kabul edilsin. Dikkat buyurursanız, Sayın
Maliye Bakanımızın da izahından da sarahatle
anladık ki, ortada bir adaletsizlik vardır ve bu
ikiliği giderememektedirler. Merkez teşkilâtı ile
taşra teşkilâtı ile taşra teşkilatındaki müfettişler
arasındaki ikilik baki kalmaktadır, bu hüküm
ile. Bunu gidermek bakımından önergede zikredildiği şekilde maddeye bir vuzuh getirilir ise,
o takdirde tanı ve gayeye uygun bir sonuca va
rılmış olur. Bu sebeple âdil bir işlem yapılmış
olması bakımından önergeye iltifat edilmesinde
zaruret olduğu kanatindeyim.
İltifat buyurmanızı istirham eder, saygılar
sunarım.
BAŞKAN — Sayın Bilgen.
LÛTFİ BİLGAN (İçel) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
Eğer Maliye Bakanı hir açıklamada bulunmasaydrlar, ben söz almayacaktım. Çünkü, Sayın
Komis;von Sözcüsünün tescil edilmek kaydı ile
verdiği izahat maksada kâfi geliyordu. Bu mak
satla Sayın Kutlar'm benim ve başka arkadaşla
rımın önergeleri var, helki ifadeler farklıdır;
ama hepsi aşağı yukarı bu müfettiş arkadaşların
•menfaatlerini koruma babında olup, hiç olmaz
sa Maliye Bakanlığı benzeri yerlerde çalışan mü
fettişlerle aynı haklara kavuşmalarını temin için
verilmiştir.
Biz Personel Kanununda iki ilkeyi kabul et
miştik : «Eşit iş eşit para; eşit tahsil eşit para.»
Burada bir defa, eşit işe farklı para; eşit tahsile
farklı para veriliyor. Bunlar da yüksek tahsil
mezunu ve aynı işi görüyorlar. Kaldı ki, taşrada
çalışan bu müfettişlerle, genel müdürlükte çalı
şan müfettişlerin arasında sayı bakımından faik
var. Genel Müdürlükte içe dönük 60 - 70 tane
müfettiş, diğerlerinde onun on katı var. Hep
si de taşrada çalışıyor. Âdeta bu bir cezalandır
ma oluyor. Bunlar terminal işi görüyorlar ve
halkla devamlı temas ederler.
Hepimiz bölgelerimize gittiğimiz zaman bâ
zı şikâyetler alıyoruz. Şikâyet nedir? Bir kasa
bada, bir köyde, bir küçük şehirde bir iş yeri ku
ruluyor; bir vatandaş ev, samanlık, dükkân veya
herhangi bir şey yaptıracak ve İl İdaresi Kanu
nuna göre iş sahiplerinin bunu bildirmesi lâzım.
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Bu bildirme zamanında olmuyor ve zaten teş
kilât da her yere uzanmış değil. Bu arada işçiler
çalışıyorlar. İşte bunlar, bu ücretli işçilerin ça
lıştıkları bir anda oraya gelip 'kontrol etmek, ça
lışan 'kimseler:.]' iş güvenliğini, sağlık yönünü te
min etmek zorundadırlar. Ama, bu müfettişler
ayda en çok 10 gün (böyle bir göreve çıkacakları
için bu 10 günü kendi teşkilâtlar] sırf para top
lama için kullandırtıycr, onlara. Nasıl oluyor?
İş bitiyor, geliyorlar, diyorlar ki, burada 15 bin
liralık inşaat vardır; şu kadar iş günü eder; şu
kadar pılm vereceksin derler ve primi cezalı 'ola
rak alıyorlar. Şimdi ne oluyor? Sosyal Sigorta
lar Kurumu müfettişlerini, iş zamanında çalı
şan işçinin sağlık ve sosyal güvenliğini temin et
mek için göndermediği halde, iş bittikten sonra
sırf para tahsil etmek için gönderiyor. Kurum
parasını cezalı olarak alıyor, iş sahibi de parası
nı ödüyor. Ama, o arada çalışan işçinin, ustanın
güvenliği güme gidiyor.
Diyelim, ki, görevleri sadece para toplamak olsun. Maliye Bakanlığının aynı görevi gören müfettilşerine tanınan hakların 'burada 'da tanın
ması lâzım. Kaldı ki, burada bunların başka
fonksiyonları da var. Ben bunun üzerinde sö
zü fazla uzatmak istemiyorum; vakit çok geçti.
Verilen önergenin ifadesi ne olursa olsun, benim

[

önergem de, arkadaşlarımın ki de birleş tirilsin
ve neticede 19 ncu maddeye önergede belirtilen
bir cümle eklensin. Eğer hu olursa, yapılan bir
adaletsizliğin bir kısmı telâfi edilecektir. Bunun
la Türkiye'de benzeri iş yapanların 'hepsinin uğ
radığı haksızlıklar düzeltilmeyecektir, ama iyi
ye doğru bir adım daha atılmış olacaktır.
Bu bakımdan benim ve arkadaşlarımın verdi
ği önergelere iltifat huyurulsun veya bu olmaya
cak ise, Sayın Bakan ve Sayın Komisyon birleşe
rek komisyon Sözcüsünün ilk beyanında 'bir ittifa
ka varsınlar. Bu takdirde bizini önergelerimize
•de lüzum kalmaz, Buna benzer iş yapanların hep
si, Maliye Bakanlığı müfettişleri gibi hak alacak
lardır derlerse, zaten mesele kalmıyor ve iş hal
ledilmiş demektir. Ama, Sayın Maliye Bakanı,
Sayın Komisyon Sözcüsünün ifadelerine zıt ifa
dede bulundu Tatbikatta zapta geçen hususla
rın hangisi uygulanacak? Bu 'belli olmadığı için
söz almak zorunda kaldım. Ayrıca önergemde de,
sırası geldiği zaman ısrar edeceğim.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN — Sayın Bingöl.
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, değer
li senatörler;
Mevzu hakikaten önemlidir. Bu hâdise ben
denize intikal ettiği zaman 'konunun evvelâ Ana
yasaya muhalif olup olmadığını düşündüm. Ya
salarla bir eşitlik temin eder mi, etmez mi diye
düşündüm. Geçmiş tatbikatları tetkik ettim ve
inanarak bunun gider artırıcı bir mevzu olmadığı
kanaati ile Yüksek Başkanlığa önergemi sundum.
Gök değerli hatip arkadaşlarım; Anayasaya
muhalif olmadığı, gider artırıcı bulunmadığı ve
yine Anayasa 45 nci maddesi hükmüne göre de
tbir adalet tevzi etmek hüviyetinde bulunduğu
inancını veciz ve beliğ ifadeleriyle huzurunuzda
arz ettiler. Aynı inancı bütün samimiyetimle ka
bul ediyorum, paylaşıyorum. Ancak, bendenizin
temas etmek istediğim nokta şu: Sayın Maliye
Bakanı burada, huzurunuzda Komisyon Sözcü
sü beyefendinin tavzihleriyle durumun değişti
ğini ifade ettiler r e buyurdular ki, bu verilenler
hir program gereğidir.
Muhterem senatörler; fikrimin esasına inti
kal ediyorum. Bunlara, Harcırah Kanununun
33 ncü maddesine intikal edilerek ödeme yapıl
maktadır. Mesnet, Harcırah Kanunudur. Her
ikisi de Harcırah Kanununda aynı haklara sa
hiptir ve Harcırah Kanununun getirdiği espiri,
zarurî masraflarla bera'ber nakil vasıtaları üc
retlerini ödemektir; yani mekânından ayrılan bir
insana, huzurunu kaybeden bir insana bunun
karşılığında bir tazminat ödenmesi konusudur.
Harcırah Kanununda, bir program karşılığı
falana para verilir hükmünü ben bulamadım.
Var ise, o zaman 'benim mesnedim zayıflar; fakat
yok. Yok da, binaya bir madde getiriyoruz, diyo
ruz ki; 'bunu/ Hükümetin tespit ettiği program
lara mesnet edan merkez teşkilâtımla bulunan he
sap uzmanlarına, Bakanlık merkez müfettişlerine
vereceğiz, diğerine vermeyeceğiz. Hayır, eğer mes
net Harcırah Kanununun 33 ncü maddesi ve (b)
fıkrası ise, 'taşrada 'bulunan sigorta müfettiş ve
'müfettiş muavinlerinin de buraya ithal edilmesi
lâzımdır. Sayın Kürümeğlu fevkalâde güzel ifa
de buyurdular dediler ki, «Hükümetin teklifinde
zaten vardı; Hükümet, bu teklifi benimsemiş, bu
fikre yüzde yüz inanmış ve buraya getirmiş.
Ama ondan sonra da kaııati değişmiş.
Hulasaten arz edeyim; gider artırıcı mahiyet
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te olmadığı için Anayasaya. muhalif görmüyo
ruz. Kanunlar muvacehesinde eşi: haklar temin
edilecektir inancında, fikrimizde direniyor ve İs
rar ediyoruz. Heyeti Umumiyenin iştirakini ve
bu konunun ??dece bir adaleti temin etme bakı
mından sigorta müfettiş ve müfettiş muavinleri
nin de hu madde hükmüne ithalini temenni edi
yoruz ve iltifadarmızı istirham ediyoruz.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN - Sayın Türkmen soru soracaktı
nız,.
İSA BİNGÖL (Devamla) — Sayın Başkan,
müsaadenizle bir konuyu daha arz etmek istiyo
rum.
BAŞKAN —• Bilirdim dediniz. Buyurun.
İSA BİNGÖL (Devamla) — Bunların ara
sında eşitlik bulunduğunu ifade eden bir belge
de bendenize sunulmuş idi; hat ah değil isem onu
da arz etmek istiyorum... Ayrıca, Sayın Başka
nın izinleri ve ilgilerine teşekkür ederim.
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü,
27 . 7 . 1954'te kamların da diğer müfettişler misüllü aynı haklara sahip bulunduğunu 115, 525,
504/9555 sayı ile bildirmiş bulunmaktadır; bu
vesikalar da dosyalarının arasındadır. Bu kadar
sarahat karşısında 'bunu ayıralım vermeyelim,
öbürlerine verelim hükmü bendenizin hukuk an
layışıma biraz muhalif geldiği için bunu da be
yan etmekte zaruret gördüm.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Türkmen soru soracaktı
nız, buyurun.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan,
Komisyon Başkanından bir hususu tasrih etme
lerini rica edeceğim. Mesele hakkında arkadaş
larım konuştu!OY. Yalnız vâki teklif üzerine ver
dikleri izahatta, Kurum gelirinin % 10'unu geç
memek kaydı ile personele verilecektir. Buna mü
fettişlerin de dâhil edilip edilemeyeceği, dâhil
edildiği takdirde bunun masraf artırıcı mahiyet
te olmadığı hususunu acaba paylaşırlar mı? Ya
ni masraf artırıcı olmadığı hususunda beyanda
bulunurlar mı? Bu teklif masraf artırıcı değil
midir.'...
BAŞKAN — Şimdi meseleyi şu şekilde halle
deceğiz. Anayasanın 94 ncü maddesine göre üye
ler gider artırıcı teklifte bulunamazlar, komisyon
ve Hükümet bulunabilir. Başkanlık onun için
önergeleri bu yünü ile ele aldı, gider artırıcı gör-
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düğü için de bir işleme tabi tutmayacaktı; fa
kat Hükümetle Komisyon bunu benimsedi denin
ce, şimdi hu beş teklifi Hükümet ve Komisyon
dan geliyor şeklinde anlıyorum. Artık gider ar
tırıcı hususiyle ilgili olarak Anayasanın barajı
ortadan kalkmıştır. Çünkü, teklife Hükümet ve
Komisyon sahip çıkmıştır. Bu sebeple önergele
ri işleme tabi tutacağım.
Şimdi Sosyal Sigortalar Kurumu müfettiş
müfettiş muavinleri dâhil edilsin diyen iki öner
ge var. Biri Sayın Kutlar'indir, biri de Sayın
Bingöl'ün.
Sayın Bingöl 'Sayın Kutlara iltihak edin;
çünkü kısadır, önergesinde şöyle diyor.
«Yüksek Denetleme Kurulu uzman ve uzman
muavinlerine,» kelimelerinden sonra «Sosyal Si
gortalar Kurumu sigorta müfettiş ve müfettiş mu
avinleri.» kelimelerinin ilâvesini istiyorlar.
İSA BİNGÖL (Muş) — İltihak ediyorum.
LÛTEİ BİLGEN (İçel) — Benim de öner
gem vardı.
BAŞKAN — Efendim sizin önergeniz, İsa
Bingöl'le beraber ve beraber imza etmişsiniz.
Önergenin sağındaki ilk imza onun olduğu için
onun ismini okudum. Demek ki, siz de iltihak edi
yorsunuz. Şimdi Yüksek Heyetin kararı mesele
yi halledecek.
Sayın Kutlar'in önergesini tekrar okuyorum.
«1973 Bütçe Kanununun 19 ncu maddesinin
2 nci fıkrasına;
(Yüksek Denetleme Kurulu uzman ve uzman
muavinlerine,') kelimelerinden sonra (Sosyal 'Si
gortalar Kurumu sigorta müfettiş ve müfettiş mu
avinleri) kelimelerinin ilâvesini arz ve teklif ede
rim.»
Hükümet ne diyorsunuz efendim?.. Buyurun
efendim. Yalnız siz meselenin prensibini biraz
evvel kabul ettiniz. Siz teklif etmeseydiniz ben
muameleye dahi koymuyordum. Ama komisyon
ve siz teklifi takabbül edince ona göre muamele
yaptım.
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
— Sayın Başkan, sanıyorum ki, komisyon, yö
neltilen soru üzerine konunun bir yönünü be
nimsediğini ifade etmiş oldu. Ben de komisyo
nun görüşünü katılmakla beraber, ikinci soruda
üzerinde durulan hususun bunun kapsamının
aştığını anlatmaya çalıştım. Müsaade buyurur
sanız niçin bu böyledir, birkaç kelime ile Yük
sek Heyete arz etmek istiyorum.
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öyle sanıyorum ki, bu konuda ve bu konu I mim sağlamaktır; yani bu madde her hangi bir
ihdası ihtiva etmemektedir. Bu noktada öyle sa
da gelebilecek başka önergelerde bir neticeye
nıyorum ki, önergede üzerinde durulan hususun
varabilmek için Bütçe Kanununun 19 ncu mad
da cevabını açıklamak imkânı hâsıl olmaktadır.
desinde öngörülen bu hüküm niçin sevk edilHarcırah Kanununun 1 nci maddesinde bu ka
edilmiştir? Önce buna kısaca değinmekte fayda
nuna tabi kuruluşlar, genel ve katma bütçeli
vardır. Sayın Atayurt'un biraz önceki konuşma
idareler olduğu açıklanmakla beraber, aynı
sında burada açıkladığı gibi, mesele aslında 1972
maddenin müteakip fıkrasında Kamu İktisadî
yılı sonlarında Sayıstaym aldığı bir kararla or
Teşebbüsleri de kanunun kapsamına alınmış ol
taya çıkmış bulunmaktadır. 1954 yılında yürür
duğundan, 19 ncu madde ile getirilen hüküm
lüğe giren Harcırah Kanunu, aslında müfettiş
den genel ve katma bütçeli idareler gibi Kamu
lere ve müfettiş mnavinleriyle onlar gibi işlem
İktisadî Teşebbüsleri de faydalanmak duru
görenlere yevmiye verilmesini, bunların mıntamundadır. Sosyal Sigortalar Kurumu böyle bir
ka merkezlerinin dışında bu vazifeyi yapmaları
teşekkül olduğuna göre bu kapsamın içine gir
şartına bağlamıştı. Fakat o tarihten bu yana
mektedir.
bir bakıma kanunun gösterdiği bu doğrultuya
tam uymayan bir tatbikat da gelişmişti ve buna
Yalnız üzerinde durulması lâzımgelen ikinci
göre, geride bıraktığımız yıllarda mmtaka mer
nokta, ilgililerin bu kapsam içine girerken sta
kezleri değiştirilmek suretiyle, müfettişlere de
tülerinde bugüne kadar olan uygulama bakımın
vamlı şekilde bir yevmiye ödemek imkânı hazırlan
dan durumlarında her hangi bir değişiklik ol
mış bulunuyordu. Bu tatbikat bir bakıma kanuna
mamasıdır. Bu sebepledir ki, faaliyetin yetkili
uygun değil gibi görünmekte ise de, Maliye Ba
makamca onaylanan bir program çerçevesi için
kanlığı ile Sayıştay arasında ihtilaf konusu olan
de cereyan etmesi ve nihayet müstakil bir ge
bir husus, daha sonra Yüee Meclislerin yorum
nel müdürlük olmasından bahsedilmiştir. Mese
karariarıyle de tasvibedilmiştir.
lâ ilköğretim müfettişleri... Bunlar bugüne ka
dar bu uygulama dışında bir uygulamaya konu
Hâdise bu sene Sayıştay tarafından tekrar
idi. O halde getirilen hükümler, ilköğretim mü
ele abndı ve bu uygulamaya devanı edilemeye
fettişleri hakkında bugüne kadar olan uygula
ceği bir karara bağlanmış oldu. Sayıstaym bu
ma ne ise, o şeklinde devam ettirilmektedir.
kararma hiç şüphesiz ki, icran m uyması ve say
Sosyal Sigortalar Kurumu müfettişlerinin mer
gı duyması gerekiyordu. Tatbikatta da böyle
kezde vazife görenleri için de durum aynıdır.
oldu; fakat Hükümet aynı zamanda bir başka
Adları müfettiş olmakla birlikte ve hizmete
ihtiyaç üzerinde de durmak lüzumunu hissetti.
alınmaları, müfettişlere benzer hükümlere bağ
Teftiş heyetleri bunca yıldır böyle bir tat
lanmış olmakla birlikte, tatbikatta bir mukabikatın içinde bulunuyorlardı. Bunların, bu tat
| yese ypnıak lâzım gelirse bunlar kontrol memubikatın dışında yeni bir tatbikata yöneltilmele ı ru hüviyetinde sayılmaktadır ve bunun içindir
ri ve verilecek yevmiyelerin tahtlidedilmesi, de
ki, ilköğretim müfettişleri de adları müfettiş ol
netim ve teftiş görevinin geniş şekilde aksama
masına rağmen, öteki müfettişlerden
şimdiye
sına yol açabilecekti. Hiç şüphesiz ki, en iyi hal
kadar ayrı muameleye talbi tutulmuşlardır. Bu
tarzı, Harcırah Kanununu tadil etmek ve buna
nedenlerle bu defa öngörülen hüküm çerçeveesi
göre yeni bir hüviyet vermek olurdu. Fakat bu
içine ilköğretim müfettişleri ile önergede söz
nun daha çok zaman alacağı gözönünde tutul
konusu olan Sosyal Sigortalar
Kurumunun
mak suretiyle bir taraftan Harcırah Kanununun
merkez müfettişlerinin girmediklerini Heyetini
buna göre tadili cihetine gidilirken, 1973 malî
ze arz etmek istiyorum.
yılı Bütçe Kanununda öngörülen böyle bir hü
Neticeler âdil midir, değil midir; Bu, hiç
kümle meseleye bir hal tarzı getirilmek istendi.
şüphesizki, tartışıla/bilir; fakat bu defa Bütçe
O halele özetlemek lâzımgelirse, 19 ncu mad
Kanununda öngörülen hükmün açık maksadı
dede öngörülen hükmün asıl amacı, Harcırah Kaıgözönünde tutulduğu takdirde, o kapsamı aş
tığını Heyetinize arz etmek durumundayım.
unu çerçevesi içinde müfettişler, müfettiş mua
vinleri ve onlar gibi muameleye tabi bulunan
Mâruzâttım bundan ibarettir, teşekkürlerikişiler için yürütülen muamelenin aynen deva- I nıj arz ederim.
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BAŞKAN — Şimdi önergeler okundu. Ko
misyonun görüşü şu: Müstakil genel müdürlük
müfettişi maddede yer aldığına göre..
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) —
Söz istiyorum.
BAŞKAN — özür dilerim. Buyurun efendim.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) —
Sayın Başkan, biraz önce arz ettiğim şekilde bu
madde kapsamına girer. Sayın Ergeneli'nin de
ifade etmiş olduğu İktisadî Devlet Teşekkülü
dür, binaenaleyh, girmez. Harcırah Kanununun
1 nci maddesinin (c) fıkrası; «yukardaki (a)
ve (h) fıkralarında yazılı daire,, idare, banka,
teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısın
dan fazlasına saıhip bulundukları teşekkül ve
müesseseler tarafından ödenecek harcırah, bu
kanun hükümlerine tabidir» ibaresi nedeni ile
hunlar da girer kanısındayız; kanısında değil,
geçen yıl da aynı konu tartışılmıştı; geç/el yıl
kı kanaatimiz de hu idi.
Arz ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Artık yeniden bir tartışma ko
nusu açmayalım, oylarınızla halledeceksiniz.
Komisyon, «Sosyal Sigortalar Kurumu si
gorta müfettiş ve muavinleri 19 ncu maddenin
2 nci bendi kapsamına girer, bu sebeple bir ilâve
yapmaya lüzum yoktur» der. Teklif sahipleri ise,
bunda ısrar ediyorlar ve madde metnine bunların
ilâvesini istiyorlar. Önergenin dikkate alınıp, alın
mamasını oylarınıza arz edeceğim.
MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) —
Sayın Başkan, mademki ortada bir takrir var
dır lehinde, aleyhinde ve üzerinde konuşulması
lâzımdır.
BAŞKAN — Sayın Ergeneli deminden heri
konuşmalar zaten bu takrir üzerinde yapıldı.
Siz de konuştunuz.
MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) —
Saym Başkan, bir yanlışlığa meydan vermemek
için Sayın Sözcünün yanlış mütalâada bulun
duğunu beyan etmek zaruret olmuştur.
BAŞKAN —• Önergenin; lehinde, aleyhinde
konuşuldu efendim.
önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul
edenler.. Kabul etmeyenler., önergenin dikkate
alınması kabul edilmiştir.
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Komisyon, önergeyi alıp redaksiyonu
ya
par mı; ki, başka önergeler de vardır, onları da
okuyalım, eğer o önergeler de kabul edilirse
hepsini alacaksınız ve redaksiyonu yapıp vere
ceksiniz.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) —
Başüstüne Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Hamdi özer yine 19 ncu
madde (f) fıkrasına, «Çalışma Bakanlığı iş mü
fettişi ve yardımicılarmmda» ilâvesini ist emek
tedir.
Komisyon 1..
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) —
Sayın Başkan, bu masraf artırıcı mahiyettedir.
Çünkü diğer bir anlamı ile yeni bir ödenek icabettirecektir. O bakımdan katılmıyoruz.
BAŞKAN —' Üye teklifte bulunmayacağı
için bir işleme tabi tutamam. Çünkü diğerini
Komisyon tekabbül etti, «Masraf artırıcı değil
dir» dedi; kendisi kaibul etti, o bakımdan mua
meleye talbi tuttum.
Saym Özer, önergeniz gider artırıcı mahi
yette olduğu için bir işleme tabi tutamıyorum.
Sayın Ziya Ayrım'm da bir önergesi vardır.
19 ncu maddenin (f) fıkrasına «Sayıştay denet
çi ve yardımcılarının» ilâvesini istemektedir.
Sayın Komisyon, gider artırıcı nitelikte mi
dir, değil midir?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) —
Gider artırıcı niteliktedir efendim.
BAŞKAN —• Gider artırıcı niteliktedir.
Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Söz istiyorum
efendim.
BAŞKAN — Söz veremem; 94 ncü maddeye
göre gider artırıcı mahiyette önerge verilemez;
Anayasa sarihtir.
Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Efendim, bütün
hu konudaki münakaşalar zaten buradan çıkı
yor.
BAŞKAN — Komisyon; tekeffül etsin, te
kabbül etsin, «Gider artırıcı değildir» desin ya
hut kendisi «Gider artırıcıdır; ama önergeyi
ben veriyorum» desin, o zaman önergenizi işle
me tabi tutayım. Bunu demeyince, Anayasanın
94 ncü maddesi beni bağlar. Onun için ben bu
nu işleme tabi tutamam Sayın Ayrım, özür dile
rim.
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öayın Sami Turan'in ayrı bir önergesi var,
Sayın Tevfik Kutlar'rn önergesi ile aşağı - yu
karı aynı mahiyettedir, önergenin mahiyeti şu
dur ;
Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı müfettiş
»hâkimler... Gerçekten bunun bir özelliği vardır.
Çünkü Adalet Bakanlığına bağlıdır, Yüksek
Hâkimler Kurulunun bütçesi. Adalet Bakanlığı
müfettişleri statüsüne tabidir, müfettiş hâkim
ler. Bu sebeple sanırım Komisyon da bu husus
ta bir açıklama yapacaktır. Bir ilâve olmadan
'bile Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı olan mü
fettiş hâkimler ikinci bentten istifade edecekler
dir ve uygulamaya tabi olacaklardır. O şekilde
anlıyorum. Böyle midir, lütfen açıklamayı ya
par mısınız?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekli) —
Sayın Başkan, malûmuâliniz müfettiş hâkimler,
Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı olarak çalı
şır. Yüce Heyetinizden de teşkilât kanunu geç
miş ve kabul edilmiş bir Anayasa müessesesi
dir. Bu bakımdan burada sayılırken ödemelerde
güçlük çekilmemesi bakımından sarahat veril
mesinde fayda vardır. G-erçi Yüksek Hâkimler
Kurulunun bütçesi Adalet Bakanlığı
bütçesi
içerisindedir; ama bir Anayasa müessesesi ola
rak bilhassa 'saymanlar bakımından bunun tas
hih edilmesi zaruretine değinilmiştir. Bu bakım
dan zaten bu müfettişler mevcut tasan içinde
dir; fakat bir Anayasa müessesesi olması bakı
mından Yüksek Denetleme Kurulu gibi tasrih
edilmesinde fayda mülâıhaıza ediyoruz, katılıyo
ruz efendim.
BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, öncrigeye katılıyor musunuz, yoksa tasrih mi ediyor
sunuz?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekli) —
Zapta geçmesi dahi kâfi.
BAŞKAN —• Tasrih ediyorsunuz. Ayrıca
•önergeyi işleme tabi tutmaya lüzum yok. Hükü
met de aynı görüşte midir?
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
— Zapta geçmesinin maksadı temin ettiği kanı
sındayız.
BAŞKAN — Hükümet de aynı görüştedir.
Sayın Kutlar, bir işlem yapmaya lüzum yok o
'halde.
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t TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Zapta
igöçtikten sonra tamam.
BAŞKAN — Tamam, zapta geçti.
SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan,
benim de önergem vardı.
BAŞKAN — Sizinki de aynıdır, Sayın Tu
ran.
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim,
bir noktanın açıklığa kavuşması zaruridir. Sa
yıştay vize etmemektedir, kanunda yazılı olma
dığı için. «Dâhildir» demek kâfi değildir, met
ne geçmesi lâzımdır.
BAŞKAN — Hükümet ne diyor, bu husus
ta? Sayıştayın vize etmemek ihtimali var. Sa
yıştay vize etmez derler.
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOGLU
— Sayın Başkan, bu kuruluş yeni vazifeye baş
ladığı için, bundan bir ömek zikretmek sure
tiyle meseleyi halletmenin mümkün olmadığını
sanıyorum. Yalnız bu Kanunda gayet açık ola
rak bakanlık müfettişlerinden
bahsedilmiştir.
Bunlar da, bir bakanlıkla ilgisi olup, bir müs
takil kuruluş çerçevesinde vazife gören bir tef
tiş heyetidir. Binaenaleyh, bir tereddüt hâsıl
olacağını bendeniz sanmıyorum.
BAŞKAN — Asıl giderin sahibi olan Maliye
ve onun yetkili Bakanı bir tereddüt olmayaca
ğını ödemenin yapılacağını açıkça, tereddüde ma
hal kalmadan ifade ediyorlar.
Sayın Turan, siz bu sarahat karşısında, öner
genin gereği yapıldığı yönü ile bir işleme tabi
tutulmasını artık istemiyorsunuz?
SAMİ TURAN (Kayseri) — Zapta geçmesi
Ibakımından istemiştim.
BAŞKAN — Sayın Türkmen.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başka
nım, mademki Komisyon ve Sayın Vekil bu şe
kilde mahalline gitmesi, para almaları kanun
icabıdır ve gider artırıcı değildir diyorlar, dolayısiyle prensip olarak kabul ediyorlar; isim
metinde zikredilmese de bu husustaki izahat kâ
fidir diyorlar. Halbuki tatbikatta bu, müşkülât
gösteriyor. Mademki mahzuru yoktur, bu .sara
hatin verilmesi hakikaten faydalı olur ve birçok
müşkülâtı önler.
Bu seıbeple önerge sahibi kabul etse bile, ben
bu önergede ısrar ediyorum, bir sarahat veril
sin ; yani, Komisyon bunun gider artırıcı bulun
masında bir zarar yoktur densin.
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B A Ş K A N — Sayın Yılmaz, zaten bir değişik
lik yapıldı. Sosyal Sigortalar Sigorta müfettişleri
ilâve edildi. 0 halde maddeye «müfettiş hâkimler»
ibaresinin eklenmesinde bir mahzur kalır mı ar
tık!
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekli) —
Sayın Başkan, katılmmasında veya katılmmamasında herhangi bir mahzur yok; fakat mad
de sarih. Anayasa müessesesi olan bir müfet
tişliğe' bunun ödenmemesi bahis konusu değil;
ama Yüce Senato illâki buraya isiminin teker te
ker konulmasını istiyorsa, o takdirde
bütün
bakanlık müfettişliklerinin teker teker sayılma
sı gerekir.
S A M TURAN (Kayseri) — Efendim öner
gemin oylanmasını istiyorum.
t TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın
Başkanım, önergemi izah edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Kutlar, izahata lüzum
yok. Bütün mesele şuraya kalmıştır. Prensipte
bir ihtilâf yok. Mesele, metne ilâve edilip edil
memesidir. Sayın Kutlar, ısrar ediyorlar.
«Müfettiş Hâkimler» ibaresinin 19 ncu mad
denin 2 nci fıkrasına ilâvesi hususunu oylarını
za arzediyorum. Ka'bul edenler.. Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Bu madde üzerinde Sayın öztürk şimdi bir
önerge vermişlerdir. Sayın öztürk, ilköğretim
müfettişlerinin de ilâvesini istemektedir. Halbu
ki Sayın Bakan burada ilköğretim müfettişleri
nin niçin ayrı bir statüye tabi tutulduğunu ifade
»ettiler.,
BÜTOE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekli) —
Katılmıyoruz, sayın Başkan.
BAŞKAN — önerge sahibi önergesini izah
etmek istiyorlar. Buyurun Sayın öztürk, öner
genizi izah edin.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli üyeler;
19 ncu maddenin (f) fıkrasındaki ifade şu
d u r : «Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin
(ıb) bendi hükümlerinle göre tespit edilen yevmi
yeler, müfettiş ve müfettiş muavinleri ile Mali
ye Bakalığı hesap uzman ve muavinleri, bakan
lıklar merkez teşkilâtına dâhil kontrolörler,
bankalar yeminli murakıpları ve muavinleri ile
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzman
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ve uzman muavinlerine, 1973 malî yılı içimde
yetkili makamlarca onaylanan teftiş inceleme
ve tahkik programlarının gerektirdiği görevin
ifa edildiği mahal nazara alınmadan ödenir. Bu
fıkrada sayılan denetim elemanları hakkında
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü madde
si (ıb) bendi hükmü uygulanmaz..-»
Sayın Bakanın da izah ettikleri gibi, Sos
yal Sigortalar müfettişleri ile ilköğretim mü
fettişleri arasında çalışma sistemi bakımından
farklılık yok. Ayrıca, ilköğretim müfettişleri
nin daha çok bakanlık müfettişleri ile aynı göre
ve giren meslekî çalışmaları vardır; teftiş, ince
leme, tahkik ve değerlendirme. Bakanlık mü
fettişleri de aynı görevi yapar, ilköğretim mü
fettişleri de aynı görevi yapar. Ayrıca ilköğre
tim müfettişlerinin, Sayın Bakanında ifade et
tiği gibi, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Sigorta
lar müfettişlerinden çok daha kanuna uygun
programlaşma ve çalışma şekli vardır ki bu
ta Bakanlığa kadar dayanır. Bu müfettişlerin
hazırlıkları yıllık çalışma raporu, Millî Eğitim
Müdürünün ve Valinin tasdikinden geçer; Ba
kanlığa gönderilir, Bakanlık da ilgili umum
müdürlüğün tasdikinden geçtikten sonra yıllık
çalışma programı olarak ortaya çıkar. Harcırah
bu çalışma programına göre alınır; yani diğer
lerine nazaran kanunî yetkisi bakımından bura
daki ifadeye çok daha uygun düşmektedir. İlk
öğretim müfettişleri bakanlık
müfettişlerinin
yaptığı görevi bulunduğu yerde yapar. Bir ilk
okulu, bir yetiştirme yurdunu, bir halk eğitim'
merkezini teftiş ederken, Bakanlık müfettişi
teftişinde ne yaparsa, ilköğretim müfettişi de
aynısını yapar. Yani, kanunî yetkilerinin aynı
sı bu müfettişlere de verilmiştir. Sayın Bakan
bunun için buraya dokundular. Oysa ki, bu iza
hımdan sonra görüleceği gibi, ilköğretim mü
fettişlerinin çalışma şekli ve harcırah durumla
rı, Sosyal Sigortalar müfettişlerinden çok daiha
kanuna uygundur.
Bu bakımdan, eğer bu müfettişler bu madde
nin kapsamına girmezlerse, biz iki müfettiş gru
bu arasında apaçık bir adletsizlik yaratmış
oluruz. Ben bunun için arz ettim. Görevleri, ka
nunî bakımdan da çok daha uygun oluyor. Son
ra, bu gider artırıcı de değildir. Kalbul buyurulursa, Sayın Hükümetle Sayın Komisyon katı
lırsa, eğitimimizde en önemli rolü oynayan, her
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yıl kış günü de olsa köylere gitmek mecburiye
tinde kalan bu arkadaşlarımıza sereceğimiz bu
imkânla daha şevkli, daha güçlü çalışma imkâ
nı yaratarağız. Ayrıca, diğer müfettişlere na
zaran kanunun kapsamı içine çok daha evleviyetle girme durumları vardır. Nitekim, hukukî
deliller ve mesnetler bunu gösteriyor.
önergeme, Hükümet ve Komisyon da işti
rak ederlerse, iki müfettiş grubu arasında da
bir adaletsizlik yaratmamış, bir
huzursuzluk
(getirmemiş oluruz.
Teşekkür ederim.
(BAŞKAN — Hükümetten tek bir cümle ile
ifadesini istiyorum. Gider artırıcı mıdır, değil
midir? Tekabıbül ediyor musunuz, etmiyor musu
nuz efendim ?
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZtNOĞLU
— Sayın Başkan gider artırıcı niteliktedir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyon?..
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekli) —.
Evet Sayın Başkanım gider artırıcıdır.
BAŞKAN —. Gider artırıcıdır, Anayasanın
94 ncü maddes gereğince hir işleme taibi tutula
maz.
Şimdi, Komisyon ve Hükümetin kısmen işrakî ile Yüksek Heyetiniz 19 ncu maddede iki
değiştirme yaptı. Biri, «müfettiş hâkim;» diğe
ri de, «iSosyal Sigortalar Kurumu sigorta mü
fettiş ve müfettiş muavinleri» tabirlerinin met
ne ilavesidir. Maddedeki yeri bakımından ilâ
ve şu şekilde yapılacaktır. «Sosyal Sigortalar
Kurumu sigorta müfettiş ve müfettiş muavin
leri ile müfettiş hâkimler»
Maddeyi bu şekli ile oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.
I) (L) cetveli :
Madde 20 — ödenekleri genel bütçeye dahil
daireler bütçesinde yer alan ve 657 sayılı Kanu
nun kapsamı dışında bulunan kurumların per
soneline ait kadrolardan 1973 malî yılında kul
lanılmayacak olanlar, bağlı (L) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
ikinci Bölüm : Kamu personeline ilişkin hü
kümler :
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Birinci kısım : Aylıklara ve kadrolara ilişkin
hükümler :
A) Katsayı esası :
Madde 21. — 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara
ait gösterge tablosunda yer alan gösterge ra
kamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 1973
malî yılında (7) katsayı uygulanır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
B)

Kadrolara ve aylıklara üi§kin hükümler :

1. Kadro cetvelleri :
Madde 22. — Görev ve çalışma yönetmelik
lerinin hazırlanmasını, Devlet Personel Dairesin
ce unvan standardizasyonu yapılmasını ve 1589
sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan ve çıka
rılacak olan Bakanlar Kurulu kararlarına göre
intibakların yapılmasını sağlamak üzere; 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 33 ncü mad
desinin Bütçe kanunlarına kadro cetvelleri eklen
mesine ilişkin hükmü, 1 . 3 . 1974 tarihine ka
dar ertelenmiştir.
1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurum
lara tahsis edilip de intibak işlemlerinde kulla
nılmış bulunan kadrolar ile 1376 sayılı 1971 yılı
Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi ve 1567 sayılı
1972 yılı Bütçe Kanununun 15 nci maddesi hü
kümleri uyarınca kurumlara tahsis edilmiş olan
kadrolar 1973 malî yılı için de geçerlidir.
1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü
maddesi hükümleri uyarınca alman 13 . 11 . 1971
tarih ve 7/3434 sayılı Kararname ile bu kararna
meyi değiştiren ve değiştirecek olan kararname
hükümleri, 1973 malî yılında da uygulanır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum Kabul edenler. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir.
2. Kadro değişikliği ve kadroların dağılı
mı :
Madde 23 — 22 nci maddeye göre lraramiLara tahsis edilmiş olan kadrolardan 1 . 3 . H978
tarilhinde boş olanlar ile 1OT3 malî yılında her
hangi bir surette boşalacak olanlardan; şahsa
hağlı olup da iptal edilmesi gerekenler dışında
kalanlar, ilgili kurumun teklifi, Devlet Personel
Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşü ile, aynı
ve diğer sınıf, derece ve unrvanlı kadrolar olarak
değiştirilebilir.
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Kurumlar, 1973 malî yılı içinde kadrolarının
yurt içi ve yurt dışı olarak ve kurum içinde üni
teler itibariyle dağılımını yaparak, Maliye Ba
kanlığı . ve Devlet Personel Dairesine bildirir
ler. Bu hüküm 1973 malî yılında kuruma tahsis
edilen kadrolar hakkında da uygulanır.
Bu
tespit yapılıncaya kadar 1970 yılındaki ünitelerarası kadro dağıtımı esas alınır. Unvan standardizansyonu yapılıncaya kadar, Genel Kadro
Kanunu ile verilen kadrolara intbakları yapılan
Devlet memurları, bu kadroların tahsis edildi
ği görevin eski unvanlarını taşırlar. İntibaklar
yapıldığı sırada kuruluş kanunlarının ilgili mad
de veya 54139 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hü
kümlerine dayanılarak başka görevlerde çalıştı
rılanlar, fiilen ifa ettikleri görevin unvanının,
unvan standardizasyonu ve üniteler arasında
kadro dağılımı yeniden, yapılıncaya kadar mu
hafaza ederler.
Kurumların 1973 malî yılı içinde yeniden talebedecekleri yurt dışı kadro sayısı, Genel Kad
ro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki kanu
nî kadro sayısını aşmayacak şekilde, Maliye
Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin yapa
cağı müşterek teklif üzerine Bakanlar Kurulun
ca tespit olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum Kaıbul edenler. Etmeyenler.. Kaibul edilmiş
ti?.
3. Yurt dışı kadrolarda çalışan Devlet me
murlarının kadroları ve yabancı uyruklu perso
nel :
Madde 24. — Kurumların yurt dışı kuruluş
larında bütçe kanunlarının (D) cetveline göre
veya teşkilât kanunlarına müsteniden ücretli
veya sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere
30 . 1 0 . 1970 tarihine kadar işe alman ve halen
çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu
olanlar, 1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa ve 15;89 sayılı Ka
nuna göre çıkarılan ve çıkarılacak olan kanun
hükmündeki kararnamelere ve bu kanunun 22
nci ve 23 ncü maddeleri hükümlerine tabidir.
Yurt dışı kuruluşların yabancı uyruklu per
sonelin sözileşme ile istihdamlarına devam olu
nu:*.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkan, madde başlığı okunmadı.
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BAŞKAN — Mesele şu; basım hatası vardır.
Meselâ, 24 ncü madde o şekilde yazılmış ki,
«4. Kadro ihdası ve iptali» tâbiri sanki 24 ncü
maddenin devamıymış gibi bir durum arz edi
yor. Aslında bu, 25 nci maddenin matlabı ve
dördüncü kısımdır. Ama, o şekilde yazılmıştır
ki, sanki maddenin devamı şeklindeymiş gibi.
Bunun için yazılışın iyi hazırlanması lâzım, ay
rılması lâzım, büyük harflerle ve altının çizile
rek yazılması lâzım ki, bunun bir maddenin
başlığı olduğu hemen anlaşılsın. Halbuki ilk an
da baktığımız zaman sanki bir maddenin deva
mıymış gibi gözükmektedir. Noksanlık oradan
geliyor, sayın Kürümoğlu.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
4.Kadro ihdası ve iptali :
Madde 25. — 1973 malî yılında Bakanlar
Kurulu,
a) Atamaları yapılacak mecburî hizmetli
ler,
b) İntibakı yapılacak sözîeşemeli
perso
nel,
c) Yeni alınacak din görevlileriyle genel
asayişe ilişkin hizmetler için,
d) Askerlik görevinden dönecekler,
e) Kanun, kararname ve Uluslararası an
laşmalarla kurulması öngörülen ünitelerde is
tihdam edilecek personel için ve,
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun gör-ev ve unvan değişikliğiyle ilgili âmir
hükümleri gereğince kadro tahsisinin zorunlu
olduğu hallerde, 23 ncü maddenin 1 nci fıkra
sına göre kadro temin edilmediği takdirde, il
gili kurumuun talebi, Devlet Personel Dairesi
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üze
rine kadro ihdasına yetkilidir.
1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü
maddesi gereğince şahsa münhasır olarak mu
hafaza edilen kadrolardan, unvanları 7/3434
sayılı Kararnamede ve ek ve tadillerinde yer
alanların, boşalmaları halinde, bu kadroların
iptaliyle karanamelerdeki derecelerden kadro
ihdasına. Devlet Personel Dairesi ve Maliye
Bakanlığının görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327
sayılı Kanunla eklenen ek geçici madddelere ve
çıkarılacak olan kanun hükmündeki kararna450 —
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melere göre yapılan intibaklarda ortaya çıka
cak hatalar veya itirazlı işlemler ile, kazaî mer
cilerce verilen kararlar sonucunda yapılması
gereken düzeltmeler dolayısıyle, Devlet Perso
nel Dairesiyle Maliye Bakanlığının
görüşleri
üzerine Bakanlar Kurulunca kadro iptal ve ih
das olunabilir.

12 . 33 . 1964 günlü ve 440 sayılı İktisadî
Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirak
ler hakkındaki Kanunun geçici 8 nci maddesin
deki 3 yıllık süre 28 . 2 . 1974 tarihine kadar
uzatılmıştır.
BAŞKAN — 25 nci madde ile ilgili bir öner
ge var, gerekçe kısmı hariç okuyorum.

13 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Karar
nameye ek karar ile bu kararnameyi değişti
ren kararnameler gereğince kuruumlara tahsi
si gerekli kadrolar, intibaka esas kadroların
iadesi şartıyle, Devlet Personel Dairesi ve Mali
ye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Ku
rulunca verilir.

Cumhuriyet Seatosu Başkanlığına
1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının madde
25 (e) fıkrasına «veya 1973 yılı programında
etkin ve yeterli hizmet sağlayacak yapı ve işle
yiş düzeine kavuşturulması uygun görülen» iba
resinin ilâvesiyle (e) fıkrasının «Kanun, Ka
rarname ve Uluuslararası anlaşmalarla kurul
ması öngörülen veya 1973 yılı pprogrammda
etkin ve yeterli hizmet sağlayacak yapı \re iş
leyiş düzenine kavuşturulması uygun görülen
ünitelerde istihdam edilecek personel için ve,»
şekline getirilmesini aşağıdaki gerekçe ile ka
bulünü arz ve teklif ederiz.

1589 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan
ve çıkarılacak olan kanun hükmündeki karar
namelere göre yapılacak intibaklar sonucunda
ulaşılacak derecelerdeki kadroların tahsisine,
bu kararnamelerin uygulanmasından önceki
kadroların iadesi şartıyle, ilgili kurumun tekli
fi, Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlı
ğının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca ka
rar verilir.
Bu kanuna ekli Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi personeli kadrolarında, bu fıkra
da sözü edilen kararnameler ıgereğince yapıla
cak intibaklar sonucunda ulaşılacak derecelere
göre değişiklik yappmaya Cumhuriyet 'Senato
su ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarmca ka
rar verilir.
İade ve tahsis işlemleriyle yeniden düzenle
necek kadro cetvelleri hakkında uyulacak esas
lar Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Tespit
edilen esaslara göre düzenlenen ve Bakanlar
Kurulunca onaylanan kadro cetvelleri Bütçe
Kanununa eklenmmiş sayılır. Bu suretle ekle
nen kadro cetvelleri hakkında 22, 23 ve 25 nci
madde hükümleri uygulanılmaz.

»*

m mm

Afyon Karahisar
Y. Kemal Şenoeak

Gaziantep
İ. Tevfik Kutlar

BAŞKAN — Bu husus gider artırıcı nitelik
te midir, Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
—• Gidder artırıcı niteliktedir, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon l.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak Milletvekili)
— Aynı kanaatteyiz efendim.
BAŞKAN — Muamele yapamam.
25 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir.
Çalışma saati dolmuştur, saat 14,30'da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
(Kapanma saati : 13,03

•»•
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İKİNCİ OTURUM
Açılma saati : 14,30
BAŞKAN : Tektin Arıburun
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas) — Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
•
BAŞKAN — Oturumu açıyorum, Birleşime
devam ediyoruz.
Bütçe Kanun tasarısının maddelerinin okun
masına devam edilecektir.
5. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Sena
tosu, Millet Meclisi, Hâkimlik ve Savcılık meslefkleri ile Devlet Plânlama Teşkilâtı personeli:

arasında vukubulacalk değer değişiklikleri ay
rıca nazara alınır; Türk lirası tutarında artış
suretiyle meydana gelecek fark maaş bordrola
rında açılacak «Para değeri değişikliğinden
doğan fark» başlıklı bir sütunda gösterilir.
Bu fark vergiye tabi tutulmaz ve ilgili ku
rum bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.

Madde 26. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuri
yet (Senatosu, Millet Meclisi ve Devlet Plânlama
Teşkilâtı personeli, Anayasa Mahkemesi, Danış
tay ve Sayıştay Başkanlıkları ile Adalet Bakan
lığındaki Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde
bulunanlarla bu meslekten sayılan görevleri ya
panların kadro cetvelleri bu kanuna eklidir Bu
kadrolar hakkında 22,23 ve 25 nci maddeler hü
kümleri uygulanmaz.
Ancak Devlet Plânlama Teşkilâtı personeli
hakkında 25 nci maddenin 4, 5 ve 6 ncı fıkra
ları hükümleri saklıdır.
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6. Katma bütçeli kurumlar :
Madde 27. — Bu kanunun kadrolarla ilgili
22, 23 ve 25 nci maddeleri hükümleri, katma
bütçeli idareler hakkında da uygulanır.

b) Aylık, çocuk zammı ve ilk dört derece
için tespit edilen ek göstergeler dışında, ilgili
lere her ne ad ile olursa olsun yapılacak ödeme
ler tutarları yurt dışına transfer edilemez.

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7. — Yurt dışı kadrolarda çalıştırılan Dev
let memurlarının aylıkları :
Madde 28. — Kurumların yurt dışı kuruluş
larına dâhil kadrolarında görev alan Devlet me
murlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 156 ncı maddesi uyarınca aylık
ları, 23 . 12 .1972 tarih ve 7/5519 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile tespit edilen ve !bu kanun
da gösterilen emsallerle çarpılmasından sonra
mezkûr madde ve karar hükümlerine göre öde
nir:
a) (Sürekli görevle yurt dışında bulunan
memurların bulundukları mahalde ellerine geç
mesi 'gereken yabancı para miktarının muhafa
zası yönünden, Türk parası ile yabancı paralar

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
8. Eski sözleşmeli yabancı personelin üc
retleri :
Madde 29. — 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ile uygulanmasına son verilen 4/10195
sayılı Kararnameye 'bağlı yönetmelik hükümle
rine göre veya (E) cetvelinden alman kadrolar
da istihdam edilmekte iken yaibancı uyruklu
oldukları için intibakları yapılmayan kimsele
rin, sözleşme ile çalıştırılmalarına devam olu
nabilir.
Bunlara ödenecek sözleşme ücretleri, 1973
malî yılında, brüt ücretleri 2 000 liraya kadar
(2 000 dâhil) % 40, 3 000 liraya kadar (3 000
dâhil) '% 30, 3 O00 liranın üstündekilere % 20
fazlasıyle tespit olunur.
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci kısım : Sosyal Yardım ve yan ödeme
lere ilişkin hükümler :
A) Aile yardımı :
Madde 30. — 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 156 ncı maddeleri gereğince ödenecek olan aile
yardımı, 1973 malî yılında yalnız çocuklar için
verilir.
Bu ödemeler beher çocuk için 10 liradır.
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
B) Doğum yardımı :
Madde 31. — 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 2017 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı mad
deleri gereğince ödenecek olan (doğum yardımı,
1973 malî yılı için kesintisiz 200 lira olarak
ödenir.
BAŞKAN — Oylarmza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
C) Ders görevi ücreti :
Madde 32. _ 1) 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun değişik 176 ncı maddesi gere
ğince Eğitim ve Öğretim Kurumları ile okul
ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim
üyeleri veya diğer Devlet memurlarına saat ba
şına ek ders ücreti, 1973 malî yılında aşağıdaki
miktarlar üzerinden ödenir :
Gündüz
Grece
a) Yüksek okullarda :
öğretim görevlisi, öğretmen
Doçent
Profesör

20
30
40

b) Diş hekimi, eczacı ve mü
hendis yetiştiren okullar ile yük
sek derece teknik okullarda :
öğretim görevlisi, öğretmen,
30
Doçent
40
Profesör
50
c) Orta dereceli okul ve 'kurs
larda ders >görevi verilenler :
10

30
40
50

40
50
60
15

d) Kurumların elemanlarının
yetiştirilmesi ile ilgili meslekî okul
ve kurslarda :
1. Aslî görevi öğretmenlik olma
yan kurum personeli :
20

25

2. Kurum dışından sağlanan
ve öğretmen niteliğini ihraz etme
miş bulunan personel ile uhdesin
de resmî görev bulunmayan kişiler 30

35

3. Aslî görevi öğretmenlik
olanlar ve millî güvenlik dersleri
ne giren subaylar
15
20
4. (a) fıkrasındaki personel (a) fıkrasında
belirtilen miktarlar
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I I - 1469 ve 1472 sayılı kanunlarla üniversite
ve akademilere bağlanan yüksek
okullarda
ders vermek üzere :
a) Aynı şehirden görevlendirilen öğretim
üyeleri ve yardımcıları öğretim görevlileri ve
diğer Devlet memurlarının ders ücretleri, (I)
numaralı bendin (a) ve (b) fıkralarındaki ge
ce ve gündüz sütunlarında yazılı miktarlar üze
rinden ödenir.
b) Başka şehirden -görevlendirilen öğretim
üyeleri ve yardımcıları, öğretim görevlileri ve
diğer Devlet memurlarının ders ücretleri, (I)
numaralı bendin (a) ve (!b) fıkralarındaki ge
ce ve gündüz sütunlarında yazılı miktarların
(3) misli olarak ödenir.
Karadeniz Teknik Üniversitesinde ders ver
mek üzere başka üniversitelerden temin olunan
öğretim üye ve yardımcıları ile öğretim görev
lilerine de '(I) numaralı bendin (a) ve (b) fık
ralarının ıgündüz sütunlarmdaJki miktarların 4
misli tutarında ders ücreti ödenir.
Orta ve yüksek dereceli okullarda mevcut
öğretmenlere, ders görevi verilmek suretiyle
doldurulmayan boş dersler, Devlet memuru
olan ve olmayan kişilere ders görevi ücreti ve
rilmek suretiyle gördürülebilir. Ancak bu şekil
de bir kişiye, öğretmen ve öğretim üyelerinin
aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundukla
rı ders 'saati sayısından fazla ücretle ders veril
mez.
III - 926 sayılı Türk 'Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik
150 nci maddesi uyarınca kendilerine ders gö
revi verilenler hakkında da yukarda yazılı
esaslar ve miktarlar uygulanır.
IV - Ek ders görevi ücreti, Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğ
retmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders
ücretleri, hakkındaki 439 sayılı Kanun ile Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanlığı Teşkilât ve
Memurin Kanununa ek 637 'sayılı Kanunda,
maaş karşılığı okutmakla yükümlü bulunulan
haftalık ders saatlerinden fazla okutulan ders
saati için ödenir.
Anca'k, ders görevi ücreti verilmek suretiyle
okutulan ders saati sayısı, haftada iSağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı her derece
deki okullar ile yükseik okullar ve lise Ye dengi
okullardda (12) ; ortaokul ve dengi okullarda
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( 9 ) ; yüksek okullardaki atelye
öğretmenleri
için (14); lise ve dengi okullardaki atelye öğ
retmenleri için (18); köy v e ilçe »bölge kursla
rında görevli atelye öğretmenleri için (10) saati
igeçemez.
V - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa, 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323
sayılı Kararla ilâve edilen ek 4 neü madde ge
reğince, harp okulları, -sınıf okulları, harp aka
demileri ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinde
ders görevi verilen,
a) Üniversitelerin sivil öğretim üyeleri ile
öğretim görevlilerine,
ib) Profesör ve doçent unvanını kazanmış
veya öğretim üyeliği niteliği üniversite senato
sunca kabul edilmiş bulunan askerî personel
den, aslî öğretim üyesi olmayanlara,
1973 malî yılında saat .'başına ders görevi
ücreti, öğretim /görevlisi için 30 lira, doçent için
40 lira, profesör için 50 lira üzerinden ödenir.
ödenecek bu ücretler, üniversite tazminatına
ıhalel getirmez. Ücretler (hakkında 7244 sayılı
Kanunun 3 neü 'maddesi hükmü uygulanmaz.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş
önergeler vardır...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVNİ NEDÎMOĞLU (Zonguldak Milletveki
li) — Sayın Başkan, bir harf hatası var, mü
saade ederseniz onu arz edeyim.
BAŞKAN — Buyuran efendim, harf hatası.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVNİ NEDÎMOĞLU (Zonguldak Milletveki
li) — Romen rakkamlariyle yazılan ve (II) di
ye başlayan bendin, «Karadeniz Teknik Üniver
sitesinde» diye başlayan kısımda, «Başka üni
versitelerde temin olunan» şekilde, tab edilmiş,
.«•Başka üniversitelerden temin olunan» şeklinde
olması lâzım.
BAŞKAN —• Birinci önergeyi okutuyorum.
Senato Başkanlığına
1973 malî yılı Bütçe kanun tasarısının ders
ücretleri ile ilgili 32 nci maddesine :
«Halk eğitimi kurslarında görev alan öğret
men ve yetkili görevlilere saat başına gündüz
10, gece 15 TL. ödenir» şeklinde bir madde kon
masını arz ve teklif ederiz.
Bütçenin (R) cetvelinin 154 neü harcama
kalemi maddesine «Halk Eğitimi Kursları» iba
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resinin konulmasını önermiş bulunuyoruz. Bu
maddenin yürütüleibilmesi için bu öneri veril
miştir. Bu maddenin konmaması halinde bütün
halk eğitimi merkez faaliyetleri tamamen dura
cak ve okuma yazma ve meslek kursları yapıla
mayacaktır.
Gaziantep
Samsun
İbrahim Tevfik Kutlar
Fethi Tevetoğlu
İzmir
Mustafa Bozoklar
BAŞKAN — Sayın Komisyon?...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVNİ NEDÎMOĞLU (Zonguldak Milletveki
li) — Efendim, gider artırıcı mahiyettedir, bu
•itibaria katılmıyoruz.
BAŞKAN — Gider artıcı mahiyette.
Hükümet temsilcilerif...
BÜTÇE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ BAŞYARDIMCISI FEYYAZ SANCAR — Gider artırıcı mahiyettedir, katılamıyo
ruz.
BAŞKAN — Anayasanın 94 neü
mucibince oylanamaz efendim.
Bir önerge daha var.

maddesi

Senato Başkanlığına
1973 malî yılı Bütçe Kanun tasarısının ders
ücretleri ile ilgili 32 nci maddesine .«Halk eğitimi kurslarında görev alan öğret
men ve yetkili görevlilere saat başına gündüz
10, gece 15 TL. ödenir» şeklinde bir madde
konmasını arz ve teklif ederiz.
Hüseyin Atmaca
Denizli
BAŞKAN — Sayın Komisyon f...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVNİ NEDÎMOĞLU (Zonguldak Milletveki
li) — Aynı mahiyette bir önergedir; katılmı
yoruz.
BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilcileri ?...
BÜTÇE MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BAŞYARDIMCISI FEYYAZ iSANCAR
— Aynı tarzda efendim; katılmıyoruz.
BAŞKAN — Anayasanın 94 neü maddesi
mucibince oylamya koymaya imkân yoktur efen
dim.
Bir önerge daha var efendim.
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bentlerinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve
teklif ederim.
«Malatya
Hamdi Özer
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Önergemin iza
hını yapmak istiyorum müsaade ederseniz.
BAŞKAN — Burada gerekçesi yazılı, eğer
Müsaade, ederseniz gerekçesini okuyalım.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Biraz daha açık
lamak isterdim.
BAŞKAN Gerekçeyi okutuyorum.
«Gerekçe : Halen 1472 sayılı kanunun 4, 16
ve 23 ncü maddeleri yürürlükte olup ücretlerin
tespiti Koordinasyon Kurulunun yetkisine ve
rilmiştir. Aksi halde 80 bin yüksek öğrenim öğ
rencisi okumaktan yoksun kalacaklardır. 1472
sayılı Kanunla çelişkili olduğundan bu bentle
rin tasarıdan çıkartılması gerefcirj»
BAŞKAN — Sayın Komisyon?...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVN1 NEDİMOĞLU (Zonguldak Milletveki
li) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?...
BÜTÇE MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BAŞYARDIMCISI FEYYAZ SANCAR
— Katılmıyoruz.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — 'Sayın Başkan,
müsaadenizle önergemi arz ve açıklamak isti
yorum. Burada herhangi bir gider arttırıcı du
rum yoktur. Çünkü 80 bin öğrenci kendi parasıyle okumaktadılar. Bu öğrenciler hem para
verecek, hem de kendilerini eğitecek, öğretecek
öğretmenden yoksun kalacaktır. Parayı Maliye
vermiyor, öğrencinin kendisi vermektedir. Bina
enaleyh, 1472 sayılı Kanun gereğince bu öğren
cilerin öğrenimlerinin (gerekli şekilde olmasını
teminen (a) ve (b) bentlerinin metinden kaldı
rılmasını istirham e'diyorum. Müsaadeniz olursa,
daha da açıklama yapacağım.
BAŞKAN — Sayın Özer, esasen yerinizden
bu hususu kâfi derecede açıklamış bulunuyor
sunuz. Müsaade ederseniz oylayalım. Bu suretle
Heyeti Umumiye de esasen fikirlerini, müta
lâalarını da beyan etmiş olurlar.
Bu önergeyi gerekçesiyle beraber okuduk.
Sayın Komisyon ve Hükümet temsilcileri katıl
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mıyorlar. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etnıeyenlre... Kabul edilmemiştir efendim.
32 nci maddeyi okunduğu şekilde oylarını
za arz eddiyorum. Kabul edenler... Etmeyenler..
Kabul edilmiştir efendim.
D) Konferans ücreti :
Madde 33. — I - 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 176 neı maddesine göre, üniversite
veya fakülte yönetim kurullarınca saptanan
öğretim programı dışında, konferans verenler
den:
a) Üniversite öğretim üyelerine 125,
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere
100, Lirayı aşmamak üzere, kurumlarınca tespit
olunan miktarda konferans ücreti ödenir.
II - 3 - 8 . 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp
Akademileri Kanununun 11 nci maddesi gere
ğince konferans verenlerden;
Türk ve yabancı sivil memurlara (Ders saati
başına)
40,
Türk ve yabancı general, amiral ve subayla
ra (Ders saati başına)
50,
lira konferans ücreti ödenir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edil
miştir efendim.
E) Fazla çalışma ücreti :
Madde 34. — 1973 Bütçe yılında 1327 sayılı
Kanunla değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 178 nci maddesine göre ödenecek
fazla çalışma ücretlerine ilişkin esaslar aşağıda be
lirt ilnıştir.
I. Devlet memurları fazla çalışma yönetmeli
ğinin hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konulan fazla çalışma programla
rına dayanarak saat başına yapılacak ödeme mik
tarları âzami - asgarî hadleri aşağıda gösteril
miştir.
a) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sını
fında
2 - 20 TL.
b) Teknik hizmetler sınıfında
2 - 25 TL.
c) Diğer sınıflarda
2 - 15 TL.
II. - a) Görevlerinin niteliği;
Gereği fazla çalışma porogramı uygulamasına
olanak bulunmayan emniyet hizmetleri sınıfında
görevli Devlet memurları ile Millî İstihbarat Teş
kilâtı mensuplarından operasyon, değerlendirme
ve testek hizmetlerini yürüten personele ayda
200 lira fazla çalışma ücreti ödenir.
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Bu fazla çalışma ücreti; aylıksız izin, yurt
dışına gönderilme, görevden uzaklaştırılma, tu
tuklu bulundurulma, mazeretsiz işe gelmeme ve
mehil müddeti içinde işe başlamama halleri dı
şında kesilmez.
b) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız
fakülte veya bunlara bağlı yüksek okullarda ve
akedemilerde gece öğretiminin devam ettiği sü
rece gece çalışacak dekan ve müdürlere 600, fa
külte sekreterlerine 500, müdür ve şeflerine 450,
fakülte yönetim kurullarınca görevlendirilecek
memurlardan yardımcı hizmetler sınıfında bulu
nanlara 300 ve diğer sınıflarda bulunanlara
400 lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir.
III. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
1327 sayılı Kanunla ilave edilen ek geçici 6 ve 9
ncu maddelerde yazılı kurumlar personeline ödenecek fazla çalışma ücreti hakkındaki esaslar
kurumlarca hazırlanacak ve Maliye Bakanlığı
ile Devlet Personel Dairesinin görüşü alındıktan
sonra Bakanlar Kurulundan geçirilecek yönetme
liklerle düzenlenir. Bu yönetmeliklerden mahal
lî idaretlere (İl özel idareleri ve belediyeler)
ilgili olanlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü alındıktan sonra İçişle
ri Bakanlığı tarafından hazırlanır.
IV. - Yasama Meclislerinin çalışma özelliği
bakımından; Cumhuriyet Senatosu ve Millet
Meclisi personeline, Devletin diğer personel için tanınan sürenin iki katını geçmemek ve sa
at ücreti ise Devletin diğer personeli için tanı
nan miktarlara bağlı kalınmak kaydı ile fazla ça
lışma yaptırılabilir. Fazla çalışma esasları Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık divanlarmca hazırlanacak yönetmeliklerle saptanır.
V. - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her de
receli meslekî ve teknik öğretim okulları ile ku
rumların atelye ve bölümlerinde, döner sermayesi
siparişleri üzerine, işin gereği olarak, mesai saat
leri dışında çalıştırılanlara (öğretmen, teknisyen,
usta öğretici, atelye şefi ve idarecilere) normal
mesai aylarında en çok 48 saat, tatillerde de gün
de 8 saati geçmemek kaydıyle, okul ve kurum dö
ner sermaye hasılatından, beher saati 10 - 14 lira
arasında, fazla çalışma ücreti ödenir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
F) İş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güç
lük zammı :
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Madde 35. — I. — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa 1327 sayılı Kanunun 71 nci mad
desi ile getirilen ek maddede yer alan iş güçlü
ğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamlarının,
24 . 1 . 1972 tarihli ve 7/3780 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile 5 . 8 . 1972 tarih ve 7/4821
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve bu kararlara
ek olarak çıkarılan kararnamelerde tespit edilen
esas ve miktarlar üzerinden 1973 malî yılında
da ödenmesine devam olunur.
Bakanlar Kurulu, ilgili kurumların isteği,
Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlı
ğının teklifi ile, 1973 malî yılında söz konusu
kararnamelerde değişiklik yapmaya ve ek ka
rarnameler çıkarmaya yetkilidir. Ancak bu ka
rarnamelerde tespit olunacak iş güçlüğü zammı
800 lira, iş riski zammı 400 lira ve teminindeki
güçlük zammı ise 1 400 liradan fazla olamaz.
II. — Aşağıdaki yazılı görevler iiçn Bakan
lar Kurulu kararı alınmaksızın ödeme yapılır :
a) Emniyet hizmetleri sınıfında görevli
Devlet memurlarına aylıksız izin ve yurt dışına
gönderilme, tutuklu bulunma, görevden uzak
laştırılma, mazeretsiz işe gelmeme ve mehil müd
deti içinde işe başlamanın halleri dışında ayda
400 lira iş riski zammı, toplum polisinde çalışan
lara ayrıca ayda 250 lira iş güçlüğü zammı,
b) Sayıştaya hesap vermekle yükümlü na
kit saymanları ile vergi dairesi müdürlerine ay
da 400 lira iş riski zammı,
c) Gümrük muhafaza ve orman muhafaza
memurlarına ayda 200 lira iş güçlüğü zammı,
d) 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla
eklenen ek geçici 9 ncu maddede yazılı kurum
ların nakit ve kıymet sorumluları da 400 liraya
kadar «İş riski zammı» ndan faydalanırlar.
III. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 6, 9,
12, 13 ve 14 ncü maddelerde zikredilen kurum
lar personeline, bu maddede yazılı zamlar 657
sayılı Kanunun kapsamına giren daireler perso
neline verilecek zamların kapsam ve miktarını
aşmamak kaydiyle ödenebilir.
Bu ödemelerin esasları ek geçici 9, 12, 13
ve 14 ncü madelerde yazılı kurumlar için ilgili
kuruluşlarca, ek geçici 6 ncı maddede yer alan
kurumlar için de İçişleri Bakanlığınca Devlet
Personel Dairesinin görüşü alınmak suretiyle
hazırlanacak ve Maliye Bakanlığının teklifi üze-
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rine Bakanlar Kurulunca kabul edilecek yönet
meliklerle tespit olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde önergeler var,
okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
1973 yılı bütçe kanunu' tasarısının 35 nci
maddesinin II nci bölümünde aşağıda metni
verilen «e» fıkrasının eklenmesini arz ve teklif
ederim.
Afyon Karahisar
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Madde 35. — I. —
II. — Aşağıda yazılı görevler için Bakanlar
Kurulu kararı alınmaksızın ödeme yapılır.
a)
...
b)
c)
d)
e) Yatırım hizmeti ile ilgili görevlerde ça
lışıp 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesinde ya
zılı teknik hizmetler sınıfına girmek niteliğin
de olanlarla, öğrenim durumları itibariyle bu
sınıfa girmek niteliğinde olup diğer sınıflardan
birinde çalışanlara, çalıştığı görevin özelliğine
göre ilgili kurumun teklifi ve bakanının onayı
ile 2 200 TL. sma kadar teminindeki güçlük
zammı verilebilir.
Böylece yapılacak ilâve ödemelerin toplamı
0 kurumun bütçesinde yazılı «Yapı tesis bedeli
karşılığı» (Harcama kalemi kod 700) ödenekler
toplamının binde beşini aşamaz.
Bu ilâve harcama için lüzumlu ödeneği sağ
lamak üzere yılı içinde ilgili kurumun teklifine
göre «Yapı tesis bedeli karşılığı» ödeneklerden
«Personel giderleri» kalemine gereken aktarma
yı yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu fıkra hükmünden faydalanarak teminin
deki müşkülât zammı alanlara bu maddenin
1 nci fıkrasına göre ayrıca teminindeki müşkü
lât zammı verilmez.
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVNİ NEDIMOĞLU (Zonguldak Milletveki
li) — Sayın Başkan, aynı mahiyetteki bir öner
ge Komisyonumuza da verilmiştir, Komisyonu
muzda nazarı itibara alınmamıştır. Gider artı
rıcı mahiyettedir. Bu itibarla katılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
— Hükümet de aynı görüştedir efendim.
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BAŞKAN — Anayasanın 94 ncü maddesi
ne aykırı olduğu için oylanamayaeaktır, efen
dim.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Bütçe kanunu tasarısının iş riski, iş güçlü
ğü ve teminindeki güçlük zammı başlıklı 35 nci
maddesinin II nci bendine aşağıdaki şekilde bir
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim.
e) Çalışma Bakanlığı iş müfettişi ve yar
dımcıları ayda 200 lira iş riski ve 300 lira iş
güçlüğü zammından faydalanırlar.
Malatya
Hamdi özer
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVNİ NEDIMOĞLU (Zonguldak Milletveki
li) — Gider artırıcı mahiyettedir; katılamıyo
ruz efendim.
BAŞKAN — Sayın H ü k ü m e t i .
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
— Katılamıyoruz, efendim.
BAŞKAN — Anayasanın 94 ncü maddesine
aykırı olduğu için, oylanamayaeaktır efendim.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 36. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa, 30 . 7 . 1970 tarihli
ve 1323 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile ilâ
ve edilen ek 3 ncü maddede yer alan iş güçlü
ğü ve iş riski zammının, 14 . 9 . 1972 tarih ve
7/5022 sayılı Bakanlar Kurulu kararında tespit
olunan esas ve miktarlar üzerinden, 1973 malî
yılında da ödenmesine devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 37. — I - 7 . 8 . 1971 tarih ve 7/3082
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurları Fazla Çalışma Yö
netmeliği gereğince fazla çalışma programları
hazırlanıp Bakanlar Kurulu karariyle yürürlü
ğe konuluncaya kadar;
a) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği il
ve bölgelerde çalışan sağlık ve yardımcı sağlık
personeline, 26 . 8 . 1963 tarihli ve 6/2150 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen yönet
melik ve bu yönetmeliğe ek olarak çıkarılmış
457 —
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bulunan yönetmeliklerde tespit olunan esaslara
göre verilen «Mahrumiyet tazminatı» ile «Sey
yar hizmet tazminatı» mn,
b) 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre tam gün çalışma ya
panlara verilen tazminatın,
ödenmesine devam olunur.
II - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 123 ncü madesine göre çıkarılacak tüzük
yürürlüğe girinceye kadar;
a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne dair Kanuna göre verilen ve aynı kanımda
belirtilen nispet ve miktarlar uygulamak su
retiyle bulunacak miktardaki ikramiyenin,
b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu
nun 86 nci maddesi gereğince para mükâfatı ön
görülenlere, yeni derecelerinin karşılığı olan
eski aylık tutarlarına aynı kanunun 86 nci mad
desinde belirtilen nispetlerin uygulanması sure
tiyle bulunacak miktardaki para mükâfatları
nın,
Ödenmesine devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
G) Yiyecek yardımı :
Madde 38. — 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 212 nci maddesine göre yiyecek
yardımı Yönetmeliği çıkıncaya kadar Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde (Jandarma dâhil) görevli
Devlet memurları ile ordu-hastabakıcı, hemşire,
ve ebelere yiyecek yardımı karşılığı olarak ayda
75 lira ödenir.
Bunlardan ordu hastabakıcı, hemşire ve ebe
lerin askerî tıbbiye öğrencileri gibi iaşelerine
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hazine ve kamu kuru
luşlarına ait hükümler :
Birinci kısım : Hazine işlemleri :
A) Hazine bonoları ve avans işlemleri :
Madde 39. — 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödeme
leri zamanında yapabilecek ve tahsilatın göste
receği mevsimlik dalgalanmaların, bu ödemele
rin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amaç
ları ile 1973 malî yılında T. C. Merkez Banka

8 . 2 . 1973

O :2

sından yeteri kadar kısa vadeli avans almaya,
gerçek ve tüzel kişilerin Hazineye yatırmak is
teyecekleri paralar karşılığında en çok bir yıl
vadeli Hazine bonoları çıkarmaya ve ayrıca,
çıkarılacak Hazine bonoları T. C. Merkez Ban
kası vasıtasıyle de gerçek ve tüzel kişilere sat
tırmaya ve gerektiğinde satmaldırmaya Maliye
Bakanı yetkilidir.
Kullanılacak avansın ve çıkarılacak Hazine
bonolarının miktarları Maliye Bakanlığı ile T. C.
Merkez Bankasınca müştereken tespit olunur.
BAŞKAN — Madedyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 40. — 1973 malî yılında vâdesi gelen
1972 malî yılma ait Hazine bonoları mukabilin
de, hâmillerinin isteği üzerine uzun vadeli Dev
let tahvilleri vermeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu maksatla çıkarılacak tahvillerin faiz nispe
ti, ihraç fiyatı itfa süresi ve diğer şartları Ba
kanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Tahvil
lerin faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödeme
ler ve bu değiştirmeye ilişkin bütün işlemler,
her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahvil
ler, kamu kurumlarının yapacakları artırma ve
eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve Ha
zinece satılan millî emlâk bedellerinin ödenme
sinde, itibarî değerleri üzerinden kabul olunur.
BAŞKAN — Madedyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
B) İç istikraz tahvilleri :
Madde 41. — Üçüncü maddede tespit edilen
miktara kadar iç istikraz akdine Maliye Bakanı
yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nispeti,
ihraç fiyatı, itfa süresi ve diğer şartları Bakan
lar Kurulu tarafından tespit olunur. Tahvillerin
faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve
istikraza ilişkin bütün işlemler, her türlü vergi
ve resimden muaftır. Bu tahviller kamu kurum
larının yapacakları artırma, eksiltme ve sözleş
melerde teminat olarak ve Hazinece satılan mil
lî emlâk bedellerinin ödenmesinde, itibarî değer
leri üzerinden kabul olunur.
BAŞKAN — Madedyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
C) Program ve proje kredisi ile dış istik
raza ilişkin hükümler ;
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Madde 42. — a) Yabancı Devletler, Ulus
lararası kurumlar veya yabancı banka ve ku
rumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar ge
reğince, belli hizmetler, taaMıütler yatınmlar
veya projeler için sağlanacak yardımlar ile
program, ve proje kredisi olarak 1973 malî
yılında elde edilecek imkânların Türk Lirası
karşılıklarını, malzeme ve hizmet bedellerini
bir taraftan bütçeye gelir; diğer taraftan il
gili daireler bütçelerinin özel tertiplerine öde
nek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
ilgili daireler bütçelerine ödenek kaydolu
nan miktarlardan yılı içinde harcanamayan
bakiyeler ertesi yıla yukardaki esaslara göre
devroluııur.
1972 ve daha önceki yıllarda aynı maksat
larla temin edilmiş bulunan Türk Lirası karşı
lıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkın
da da yukarda yazılı esaslar dâhilinde işlem
yapılabilir.
ıb) Yabancı Devletler veya Uluslararası
Kurumlardan anlaşmaları gereğince sağlana
rak Genel Bütçeye dâhil daireler ve katma büt
çeli idareler bütçe!erinde yer alan proje kre
dileri karşılıklarından daha fazla kredi kul
lanma imkânı hâsıl olduğu takdirde, fazla kre
di imkânlarını ilgili idare bütçelerinin (B) cet
veline gelir ve gider bütçesinin ilgili tertibi
ne ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir.
e) 28 . 5 . 1970 gün ve 12G5 sayılı Kanun
ile onaylanan ve Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinin bâzı maddelerini değiştiren ve
yeni bâzı maddeler ekleyen Anlaşma hüküm
lerine göre sağlanan özel çekme haklarının
hâsıl ettiği Türk Lirası karşılıklarını, bütçe
ye gelir ve bu konuda yapılacak geri ödeme
lerin gerektirdiği meblâğları Maliye Bakanlı
ğı bütçesine ödenek ve gider .kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir.
d) Yabancı Devletler ve Milletlerarası ku
rumlarla yapılmış veya yapılacak anlaşmalar
hükümlerine göre; Hükümetimizle bu devlet
veya kurumlar tarafından sarf, mahal veya ga
yesinin müştereken tespiti mukarrer meblâğı
ve söz konusu anlaşmalar ahkâmının tatbiki
dolayısıyle sarfı gerekecek parayı,
NATO Enfrastrüktür projelerinin ifasında
G095 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (e) fıkra
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sı gereğince Hazinece 5 milyon liraya kadar
avans verilir.
Verilecek bu avanslar M. S. B. bütçesinin
700 - 730 NATO Enfrastrüktürüıı inşa ve te
sisleriyle ilgili giderler kaleminden ödenir.
,aa) Yabancı Devlet, kuruluş ve milletler
arası kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak
hibe yardımlariyle proje veya program kredi
lerinin hâsıl ettiği veya edeceği Türk Lirası
'karşıtlıklarından,
bb) Bu şekilde tahassül eden Türk Lira
sı karşılıklarından evvelki yıllarda yapılan ik
razların tahsil olunacak faiz ve resülmallarından,
cc) Hükümetimizce yabancı devlet kuru
luş veya Milletlerarası kurumlardan düşük
faizle sağlanan kredilerin daha yüksek faizle
kullandırılması neticesinde tahassül eden ve
ya edecek olan faiz farklarından (Bu krediler
le ilgili olarak müstakrizlerle yapılan anlaş
malarda bu konu ile ilgili hükümlerin mahfuz
kalması kaydiyle);'
Ayırarak muayyen hesaplara yatıırmak ve
ya tespit edilen amaçlar için kullanmak üzere
bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunla
rı sarfa Maliye Bakanı yetkilidir.
e) Türk parası karşılıklarından serbest
bırakılmış olup Hazine muamelesi olarak Dev
let borçlarına karşılık harcanmış meblâğla
rı bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 43. — Yabancı devletler, uluslarara
sı kurumlar veya yabancı banka ve kurum
lardan istikraz suretiyle sağlanan imkânları,
ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi ar
tırmak amacıyle anlaşmalar
hükümleri
ge
reğince kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz
veya devretmeye, Maliye Bakanı yetkilidir.
Uluslararası kurumlarca ve yabancı ülke
lerin kredi teşekküllerince, kamu kurumlan
ıl a verilecek kredileri anlaşmalarındaki şartlariyle garanti etmeye; özel sektör kurumları
na verilecek kredileri Türk parası kıymetini
koruma mevzuatı çerçevesinde transfer
ga
rantisi vermeye, Maliye Bakanı yetkilidir.
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BAŞKAN — 43 ncü maddeyi oylarımıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 44. — Yıllık programla tespit edi
len dış finansman ihtiyacının karşılanması
maksadıyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışın
da kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yap
maya, Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe girer.
1972 ve daha önceki bütçe yıllarında akde
dilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hü
küm uygulanır.
BAŞKAN — 44 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
D) Özel hesap ve fonlara ilişkin hüküm
ler :
a) Özel hesap :
Madde 45. — Türk Parası Kıymetini Koru
ma hakkındaki 18 sayılı Kararın 4 ncü madde
si ile tesis edilen «Özel hesap» m tasfiyesi bek
lenmeksizin, malî yıl sonunda bu hesap baki
yesinden Maliye Bakanlığı ve T. C. Merkez
Bankası arasında mutabık kalınacak miktar
bütçeye gelir kaydedilir.
Üçüncü Beş Yıllık Plânda ve 1973 yılı prog
ramında selektif kredi fonundan
müstakriz
ve bankalara yapılması öngörülen faiz farkı
ödeme esasları bu hususta çıkarılacak karar
name ile tespit olunur. Maliye Bakanlığı Büt
çesine bu amaçla konulan ödeneği artırmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 45 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
b) Kambiyo eşitlendirme fonu :
Madde 46. — Türk Parası Kıymetini Koru
ma hakkındaki 18 sayılı Kararın 3 ncü mad
desi ile tesis edilen «Kambiyo eşitlendirme fo
nu» nda toplanan meblâğ, bütçeye aylık ola
rak gelir kaydedilir. Bu meblâğ T. C. Merkez
Bankası kârları arasında gösterilmez.
BAŞKAN — 46 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
c) İstikraz fonu :
Madde 47. — Özel fonlardan :
a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Ka
nunla değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 gün ve 79
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sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanıla
rak, Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 gün ve
5/1280 sayılı kararı gereğince tesis edilen «İs
tikrar fonu» na yatırılacak paraların net ba
kiyesi,
b) T. C, Merkez Bankasında NATO hesa
bında toplanan paralardan, Maliye Bakanlı
ğınca belirtilecek meblâğ,
c) 16 . 9 . 1980 gün ve 79 sayılı Kanunun
5 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince açı
lan, «Akaryakıt fiyat istikrar fonu» nun 10~
milyon lirayı aşan kısmı,
Bütçeye gelir kaydolunur.
BAŞKAN — 47 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
d) Türk kültür ve varlığını tanıtma ve ko
ruma fonu :
Madde 48. —• Türk kültür ve varlığını ta
nıtma fonu faaliyetlerindeki ödeneklerden bir
fon kurmaya ve ilgili bakanlıklarla birlikte
tespit edilecek esaslar dâhilinde, bu fondan öde
me yaptırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 48 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler,..
Kabul edilmiştir.
İkinci kısım : Hazine ve kamu kuruluşları
ilişkilerine ait hükümler :
A ) Harcama plânları :
Madde 49. — 1973 malî yılında Maliye Ba
kanı, döner sermayeli kuruluşların, Kamu ikti
sadî Teşebbüslerinin ve benzeri kurumların iş
programları gereğince yer ve zaman esasına gö
re harcama programları, gelir tahminleri ve
fon akımı tablosu hazırlamalarım isteyebilir.
BAŞKAN — 49 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 50. — Hazine tarafından yıllık ge
nel ödeme plânı yapılabilmesi amacıyle, Maliye
Bakanı, genel bütçeye dâhil dairelerden, belli
edeceği süreler için ayrıntılı harcama program
ları hazırlamalarını isteyebilir.
Bu madde hükmü, harcama, gelir ve "mev
cutlar açısından katma bütçeler için de uygu
lanır.
BAŞKAN — 50 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
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B) Kredili alım - satım işlemleri :
Madde 51. —• Genel bütçeye giren daire
lerle katma bütçeli idareler :
a) Maliye Bakanlığınca belirtilecek mik
tarları aşacak şekilde kredili mal ve hizmet
alım ve satımı yapamazlar.
b) (Sözleşmeleri gereğince bütçe ödenek
lerinden ne miktarlarının Kamıı İktisadî Te
şebbüslerinden sağlayacakları mal ve hizmet
ler karşılığı olduğunu Maliye Bakanlığına bil
dirmeye mecburdurlar.
T

BAŞKAJS — 51 ııci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kaibul edilmiştir.
C) Özel otomatik ödenek :
Madde 52. — Genel bütçeye giren daireler
ve katma bütçeli idarelerin;
a) Hazineye, belediyelere, belediyelere bağ
lı kuruluşlara, özel idarelere ve Kamu İktisadî
Teşebbüslerine her türlü vergi, resim, harç,
gecikme zammı, kur farkı mal ve hizmet bedel
leri şeklinde geçen yıllardan doğmuş borçları
nın tasfiyesi için ilgili tertiplerine gereğine gö
re gelir ve ödenek veya doğrudan doğruya
ödenek kaydetmeye,
b) Belediyeler ve Kamu İktisadî Teşebbüs
leri ile olan cari hesaplarının ve karşılıklı borç
ve alacaklarının mahsuben tasfiyesine;
Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu maddenin (b) fıkrası kapsamına giren
daire, kurum ve müesseseler, aralarındaki söz
leşme hükümleri saklı kalmak şartiyle, her ay
sonu itibariyle diğer daire, kurum ve müessese
lerden olan borç ve alacaklarını, izleyen ayın
15 nci gününe kadar Maliye Bakanlığına bil
dirmekle yükümlüdürler. Maliye Bakanı, mah
sup işlemlerinin kolaylıkla yerine getirilmesi
ni sağlamak amacıyle, Kamu İktisadî Teşeh
hütlerinin genel bütçeye dâhil daireler ve kat
ma bütçeli idarelerden bütçe yılı içinde do
ğacak olan alacaklarını, bu daire ve idareler
bütçelerindeki ödeneklerinden meVkuf tuttur
mak suretiyle tahakkuka bağlatmaya yetkili
dir.
BAŞKAN — 52 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
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D) İller Bankasına verilecek avans :
Madde 53. — .1973 malî yılında İller Ban
kası tarafından Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma
Plânının 1973 programı gereğince yapılacak
mahallî idare yatırımlarının
finansmanı için
İller Bâkasma 350 milyon liraya kadar avans
vermeye ve bu" avansı karşılamak üzere Hazine
tarafından tahsil olunarak doğrudan doğruya
veya İller Bankası kanalıyle belediyelere öde
necek vergi paylarından kesinti yapmaya Ma
liye Bakanu yetkilidir.
BAŞKAN — 53 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kaibul edilmiştir.
E) Belediyeler borç tahkim ve terkin iş
lemleri :
Madde 54. — Belediyelerin ve belediyele
re bağlı müessese ve işletmlrin 691 sayılı Ka
nunun ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanunu
nun 59 ncu maddesinin (a) fıkrası gereğince
yapılan tahkimler sonunda doğan Hazineye
olan borçlarının, 1312 sayılı Kanuna göre ya
pılacak mahsup işlemleri sonunda kalan kısım
ları], terkin olunur.
BAŞKAN — 54 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 55. — 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sa
yılı Kanununun 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri uya
rınca tahkime tabi tutularak, taksit öde
meleri 3 . 10 . 1963 tarih ve 347 sayılı Kanun
la kalkınma plânının 2 nci 5 yıllık dönem so
nunda başlaması kabul edilen borçlardan T. C.
Merkez Bankasına yapılacak olan tediyelerin
faiz ve anapara taksitleri için 1973 malî yılın
da ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz yürü
tülmez.
BAŞKAN — 55 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
F) Sermaye artuşı ve kâra ilişkin hüküm
ler :
Madde 56. —• Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin yönetim veya müdürler kurullarınca onay
lanan 1972 net kârları ile eski yıllar kârların
dan ödenmemiş sermayelerine mahsubedilmeyen miktarları bütçeye gelir ve yıllık yatırım
finansman programları gereğince sermayele
rine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek
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üzere bütçeye ödenek ve gider
kaydetmeye,
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
BAŞKAN — 56 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
.Madde 57. — Kamu İktisadî Teebb üslerinin
yıllık yatırım ve finansman programları gerek
tirdiği takdirde, bütçeden sermayelerine mah
suben ödeme yapabilmek veya meydana gele
cek kârlarının sermayelerine mahsubunu sağ
lamak amaçlarıyle, kuruluş kanunlarında deği
şiklik yapılıncaya kadar, sermayelerini yete
ri kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir.
Bu madde hükmü döner sermayeli kuruluş
lar hakkında da uygulanır.
BAŞKAN — 57 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler..,
Kabul edilmiştir.
Madde 58. -— Kamu ortaklıklarının ve işti
raklerinin yeniden düzenleme tedbirlerini ger
çekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak,
yatınım ve finansman programlarının gerekleri
ni yerine getirmek amaçlarıyle :
a) Hazine sermaye artırımla rina katılmrnasma, diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin
sermaye paylarının satınalmmasma;
b) Hazinenin ve Kamu iktisadî Teşebbüs
lerinin sermaye paylarım, diğer Kamu İktisa
dî Teşebbüslerine devrettirmeye ve onlar tara
fından da devraklırmaya;
c) 1570 sayılı ve 9 . o . 1972 tarihli Kanun
ile değiştirilen 7470 sayılı T. C. Turizm Ban
kası Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca (A),
(B) ve (C) gruplarına ayrılmış bulunan banka
hisse senetlerinden (C) grubunun Hazinece dev
ralın marsına.;
d)' Bu işlemlerinin gerçekleşmesi amcıyle,
•gerekli meblâğı niteliğine göre Bütçeye gelir
veya ödenek ve gider kaydettirmeye;
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 5'S nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
.Madde 59. — Sermayeleri tespit edilen limi
te ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hakkında
ne geldlde işlem yapılacağına dair kanunlarında
bir hüküm bulunmayan genel ve katma bütçeli
dairelere bağlı döner sermayeli işletmelerin
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sermaye fazlası gelirlerini, genel bütçeye ge
lir kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 59 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 60. — Ortaklık şeklindeki Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin
sermaye artırımında,
kamu payı için, Türk Ticaret Kanununun 288
nci maddesi hükmü uygulanmaz.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
G) İDT ile Hazine, DYB ve MB ilişkileri :
Madde 61. — Devlet Yatırım Bankası Ka
nunun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu İk
tisadî Teşebbüslerini, yıllık yatınım ve finans
man programından öngörülen yatırımlarının
finansmanı için Devlet Yatırım Bankasının ya
tırım ve işletme kredilerinden yararlandırmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 62. — a) İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin ve diğer Kamu iktisadî Teşebbüslerinin
geçmiş yıllarda ve 1973 malî yılında birbirle
rine, genel bütçeye dâhil daireler ve katma büt
çeli idarelere, Hazineye, Devlet Yatının Ban
kasına ve T. C. Merkez Bankasına olan her çe
şit borç ve alacakları ile dış borçlarını nakden
veya hesaben tahsil veya tediye etmeye veya
ettirmeye, bu işlemler sonuçlarını gereğine gö
re bütçeye gelir ve mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere yeteri kadar ödenek ve gider
kaydetmeye,
b) 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı, 12.6.1963
tarihli ve 250 sayılı ve 26 . 7 . 1965 tarihli ve
691 sayıhı Tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 ta
rihli ve 325 sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet
Yatırım Bankası Kanununun 27 nci maddesi
gereğince doğan Hazine borç ve alacaklarını,
yukardaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi
için yahut yıllık yatırını ve finansman progra
mının gereği olarak ya da küçük meblâğların
hesaplardan tasfiyesi amacıyle, kısmen veya ta- ;
mamen erken tahsil ve ödemeye,
Maliye Bakanı yetkilidir.
e) 250 sayılı Kanun hariç olmak üzere,
(b) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları
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uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlem
leri faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için,
geçmiş yıllar vâdelerine ait faiz ödemesi yapıl
maz ve bu kanunların uygulanmasından ötürü
Hazineye borçlu olan kurumlardan da faiz aran
maz. Bıı yıla kadar erken ödemeye tabi tutu
larak faiz ödenmeyen kurumların bu faizlere
ilişkin olarak tarh, tahakkuk, veya tahsil işlem
leri yapılmış vergi, resim ve harçlar terkin ve
ya ret ve iade olunur.
d) Ob) fıkrasında sözü geçen tahkim ka
nunları dolayısıyle Hazinenin, kamu kuruluş
larına olan borçları Devlet iç istikraz tahvilleri
vermek suretiyle tasfiye olunur. Bunlar için de
geçmiş yıllar vâdelerine ait faiz ödemesi ya
pılmaz ve bu fıkra gereğince yapılacak mahsup
işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider
kaydının yapılmasında yukardaki (a) fıkrası
hükümleri uygulanır:.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Dördüncü bölüm : Bütçe işlemleri :
ıBirinci kısım : Borç ödemeleri ve diğer iş
lemler :
A) Geçen yıllar borçları :
Aladde 63. — I - Genel bütçeli dairelerle kat
ma bütçeli idarelerin gecen yıllara ait karşı
lıklı borçlan «Dağıtılamayan transferler» prog
ramının «Eski yıllar borçları» faaliyetinden
ödenir.
Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halin
de;
a) 1972 yılı Bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları program
tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyet;
,b) 19*28 - 1971 bütçe yıllarına aiclolup da
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar,
1973 yılı Bütçesinin (100 kod numaralı perso
nel giderlerine ilişkin harcama kalemleri ha
riç) ilgili oldukları program tertiplerine dâhil
ödeneklerden bu faaliyet;
OVlaliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.
. II - Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli
idarelerin Kamu İktisadî Teşebbüslerine, be
lediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere ve
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şahıslara olan karşılıklı veya karşılıksız eski
yılar borçları, Maliye Bakanlığı bütçesine bu
amaçla konulan ödenekten, ilgili daire veya
idarenin mevcut veya yeniden açılacak tertip
lerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. Bu konuda gerekli işlemleri yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir.
Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi ge
lirleriyle karşılayan ve sadece belli amaçlar
için genel bütçeden Hazine yardımı alan kat
ma bütçeli idareler için bu fıkra hülkmü uygu
lanmaz.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
B) (İlâma bağlı borçlarla emekli ikramiye
sine ilişkin hükümler :
Madde 64. — Maliye Bakanlığı Bütçesi ile
katma bütçelerin «Dağıtılamayan transferler»
programında yer alan «Emekli Sandığına öde
meler» ve «İlâma bağlı borçlar» faaliyetlerin
deki ödeneklerin yetmemesi halinde, bu öde
nekleri artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
nıl edilmiştir.
C) Katma bütçeli idarelerin dış borçla
rı :
Madde 65. — Katma bütçeli idarelerin dış
borçlarını, genel bütçeden yapılan Hazine yar
dımlarımdan ödeme vâdelerinde nakden veya hesaben tahsil ve tediye etmeye veya ettirmeye
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
D) Katma bütçeli idarelere Hazine yar
dımı :
Madde 66. — Katma bütçeli idarelerin büt
çelerini denkleştirmek amacıyle, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine
ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B)
işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlar
dan, bu maksada göre fazla olduğu tespit edi
len kısımlar, malî yıl sonunda Maliye Bakan
lığınca ilgili idarelere ödenmeyerek iptal olu
nur.
Söz konusu ödeneklerden herhangi bir neI denle yılı içinde nakden ödenmeyen kısımlar,
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'gelecek yıllarda ödenmek üzere bütçe emaneti
ne alınabilir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
E) Yatırım Harcamalarına ilişkin hüküm
ler :
Madde 67. — Yıllık programlara ek yatırım
cetvellerinde yer alan projeler dışında her
hangi bir projeye yatının harcaması yapılamaz.
Proje ismi zikredilmcycrek ödeneklerin bir
proje numarası altında toplu olarak verildiği
hallerde bu toplu ödeneklerin hangi projelerde
kullanılacağına dair ilgili Bakan
tarafından
onaylanmış programlarda gösterilen işler esas
alınır.
1973 yılı programına ekli yatırım projeleri
için programla tahsis edilen ödeneklerden baş
ka projeler ve amaçlar için aktarma yapılma
ması esastır.
Yıllık programa ek yatırım hisselerinde yıl
içinde yapılması zorunlu değişiklikler için
«1973 yılı programının uygulanması, koordi
nasyonu ve izlenmesine dair karar»'da yer
alan usullere uyulur.
ıBu hüküm katma bütçeler ve kamu teşeb
büsleri için de uygulanır.
BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
F) Yurt dışından sağlanacak malzemeler
le Devlet Malzeme Ofisinden alınacak taşıt
lara ait kredilerin mahsup süresi :
Madde 68. — Dış memleketlerden getirile
cek malzeme karşılığı olarak 1050 sayılı Muha
sebe! Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi ge
reğince açılmış bulunan kredilerin akreditife
tahsis olunan miktarlarından, malî yılın son
günü itibariyle bedeli muhabir bankaya trans
fer edilmek suretiyle çözülmüş bulunan kıs
ma tekabül eden inal tutarları mahsup devre
si sonuna kadar yılı bütçesinden mahsubedilir.
Bu hüküm katma bütçeler için de

uygula

nır.
Genel ve Katına Bütçeye dâhil dairelerce
gerek geçmiş malî yıllarda, gerek 1973 malî
yılı içinde Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış
bulunan taşıt bedelleri, taşıtların Devlet Mal
zeme Ofisince malî senenin hitamından itiba
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ren üç ay zarfında teslim edilmesi ve tahakkuk
evrakımın, tevdi olunması kaydı ile ilgili büt
çesinden m ahsub olunur.
1973 malî yılı içinde genel bütçeye dâhil
dairelerle katma bütçeli idarelerin, daire hiz
metlerinde kullandıkları motorlu taşıtlardan
bir kısmının veya tamamının pilot olarak, se
çilecek il veya ilçelerde valilikler emrinde tek
elden yönetilmesini temineıı gerekli kararı al
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
İkinci kısım : Aktarma ve özel ödenek ka
yıt işlemleri :
A) Y"an ödemelere ilişkin ödenek işlem
leri :
Madde 69. — Devlet Memurları Kanununun
gerektirdiği harcamalar için Maliye Bakanlığı
bütçesinin «Diğer malî transferler» faaliyetindeki ödenekten genel bütçeli daire ve katma
bütçeli idarelerin hizmet programlarında 3rer
alan aylık, sözleşmeli personel ücreti, % 1
ek karşılıklar, sosyal yardımlar, ödenekler ile
tazminatlara ilişkin harcama kalemlerine ve me
murlara dokuz aylık maaş farklarının ödenme
siyle ilgili olarak da «Diğer eski yıllar borçla
rı» faaliyetine aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir.
Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi ge
lirleriyle kanlayan ve sadece belli amaçlarla
genel bütçeden Hazine yardımı alan katma büt
çeli idareler için bu madde hükmü uygulan
maz.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 70. — Devlet Memurları Kanununun
öngördüğü yönetmelikler hazırlanıp uygula
maya geçildikçe, Maliye Bakanlığı Bütçesinin
«Diğer malî transferler» faaliyetinde yer alan
toplu ödenekten genel bütçeli daire ve katma
bütçeli idarelerin bütçelerindeki fazla çalışma
ücreti (Üniversitelerin gece öğretimi ile ilgili
fazla çalışma ücreti hariç), iş güçlüğü, iş riski
ve teminindeki güçlük zammı, ödül ve görevsel temsil giderleri harcama kalemlerine yete
ri kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.
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Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi ge
lirleri ile kanlayan ve sadece belli amaçlarla
genel bütçeden Hazine yardımı alan katma büt
çeler için bu madde hükmü uygulanmaz.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
.Madde 71. —• «Genel bütçeli daire ve kat
ma bütçeli idarelerin ödenek cetvellerindeki
tertiplerinin (100) kod numaralı «Personel Gi
derleri» içinde yer alan ve uygulama cetvelle
rinde (110) kod numarası altında gösterilen
«Aylıklar» toplamının % 10 oranındaki mikta
rı Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930) kod nu
maralı programı (09) kod numarah «Diğer ma
lî transferler» altprogramının (001) kod numa
ralı «Personel Kanunlarının ve bunlara ilişkin
yönetmeliklerin gerektirdiği giderler karşılı
ğı» faaliyetine aktarılmıştır.
BAŞKAN '— Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
B) Aktarma ve özel ödenek kayıt işlem
lerine ilişkin hükümler :
a) Nükleer enerji sahası :
Madde 72. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sa
yılı Kanunla tasdik olunan Nükleer Enerji Sa
hasında Hukukî Mesuliyete dair Sözleşmenin
7 nci maddesi kapsamı içinde vukuagelecek ha
sar bedellerini karşılamak üzere, gerekli öde
neği Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir ter
tibe kaydetmeye ve ödeme şart ve esaslarını
saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
b) Bayındırlık ve Köy İşleri bakanlıkları
bütçelerine yapılacak aktarmalar :
Madde 73. — Devlet kurum ve müessesele
ri ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer
kurumlar tarafından veya dış yardımlardan;
aa) Yaptırılacak bilûmum yapı, demiryo
lu, liman, hava meydanı ve akaryakıt tesisleleri gibi tesisler ile bunların tesisat, proje ve
benzeri işlerin yatırılması amaciyle Bayındır
lık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak pa
ralar,
bb) Sulama ve içme suyu inşaatı ile tesi
si, yol,' köprü, tesis yaptırılması, bakımı, etüt,
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araştırma ve proje hizmetlerinin ifası amaçlariyle Köy İşleri Bakanlığı adına yatırılacak pa
ralar,
Maliye Bakanlığınca bir taraftan (B) işa
retli cetvelde açılacak özel maddelere gelir;
diğer taraftan (aa) fıkrasmdakiler Bayındırlık
Bakanlığı (bb) fıkrasmdakiler Köy İşleri Ba
kanlığı bütçelerinde (A) işaretli cetvellerin
sonunda açılacak özel program, altprogram,
faaliyet veya projelere ödenek kaydolunur.
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan
kısımlar ertesi yıla yukardaki esaslara göre
devren gelir ve ödenek kaydolunur.
Bayındırlık Bakanı, (aa) fıkrasında belirti
len işlerin ifasında ilgili kuruluşların ihale mev
duatını uygulamaya yetkilidir.
Köy İşleri Bakanlığı, işin gerektirdiği du
rumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemini bek
lemeksizin (A) işaretli ödenek cetvelinin ilgi
li program, altprogram, faaliyet veya projele
rinden zorunlu harcamayı yapabilir. İşin biti
minde, yapılan kesin harcamalara göre tahak
kuk eden miktarı ilgili özel program, altprog
ram, faaliyet veya projelerindeki ödenekten
harcama yapılan kalemlere aktarmaya Maliye
Bakanı yetkilidir.
Yukardaki (bb) fıkrasında yazılı hizmetler
le ilgili olarak, genel ve katma bütçeli kuruluş
ların 1972 ve daha önceki yıllar bütçelerindeki
özel tertiplerinde mevcut ödeneklerden; genel
bütçedekileri doğrudan doğruya aktarmaya kat
ma bütçclerdekileri ise, önce ilgili bütçeye gider
kaydını yaptırarak Hazineye ödetmeye ve öde
nen miktarı bir yandan genel bütçeye gelir
ve diğer yandan Köy İşleri Bakanlığı Bütçe
sinin sonunda açılacak özel program, faaliyet
veya projelere ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir.
Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş Kanunu
çıkıncaya kadar, Devlet Su İşleri veya Kara
yolları Genel Müdürlüğü Görev ve Teşkilât ka
nunlarının içmesuları ve köy yolları yapım,
satmalına ve harcamaları ile ilgili yetki ve hü
kümlerinin uygulanmasına Koy İşleri Bakan
lığınca devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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e) Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine ya
pılacak aktarmalar :
«Madde 74. — Katma bütçeli idareler ile ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, ken
di hesaplarına; genel -bütçeli dairelerce yöne
tilen her derecedeki yatılı okullarda ve yurt
dışında okutturacakları öğrencileri için, büt
çelerine konulmuş olan ödeneklerden, gerekli
miktarlarını*, bu kanuna bağlı (B) işaretli cet
vele gelir ve bu öğrencilerin her çeşit giderle
rini karşılamak üzere, (A) işaretli cetvelde
mevcut veya yeniden açılacak program, altprogram, faaliyet veya projelere ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
d) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma
Genel Komutanlığı bütçeleri arasındaki ak
tarma işlemleri :
Madde 75. — Millî Savunma Bakanlığı ta
rafından Jandarma G-enel Komutanlığına veya
Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Sa
vunma Bakanlığına, cari malî yıl içinde ifa edi
len hizmetlerin bedellerini karşılamak amaciyle, varılacak mutabakat üzerine, ilgili iki büt
çenin program, altprogram, faaliyet ve proje
leri arasında, karşılıklı olarak aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir.
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Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer
alan Silâhlı Kuvvetlerin tek merkezden yöne
tilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetlerine
ilişkin ödenekleri gerekli hallerde, programlararası aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenier... Ka
bul edilmiştir.
e) Bağış ve yardım yolu ile gelen malze
meler :
Madde 76. — Genel bütçeli daireler ile kat
ma bütçeli idarelere dış kaynaklardan veya
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bağuş ve
kredi yoluyle gelecek her çeşit malzemenin,
navlun ve ithalle ilgili vergi ve resimlerinin
ödenmesi amacıyle, bunların karşılığını ilgili
bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak har
cama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gere
ken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, 20 dakika oturu
ma ara vermek zarureti hâsıl oldu. Oturuma 20
dakika ara veriyorum.
Kapanma saati : 15.50

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 16,40
BAŞKAN : Tekin Arıburun
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)>
BAŞKAN — Üçüncü Oturumu açıyorum,
müzakerelere devam ediyoruz.
f) Askerî yardım yolu ile gelen malzeme
ler :
Madde 77. — 1973 bütçe yılı içerisinde
millî savunma ihtiyaçları için yabancı devletler
den askerî yardım yolu ile veya sair suretlerle
fiilen sağlanacak malzeme veya eşya beddelleri-

nj bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak
bir tertibe »gelir ve mukabilini Millî Savunma
Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel tertiplere
ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurula
yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.
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g) Jandarma Genel Komdutanlığı lojman
larına ait hükümler :
Madde 78. — Millî Savunma Bakanlığına
muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve
muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli
ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komu
tanlığı Teşkilâtı için de uygulanır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.
h) DPT etüt ve Proje ödenekleri :
Madde 79. — Devlet Plânlama Teşkilâtı
Bütçesinin «Plânlama hizmetleri»
programı
«Araştırma ve inceleme hizmetleri» altprogramının «Etüt ve proje hizmetleri» projesinde
yer alan ödenekten bir kısmını, Devlet Plânla
ma Teşkilâtınca lüzum ıgörülen hallerde harca
ma amaçlarına uygun çalışmaların yaptırılma
sı maksadıyle, genel ve katma bütçeli dairele
rin ilgili tertibine aktarmaya ve (bununla ilgili
diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir.
Devlet Plânlama Teşkilâtı, aynı amaçlarla
il özel idarelerine, İktisadî Devlet Teşekkülleri
ne ve diğer kamu teşebbüslerine yaptırdığı
hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.
i) Toprak ve Tarım Reformu Fonuna ak
tarma :
Madde 80. — Genel bütçeli dairelerle kat
ma bütçeli idareler bütçelerinin çeşitli proje
lerine, toprak ve tarım reformunun yapılması
amacıyle konulmuş bulunan ödenekler, Toprak
ve Tarım Reformu Kanunu çıkıncaya kadar
mevkuf tutulmuştur.
>Söz ıkonusu tasarı kanunlaştıktan sonra, bu
ödenekleri toprak ve tarım reformu amacıyle
kurulacak bir fona aktarmaya ve buna ilişkin
işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — ıSayın arkadaşlarım, 80 nci
•madde hakkında bir önerge var, okutuyorum.
'Senato Başkanlığına
1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 80 nci
maddesinin (ı) fıkrasının sonuna aşağıdaki ilâ
venin yapılmasını arz ve teklif ederim.
Saygılarımla,
ıSamsun
Refet Rendeci
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Ancak; kazaî teşriî, ilmî, askerî, tarihî, si
yasî iktisadî ve idarî herhangi bir konuyu ay
dınlatmaya veya düzenlemeye yarar nitelikte
bulunmayan evrak ve vesaik, ilgili Bakanlığın
muıvafakatı ile imha edilir.
26 . 3 . 1956 tarih ve 6696 «ayılı Kanun;
tatbik şeklini gösterir tüzük bugüne kadar yürürlüğe konulamadığı için, her yıl Bütçe Kanunl a n ile ertelenmektedir.
Bu durum ise Devlet ve müesseselere birçok
malî külfetler tahmil etmekte olduğu halde evrak ve vesaikin rutubet ve harabiyetten kurta
rılmaları mümkün olamamaktadır.
Bu itibarla; kazaî, teşriî, ilmî, askerî, tarihî, siyasî, iktisadî ve idarî 'herhangi bir konuyu
aydınlatmaya veya düzenlemeye yarar nitelikte bulunmayan ve üçüncü şahıslarla ilgili ıOİmayan evrak ve vesaikin imhasını teminen 1973
yılı Bütçe Kanunu tasarısının 80 nci maddesinin (ı) fıkrasının sonuna teklifteki
ilâvenin
yapılmasını zorunlu görmekteyiz.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın
Başkan...
BAŞKAN — Buyurun.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Saym
Başkan, bu önerge görüştüğümüz 80 nci mad
de ile ilgili değilddir. 82 nci maddenin görüşülm esi 'sırasında okunup oylanması ! gerekmektedir. Bu önerge, Hükümet teklifinin 80 nci maddesine göre verilmiştir. Onun için Komisyonun
değiştirdiği 82 nci 'madde oylanması 'gerekir.
BAŞKAN — Evet sayın arkadaşlarım, özür
dilerim. Rakamlar değişmiş olduğu için bu yanlışlık meydana geldi, önerge, Hükümet teklifinin eski rakam olarak, 80 nci maddesine göre
verilmiştir. Bu önerge 82 nci maddede tekrar
edilecektir.
80 nci maddeyi okunduğu tarzda oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
81 nci maddeyi okutuyorum.
C) İlköğretim ödeneklerinin dağıtılması :
Madde 81. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun
77 nci maddesi gereğince,
bütçeye konulan ödenekleri, tespit olunacak
esaslara göre göre doğrudan doğruya kullanmaya veya il özel idarelerine göndermeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir.
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM : Müteferrik hükümler :
Birinci kısım : Malî yıl içinde uygulanmaya
cak kanun hükümleri :
Madde 82. — a) 31 . 8 . 1965 tarihli ve
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 ncü
maddelerinin, her yıl Tarım Bakanlığı Bütçesine
ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl Or
man Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak öde
nek miktarlarına ait :
b) 12 . 6 . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Ziraat
Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkın
daki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun
1 nci maddesinin (c) fıkrası;
c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Mü
dafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) fıkrası;
ç) 15 . 5 . 1957 tarihli 6964 sayılı Ziraat
Odaları Kanununun geçici 3 ncü maddesi;
d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider
Vergileri Kanununun 66 nci maddesi ile bu mad
deye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun
21 nci maddesi;
e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu
Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci mad
desi;
f) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkında
24 . 5 .1957 tarihli ve 6972 sayılı Kanunun 9 ncu
maddesi;
g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanummun 76 nci maddesinin (a)
bendi;
h) 10 . 5 . 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa
Ofisi Kanununun 5 nci maddesi;
Hükümleri 1973 bütçe yılında bu kanuna bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilgili program, altprogram, faaliyet veya projelerine konulmuş ödenek
miktarları dâhilinde uygulanır.
1) Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26 . 3 . 1956
tarihli ve 6696 sayılı Kanun;
j) Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, İs
tanbul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen mec
cani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve
bu maddeye ek 5 . 12 . 1928 tarihli ve 1366 sa
yılı; 13 . 12 . 1934 tarihli ve 2609 sayılı; 10.3.1930
tarihli ve 1569 sayılı; 16 . 4 . 1933 tarihli ve 2143
sayılı; 11 . 6 . 1933 tarihli ve 2304 sayılı kanun
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lar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Ka
nunun 6 nci ve 1 . 5 . 1930 tarihli ve 1601 sayılı
Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi;
k) 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk
Hava Yolları Kanununun 6 nci maddesinin 2 nci
fıkrası;
ı) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 31, 32, 37, 38, 59 ve 92 nci maddeleri;
m) 16 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi
Sigortaları Kurumu Kanunun, 344 sayılı Kanun
la değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında ifa
de edilen tahvillere yatırılacak yedek akçeler
için maddede öngörülen % 40'İrk limit;
n) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
195 ve 199 ncu maddeleri ile 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 nci
maddesi;
Hükümleri 1973 malî yılında uygulanmaz.
BAŞKAN — (k) dan sonraki harf, (i) yahut
(ı) diye gösterilmiş; bu harf, (1) olacak; matbaa
hatasıdır. Bu tashih edilmek suretiyle 82 nci
madde için verilmiş olan önergeyi yeniden okutu
yorum, değişiklikler var...
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Bakan, bu husus daha var; (h) bendinden sonra
ela (1) harfi gösterilmiş. Bunun da (i) olması lâ
zım.
BAŞKAN — (i) bendi, sonra (j) bendi geli
yor. Bir harf eksik.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Evet
(i) olması lâzım.
BAŞKAN — Evet, (h) bendinden sonraki
bent (i) bendidir. Zaten, (i) harfinin noktası bi
tişmiş, (1) harfi gibi gözüküyor, (i) bendi olarak
tashih edilecektir.
Önergeyi okutuyorum.
Senato Başkanlığına
1973 yılı Bütçe Kanun tasarısının 82 nci mad
desinin (i) fıkrasının sonuna aşağıdaki ilâvenin
yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Ordu
Samsun
Selâhaddin Acar
Refet Rendeci
i) Ancak; Adalet Bakanlığı Merkez ve İller,
Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra, Gümrük ve
Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Merkez ve Taşra, Ticaret Bakanlığı Merkez ve
Taşra, Ziraat Bankası Merkez ve Taşra Teşkilâ-
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tına, Yargıtay'a, Yüksek Hâkimler Kuruluna ve
Adlî Tıp Meclisine ait evrak ve vesaikin imhası
26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hüküm
lerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönetmelikler
esasları dairesinde yapılır.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor
mu?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yüksek
Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz, Sayın Baş
kan.
BAŞKAN —• Sayın Hükümet temsilcisi?..
BÜTÇE MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BAŞYARDIMCISI FEYYAZ SANCAR
— Takdire bırakıyoruz efendim.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; önerge, Ana
yasanın 94 ncü maddesi şümulü dâhilinde değil
dir. Komisyon ve Hükümet, Sayın Senato Heyeti
Umumiyesinin takdirine bırakmıştır.
Bu önergenin kabul edilip edilmemesi husu
sunu oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim.
82 nci maddeyi bu önergede yazılan değişik
liklerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
83 ncü maddeyi okutuyorum.
İKİNCİ KISIM : Diğer müteferrik hükümler:
A) Silâhlı Kuvvetler ile ilgili vergi muafiye
ti hükümleri :
Madde 83. — 1973 malî yılı içinde, Gümrük
Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna giren
hampetrolün, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı
ihtiyaçları için yabancı ülkelerden ithali ve ya
bancı ülkelerden ithal edilen veya yerli hampetrolden istihsal olunan ve Gümrük Giriş Tarife
Cetvelinin 27.10 pozisyonuna giren akaryakıt ve
madenî yağların, Millî Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teş
kilâtı ihtiyaçları için ciheti askeriyeye ve Millî İs
tihbarat Teşkilâtına teslimi, Gümrük Vergisi, Be
lediye hissesi, Damga Vergsi, Rıhtım Resmî, İt
halde ve Dâhilde Alman İstihsal vergileri ile Ha
zineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve be
lediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve
ardiye ücretlerinden müstesnadır.
27.10 gümrük tarife pozisyonuna giren akar
yakıt ve madenî yağlar, Millî Savunma Bakanlı
ğı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstih
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barat Teşkilâtı ihtiyaçları için adı geçen kuruluş
lara veya onların göstereceği lüzum üzerine akar
yakıt ikmalini yapan müesseselere 1 nci fıkradaki
istisna esaslai" çerçevesinde teslim edilir.
Ancak, MİL2 Savunma Bakanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı
ihtiyaçları için muafen ithal olunan hampetrolden elde edilen ürünlerin ciheti askeriyeye ve Mil
lî İstihbarat Teşkilâtına tahsis olunmayan kısmı
yukardaki istisnadan faydalanamaz.
Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dâhil) savun
ma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt dışından
ithali zorunlu bulunan savaş silâh, araç, makine
ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapı
lacak dış alımları bu maddenin birinci fıkrasın
da yazılı vergi ve resimlere tabi değildir.
BAŞKAN — 83 ncü maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
BAŞKAN — Sayın Komisyon 84 ncü madde
yi okumaya devam edecek miyiz?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın
Başkan, bütçe yılının sonuna gelmiş bulunmamız
itibarı ile arz ediyorum; 1972 yılı Bütçesi ile alâ
kalı bâzı aktarma ve ek ödenek tasarı ve teklifle
rini de görüşmemiz gerekiyor. Eğer arkadaşları
mız uygun görürler ise, 15 - 20 dakika zarfında
bitecektir. Müddetin de kısalığı nazara alınarak,
bütçe müzakerelerinin burada kesilip, ek ödenek
ve aktarma kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül
mesine mütedair Komisyon olarak verdiğimiz
önergenin muameleye konulmasını arz ediyorum
efendim.
BAŞKAN — 84 ncü maddeden önce değil mi?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Ko
misyon Başkanlığının takriri vardır; şifahen de
söylenenleri işittiniz. Acele olarak mevcut aktar
maların müzakeresine başlamak icabediyor.
84 ncü maddenin müzakeresine bu konuların
görüşülmesinden sonra devam edilecektir.
2. — 1972 yılı Bütçe kanunu ile bu kanuna
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi: 1/756; C. Senatosu : 1/152) (S.
Sayısı : 202)
469 —
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3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı \
12. —• Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı BütBütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya ( çe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetpılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar \ vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M.
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/770;
Meclisi : 1/769; C. Senatosu : 1/153) (S. Sayısı:
C. Senatosu : 1/154) (S. Sayısı : 203)
212)
4. — Karayoları Genel 3Iüdürlüğü 1972 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
13. — 1972 yılı Bütçe
Kanununa
bağlı
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kat
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
kıs
ma Komisyonu
raporu (M. Meclisi : 1/771;
mında değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M.
C. Senatosu : 1/155) (S. Sayısı : 204)
Meclisi : 1/777; C. Senatosu : 1/162) (S. Sayısı :
5. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
213)
çe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
14. — Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/778;
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
C. Senatosu : 1/156) (S. Sayısı : 205)
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve
r
*ütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi :
6. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna
. 1/768; C. Senatosu : 1/164) (S. Sayısı : 214)
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
15. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
poru (M. Meclisi : 1/772; C. Senatosu : 1/157)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında
(S. Sayısı : 206)
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/795; C. Senatosu : 2/42) (S.
7. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
Sayısı : 191)
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun
ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M.
16. —• 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
Meclisi : 1/776; C. Senatosu : 1/161) (S. Sa
işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında
yısı : 207)
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/793; C. Senatosu : 2/41) (S.
8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri
Sayısı : 192)
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve
17. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi :
işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında
1/775; C. Senatosu : 1/160) (S. Sayısı : 208)
kanım teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/801; C. Senatosu : 2/43) (S.
9. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
Sayısı : 193)
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma
18. — 1972 yılı Bütçe Kanununu bağlı (A/l)
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/774; C. Sena
işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında
tosu : 1/159) (S. Sayısı : 209)
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/813; C. Senatosu : 2/44)
10. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe
(S. Sayısı : 194)
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
BAŞKAN — Aktarma kanunu tasarılarıyla
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/773; C. Senato
ilgili önergeleri okutuyorum.
su : 1/158) (S. Sayısı : 210)

11. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu
(M. Meclisi : 1/766; C. Senatosu : 1/163) (S. Sa
yısı : 211)

Yüksek Başkanlığa
1972 yılı Bütçe Kanunu ile ilgili Aktarma ve
ek ödenek tasarıları gelen kâğıtlarda bulunmak
tadır. Bütee müzakerelerinin kesilerek, yıl sonu470 —
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na pek az zaman kalması sebebiyle, öncelik ve
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanvekili
Ankara
Yiğit Köker
Yüksek Başkanlığa
8 . 2 . 1973 tarihli gelen kâğıtlar arasında bu
lunan, sıra sayısı 191, 192, 193, 194, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ve
214 olan ek ödenek ve aktarma kanunu tasarıla
rının gelen kâğıtlardan gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanvekili
Ankara
Yiğit Köker
BAŞKAN — Önergeleri dinlediniz.
Sayın arkadaşlarım, sıra numaraları söylen
miş olan aktarma kanun tasarılarının gündeme
alınması için oylarınıza müracaat ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Bu kabul buyurduğunuz önergelerde yazılı
olan aktarma kanun tasarılarının öncelikle görü
şülmeye başlanması hususunu oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Koynisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/756; C. Senatosu : 1/152)
(S. Sayısı :202) (1)
BAŞKAN — 202 sıra sayılı kanun tasarısının
tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununun
42 nci maddesinin (h) fıkrası gereğince çıkarı
lacak tahvilin miktarı 3 milyardan 4 milyar lira
ya yükseltilmiştir.
(1) 202 S. Sayısı basmayazı tutanağın
na eklidir.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmının 12.000 nci (Personel giderleri)
bölümünün 12.431 nci (Konferans ücreti) madde
sine (200 000) liralık ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Madde 3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
kısmının 14.000 nci (Hizmet giderleri) bölümü
nün 14.491 nci madde unvanının altındaki (Bu
tertipten ilgili hizmet dolayısıyle bölümler ara
sı aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) açıkla
ma (Bu tertipten vergilerin tarh, tahakkuk ve
tahsiline ilişkin hizmetlerle ilgili bölümlerin mad
delerine ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir.) şeklinde değiştirilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelin «Ek çalışma karşılıkla
rı» başlığı altında bulunan «Konferans ücreti»
sonuna aşağıda yazılı ibare eklenmiştir.
«Bununla beraber Karadeniz Teknik Üniver
sitesinde dışardan davet edilecek öğretim görev
lisi, öğretmen, doçent ve profesörlerin tedris ma
hiyetinde vereceği konferansların ücreti Bütçe
Kanununun 21 nci maddesinin I - A/b fıkrasının
gündüz sütunundaki hadlerin üç katını geçemez.»
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır.
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3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı
Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu
raporu (M. Meclisi : 1/770;
C. Senatosu : 1/154) (S. Sayısı: 203) (1)

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu
raporu (M. Meclisi : 1/771;
C. Senatosu : 1/155) (S. Sayısı: 204) ' (1)

BAŞKAN — 203 sıra sayılı kanun tasarısının
tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

BAŞKAN — 204 sıra sayılı Kanun tasarısının
tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.

istanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelin rektörlük kısmının 13.000 nci (Yöne
tim giderleri) bölümünün 13.150 nci (Yakacak
alımları ve giderleri) maddesine 526 320 lira
lık ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 526 320
lira eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oj'larımza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır.
(1) 203 S. Sayısı basmayazı tutanağın
eklidir.

sonuna

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiple
rine (234 675 783) liralık ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?..
M. FAİK ATAYÜRT (Uşak) — Söz istiyo
rum, Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atayurt.
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
1972 malî yılı Bütçesinin burada cereyan eden
müzakerelerinde görüşlerimizi serdederken, 1972
yılı Bütçesinin masraflı, külfetli bulunduğunu ve
acık vereceğini beyan etmiştik. Sayın Hükümet
burada bu Bütçenin denk olduğunu ısrarla belirt
mişler ve hattâ öylesine ki, herhangi bir aktarma
ve ek ödenek getirilmeyeceğini söylemişler; ayrı
ca yatırımlar bakımından da, gelecek yıllara sari
mukavelelerin ödeneklerinin dahi kaale alındığı
ve Bütçe Kanunundaki özel maddelerle bu husu
sun teminat altında bulunduğunu belirtmişlerdi;
fakat, 3 . 2 . 1973 tarihine kadar Karma Bütçe
Komisyonundan geçen ek ödeneklerin tutarı
2 470 952 990 liraya baliğ olmuş bulunmaktadır.
Bugün burada cereyan eden müzakerelerde
bunlardan ancak birkaçının görüşülmesi yapıla
caktır ve diğerleri de yüce Senatoya intikal etmiş
bulunacaktır. 1972 yılı Bütçesi üzerindeki maru
zatımı o zaman ifade ederken, ne kadar haklı bu
lunduğumu göstermiş olan bu kanun tasarılarm(1) 204 S. Sayılı basmayazı tutanağın
eklidir.
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daki ek ödenek taleplerinin azameti beni bir kere
daha teyit etmiş bulunmaktadır. Şüphesiz bunlar
birtakım zaruretlerin ifadesi olarak Senatoya gel
miş bulunmaktadır. Şu kadar var ki; Hükümet
cenahının bütçelerde titizlik göstermesi, ödenekle
ri tasarruflu kullanması ve masrafcı eğilimlere set
çekmesi, gizli ve açık israfın önüne geçilmesi ve
bunlarla mücadele edilmesinin şart ve lâzım ol
duğunu bir kere daha teyit eder, hepinizi saygı
ile selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Başbakan, buyurunuz
efendim.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Van) —
Muhterem arkadaşlar;
Sayın arkadaşımızın tenkitleri bir bakıma ye
rindedir. Ancak, işin bir yönünü burada dile ge
tirmiştir. Bir başka cephesi vardır; onunla bir
likte mütalâa edilince sanıyorum ki, durum daha
çok açıklığa kavuşur. Bu sebeple söz aldım.
1972 Bütçesi bizim Hükümetimizce hazırlan
mış değildir. Evvelâ onu tasrih edeyim; ama ben
de o Hükümet içerisinde bulunuyordum, üye
idim. O bütçe hazırlanırken beraberinde 5 milyar
lık gelir tasarıları da getirilmişti; yani o Bütçe
nin denk olarak kapanabilmesi için, yürüyebilme
si için 5 milyar civarında bir varidata ihtiyaç var
idi. Yüce Meclis bu kanun tasarılarının büyük
bir kısmını müzakere etmedi, kabul etmedi. Bu se
beple bir açık doğdu. Şimdi Hükümetimiz bu açı
ğı kapatma durumundadır. Bu açıkları hiç olmaz
sa tasarruflar yolu ile, tamamen kapatmasa bile,
azaltma durumundadır.
Bir diğer nokta; ek ödenekler, şüphesiz ki se
ne içerisinde doğan ihtiyacı karşılamak için alın
maktadır; ama buna mukabil, bunu karşılayacak
başka tasarruflar da mevcuttur. Bu demek değil
dir ki, gelen ek ödenek tutarmca açık olacaktır.
Gelen ek ödenekler hiç şüphesiz bütçe giderlerini
artırmaktadır. Kabul edilmeyen gelirler, vergiler
bütçe açığını artırmaktadır, artıracaktır; ama bu
na karşılık alman bâzı tasarruf tedbirleri ile bil
hassa yüce Meclisin kabul ettiği bir hükümle
% 10 civarında olan tasarruf tedbirleri ile açığın
bir kısmı giderilmeye çalışılmıştır; ama hepsi tat
bik edilememiştir, bir kısmı tatbik edilmiştir.
Onun dışında, Hükümetin aldığı diğer tasarruf
tedbirleri ile bu açığın bir kısmı kapatılacaktır.
Bu sene ne miktarda bir açık olacağını şimdiden
söylemek mümkün değildir; ama herhalde 3 mil
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yarın üzerinde bir açık tahakkuk edecektir sanı
yorum.
Teşekkür ederini.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Başbakanj

1 nci maddeye ait cetveller
işaretli cetveli okutuvorum ;

vardır; ( A / l )

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bölüm
(Prog.)

Lira

(A/l)
Personel giderleri
120 740 783
BAŞKAN — Oylarınıza arz;
ediyorum : Kabul
edenler...
Kabul etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
(A/2) işaretli cetveli okutuyorum
21.000 Etüt ve proje giderleri
9 051, 4001
BAŞKAN — Oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
22.000 Yapı - tesis ve büyük onarım
/giderleri
75 371 600
BAŞKAN — Oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
23.000 Makine, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
23( 512( OO'Ö
BAŞKAN — Oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
12.000

Maddeyi okunmuş bulunan cetvelleriyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli
cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün
72.100 ncü
(Hazine yardımı)
maddesine
(234 67'5 783) lira eklenmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kahul edil
mişim
Madde 3. — Bu "kanun yayımı tarihinde yürürlüğq girer^
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-.
mistir.
Madde 4. — Bu Kanunu Maliye ve Bayın
dırlık 'bakanları yürütür,
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka!bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil*
nıiştir.
Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır.
5. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/778;
C. Senatosu : 1/156 (S. Sayısı : 205)
BAŞKAN — Tasarının
isteyen?.. Yok.

tümü üzerinde söz

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul:
edilmiştir.
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında? kamım tasarısı
Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1972
yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvel
den ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çıka
rılmış bunun yerine ilişik (2) sayılı cetvelde ya
zılı taşıtlar eklenmiştir.
BAŞKAN —Hadde üzerinde söz isteyen sa
yın üye 1. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu Kanunu Maliye ve Orman
bakanları' yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(1) 205 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu\:a cUidlr.
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Tasarının lehinde, aleyhinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır.
6. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/772; C. Senatosu : 1/157)
(S. Sayısı : 206)
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz
isteyen sayın üye ?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyoı
mm. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununun
54 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 54. — a) Millî Savunma Bakanlığı
tarafından, Jandarma Genel Komutanlığına ve
ya Jandarma Genel Komutanlığınca da, Millî
'Savunma Bakanlığı için cari malî yıl içinde ifa
edilen hizmetlerin bedellerini karşılamak ma'k-.
sadıyle ilgili iki bütçenin bölüm ve maddeleri
arasında varılacak muta'bakat üzerine, karşılıklı
olarak aktarma yapmaya,
b)' Millî 'Savunma Bakanlığınca yabancı
devletler ve uluslararası kurumlara kiraya ve
rilen veya bir hizmetin ifasında kullanılan ka
ra, deniz ve hava taşıtlarından alınacak kira
veya ücret tutarlarının;
Türk ISilah'lı Kuvvetlerinin, öğrenim ve eği
tim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören
yabancı devlet uyruklu subay, assubav veya
erlere yapılan masraflar karşılığında bu devlet
lerce ödenen miktarların,
NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek hava meydanlarının bakım ve ona
rımları için yapılacak masrafların NATO ma-'
kamlannca karşılanacağı öngörüldüğünden, bu
işler için verilecek paraların;
Aynı maksatlarla kullanılmak üzere, bir ta
raftan bütçeye gelir, diğer taraftan adı geçen
Bakanlık Bütçesinin sonunda açılacak özel ter,—,
(1) 206 S .Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.
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tiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle öde
nek kaydolunan miktarlardan yılı içinde har
canmayan kısıniıarm ertesi yıla devretmeye;
Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde üzerinde söz isteyen saBAŞKAN
y m ü y e l . Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununum
67 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir/
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BAŞKAN — Madde ile ilgili cetveller var;
( A / l ) işaretli cetveli okutuyorum :
(1)' Sayılı cetvel
Bölüm
Lira
(A/l)
Başbakanlık
15.000 Kurum giderleri
BAŞKAN — Oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

398 000

S'lâh1! Kuvvetlerin (Jandarma dâhil) savun
ma hizmetlerinin yürütülmesi için, yurt dışın
dan ithali zorunlu bulunan savaş si1 âh, araç, ma
kine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve
yapılacak alımları Gümrük Verdisi ve diğer
v o l i l e r ile belediye hissesi Dam^a Resmi ve
•sa.iv ı esim, harç, ardiye ve giderlere tabi de
ğildir.,

Millî 'Savunma! Bakanlığı
17.Ö0Ö ıSavunma enfrastrüktür hiz
metleri
4 845 000
BAŞKAN — Oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir..

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın fi ve?.. Tok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı

Madde 3. — 1972 yılı Büte° Kanununa bas*İl (A/3-) isabetli cetvelin Tm'i^m yp Tamtmaı
Bakanlığı kısmının 32'000 nci (Kamulaştırma
ve satınalmalar) böHimünün 32.100 ncü (Kamu
laştırma ve satın al ma bedeli «Turizm Koordi
nasyon Kurulu kararı ile harcanır»1) maddesin
den 5 O00 '000 liralık ödenek düşülerek, aynı
cetvelin mezkûr Bakanlık kısmının 34.000 nci
(Malî transferler) bölümünün 34.470 nci (Tu
ristik önemi Bakanlıkça tespit edilmiş özel
idare, belediye ve köylere yardım) maddesine
aktarılmıştır,
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın ü y e ! . Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bap
lı ( A / l ) ve A/3) işaretli cetvellerin, ilişik (1N
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (24 603 000N
liralık ek ödenek verilmiştir.

13.000 Yönetim giderleri
1 360 ÖOO
BAŞKAN — Oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
(A/3) işaretli cetveli »okutuyorum
'(A/3>
içişleri Bakanlığı!
34.000 Malî transferler
18 000 030
BAŞKAN — Oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
4 ncü maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler.... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı)
(R) işaretli cetvelden ilişik (2) sayılı cetvelde
yazılı taşıtlar çıkarılmış, bunun yerine ilişik
r
3) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın) ü y e ! . Yok.
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul1
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde ytU
TÜrlüğa girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yım üye?.. Yok,
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yını üye?.., Yok..
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının leh ve aleyhinde söz isteyen sayın,
üye?.., Yok.
Tasarı açık oylarınıza arz edilecektir.
7. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M.
Meclisi : 1/776; C. Senatosu : 1/161) (S. Sa
yısı : 207)
(1)
BAŞKAN — Tasarının
isteyen sayın üye ?.. Yok.

tümü

üzerinde söz

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Ka!bul edenler,,, Etmeyenler... Ka^ul edil
miştir.

8 . 2 . 1973
Bölüm

12.000

(A/l)
Başbakanlık
Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(1) 207 S. Sayılı basmayazı
nuna eklidir.

832 CCO

tutanağın so

Düşülen

13.000

Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul ediHımiştir.
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

30 000

105 40O

110 0C0

5ÖCI 600

Devlet istatistik Enstitüsü
Eklenen

Bölüm
12.000

Personel giderleri
1 325 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmervenler... Kabul edilmiştir.
Düşülen

Bölüm
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

485 OOO

16.000

150 0CÖ

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (110 566 376) liralık aktarma yapıl
mıştın
BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum.
Bölüm
Eklenen

O : 3

Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tapu ve Kadarstro (rene! Müdürlüğü
Bölüm
12.000

Eklenen
Personel giderleri
2 214 880
BAŞKAN — Kabul edenler...
EtmevenJİer... Kabul edilmiştir.

Bölüm

Düşülen

13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

670 200

14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

667 000

15.000 Kurum giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

18 000
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İçişleri Bakanlığı

Personel giderleri
BAŞKAN — Kabini edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölüm
13.000

Bölüm

Düşülen
Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

13.000

Yönetim giderleri
1 357/ 463
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller... Kalbul edilmiştir.

14.000

Hizmet giderleri
8 558 40O
BAŞKAN — Kabul edenler...,
Etmeyenlıer... Kalbul edilmiştir.

15.000

Kurum giderleri
32 766 861
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller... Kalbul edilmiştir.

16.000

Çeşitli giderler
1 92Ö 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller... Kalbul edilmiştir.

661 800

661 8CÖ

*
Emniyet Genel! Müdürlüğü
Eklenen

Bölüm
12J

Bölüm

Personel giderleri '
11 593 963
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyende!'... Kabul edilmiştir.
Düşülen

9 583 219
Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller... Kabul edilmiştir.
156 714
14.001) Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller.., Kabul edilımiştir.
685 000
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
'Etmeyenler... Kabul -edilmiştir.

13.000

Maliye Bakanlığı
Eklenen

Bölüm
12.000

Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölüm
16.030

90 970

Bayındırlık Bakanlığı

12.0130 Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
EtıneyenöJer... Kalbul edi'lmiştir.

90 970

12.000

481 706

Tarım Bakanlığı
12.000

Personel giderleri
18, 999 381
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kalbul «edilımiştir.
Düşülen

Bölüm

13.000 Yönetim giderleri
3 962 588
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmıeyeniler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
İ3 927 218
BAŞKAN — Kabul e d eni er...
Etmeyenlller... Kabul edilmiştir,
15.000

Kurum giderleri
2 849 112
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

16.000

Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller... Kabul edilmiştir.

Düşülen
Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller... Kalbul edilmiştir.

.Eklenen

Bölüm

079, 920

Devleti Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Millî Eğitim! Bakanlığı
Bölüm

Düşülen

Eklenen1

Bölüm
12.00ı
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Eklenen
Personel giderleri
72 459 420'
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller... Kabul edilmiştir.

Bölüm
12.
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Eklenen
Personel giderleri
İl 907 256
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenlıer... Kalbul edilmiştir.
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Tarım Bakanlığı

Düşülen

Bölüm

0 : 3
Düşülen

Bölüm
13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyeniier... Kalbul 'edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenlller.,. Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler.., Kabul 'edilmiştir.
16J0O0 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabıd edfflmiştir.

543 040
21.000
78 000
Bölüm
3/38 000

52 000

(A/2>
Başbakanlık:
Makine, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenlller... Kalbul edilmiştir.
Devlet İstatistik Enstitüsü
23.000 Makine, teçhizat ve taşıt
alınılan ve onarımları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenlller... Kabul 'edilmiştir.

23.000

86 000

31.000

32.000

Millî Eğitim1 Bakanlığı

22.000

Yapı, tesis ve büyük onarım
.giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler.... Kalbul edilmiştir.

Eklenen

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü
23.000 Makine, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
704 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenlller.,. Kalbul edilmiştir.

36.000

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
7 322 760
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul'edilmiştir.
23.000 Makine, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
13 430 880
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

190 680

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
323 200
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenilier.., Kabul edilmiştir.
23.000 Makine, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
3 198 82Ö
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenlller... Kabul 'edilmiştir.

690 000

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
21.000 Etüt ve proje giderleri
805 280
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
23.000 Makine, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
54 400
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir.

Bayındırlık Bakanlığı

Etüt ve proje giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler..... Kabul edilmiştir.

34.000

35.000

(A/3)
Emniyet Genel Müdürlüğü
Borç ödemeleri
1' 169 030i
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenlller... Kabul edilmiştir.
Millî Eğitim: Bakanlığı
Kurumlara katılma payları
ve sermaye teşkilleri
296 0O0
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
Kamulaştırma ve satmalmalar
3 084 003
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenlier... Kalbul edilmiştir.
Malî transferler
1 197 594
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenlier... Kalbul edilmiştir.
Sosyal transferler
2 525 462
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenlier... Kabul edilmiştir.

Taran! Bakanlığı
Kurumlara katılma payları
ve sermaye teşkilleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler.., Kabul 'edilmiştir.
481 706
32.000 Kamulaştırma ve satınalmaı
1ar
31.000
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Eklenen

Adalet Bakanlığı!
Bölüm

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller... Kabul edilmiştir.
33.0'GÜ iktisadî transferler
2 443 467
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
32 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
1 653 476
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyeniter... Kabul 'edilmiştir.
Devlet Meteoroloji İşleri Geneli Müdürlüğü
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
100 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyemilgr... Kabul 'edilmiştir.
34.000 Malî transferler
32 216
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenılier..,. Kabul 'edilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci maddeyi okunmuş olan
'cotvelleriyle beraber okunduğu şekilde oyları
nıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı:
( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine
(1 370 139 231) liralık ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — (2) sayılı cetveli okutuyorum *
(2) sayıli cetvel
(A/l)
Başbakanlık
Bölüm
12.000

Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenrter... Kabul 'edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller... Kabul 'edilmiştir.
16.ÖÖ0 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenle ...
Etmeyeriller... Kabul edilmiştir.

Eklenen
435 000'

12.000

20 000

Danıştay
12.000 Personel giderleri
1 150 000!
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir.

Eklenen
Personel giderleri
63 915 230
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etnueyeınlier.., Kabul 'edilırniistir.

Millî iSavunnıai Bakanlığı
Personel giderleri
451 220
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyıenl/er... Kabul edinmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
15 4ÖÖ 839
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler.., Kabul 'edilmâiştir.

12.000

Maliye» Bakanlığı
12.000 Personel giderleri
50 OOC/ 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller.., Kabul <edlim%tir.
Millî Eğitimi Bakanlığı
Personel giderleri
537 688 915
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller.... Kabul edilmiştir.
15.1000 Kurum giderleri
15 537 697
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
7ı 50Ö 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyendier... Kabul 'edinmiştir.

12.000

12.000

Gümrük vet Tekel Bakanlığı
Personel giderleri
7 096 856
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tarımı Bakanlığı
12.000 Personel giderleri
16 67Q 27»
BAŞKAN — Kabul edenler...
EtmıeyenJlier... Kabul edilmiştir.
Uaştırma Bakanlığı
Personel giderleri
2 553 90O
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenller..,. Kabul 'edilmiştir.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
12.000 Personel giderleri
522 477
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenîlıesr.., Kabul edilmiştir.
Toprak ve İskân İşleri G-enel Müüdrlüğü
12.000 Personel giderleri
1 761 0O0
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

12.000
375 000
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Eklenen

Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
EtmjeyedLeır... Kabul edilmiştir.
Gençlik ve 'Spor Bakanlığı
12.000 Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

38 500

10 000

(A/2)
Köy İşleri Bakanlığı
22.000 Yapı - tesis ve büyük onarım1
giderleri
101 694 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3).
Maliye Bakanlığı
34.000 Malî transferler
318 058 318
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
239 200 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN —. 2 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Ma'ddeyi okunan cetvelleriyle birlikte, okunduğu şekilde oylarınıza
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 'etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(R) işaretli cetvelden, ilişik (3) sayılı cetvelde
yazılı taşıtlar çıkarılmış, bunun yerine ilişik
(4) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer,
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul' e dil mistir j
Madde 5. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü^
rütür»
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul' edilmiştir.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul
edenler... KaJbul etmeyenler... Madde kabul'
edilmiştir;
Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır.
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8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri
1972 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/775;
C. Senatosu 1/160) (S. Sayısı: 208) (1)
BAŞKAN — 208 Sıra Sayılı kanun tasarısının
tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kahul etmeyenler... Kabul
edilmişti:'.
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı
Madde 1. —• İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3)
işaretli cetvelin İstanbul
İktisadî ve Ticarî
İlimler Akademisi kısmının 35.000 nci (Sosyal
'transferler) bölümünün 35.220 nci (Emekli ik
ramiyesi) maddesine 350 000 liralık ek ödenek
verilmiştir.
BAŞKAN — Madde*üzerinde söz isteyen sa
yın üye! Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kafbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2, — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B)
işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölü
münün (Hazire yardımı) başlığı altında bulunan
72.104 ncü (İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler
Akademisi) maddesine 350 000 lira eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
vın üye? Yek, Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
mişti!*.
Tasarı çaık oylarınıza arz •edilecektir.
9. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl(1) 208 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna
eklidir.
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ması hakkında kanım tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/774; C. Senato
su 1/159) (S. Sayısı : 209) (1)
BAŞKAN — 209 Sıra Sayılı kanun tasarısının
tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yak.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakmda kanun tasarısı
Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1972
yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l işaretli cetve
lin 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün
12 330 ncu (Ölüm yardımı) maddesinden 7 125
liralık ödenek düşülerek, aynı Genel Müdürlük
mezkûr yıl bütçesinin A/3 işaretli cetvelinin
34.000 nci (Malî transferler) 'bölümünün 34.620
nci (7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi 'gere
ğince sivil savunma fonu) maddesine aktarılmış
tık.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yı
lı Bütçe Kanununa 'bağlı A / l işaretli cetvelin
12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 12,280
nci (İşçi ücre+leri) maddesine (1.414.488) liralık
ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. —• Orman Genel Müdürlüğü 1972
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin
61.000 nci
(Kurumlar hasılatı) bölümünün
61.110 .ncu (Döner sermayeden yardım olarak)
maddesine (1 414 488) lira eklenmiştir.

8 . 2 . 1973

O : 3

Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Orman
bakanları, yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Tasarı açık oylarınıza arz edilecektir.
10. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/773; C. Senatosu
1/158) (S. Sayısı : 210) (1)
BAŞKAN — 210 Sıra Sayılı kanun tasarısının
tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştik
Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı
Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 1 006 778 lira
lık ek. ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — ( A / l ) işa-etli cetveli okutuyo
rum :
Ankara Üniversitesi
(A/l)
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Bölüm
12.000 Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
ti,'.

Lira
675 676

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

Veteriner Fakültesi
12.000 Personel giderleri
331 102
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
ti.'.
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi cetvelleri ile birlikte okunduğu şekilde
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.

(1) 209 S. Sayılı basmayazı tutanağın
na eklidir.

(1) 210 S. Sayılı basmayazı tutanağın
eklidir.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. -— Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

sonu
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Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı
Bütçe Kanununa, bağlı (B) işaretli cetvelin
72.000 ne; (özel gelirler) bölümünün 72.1000 ncü
(Hazine yardımı) maddesine 1 006 778 lira ek
lenmiştir
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişi tL\
•Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'b'il edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti J.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miş "L\
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BAŞKAN — ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) sayılı
cetvelleri okutuyorum :
(A/l)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Bölüm

BAŞKAN— 211 S. Sayılı kanun tasarısının
tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştik.

13.000

(1) 211 S. Sayılı basmayazı tutanağın
ekli di i'.

sonuna

Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

417 400

14.000

Hizmet giderleri
5 928 375
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
13 920 005
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

16.000

Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

665 100

(A/2)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
22.000

23.000

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
A / l , A/2 ve A/3 sayılı cetvellerin, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının ilişik cetvelde
yazılı tertipler' arasında (14 962 575) liralık ak
tarma yapılmıştır.

Lira

12.000 Personel giderleri
1 042 570
BAŞKAN — Kabul edenler.
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasan acık oylarınıza arz edilecektir.
11. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu
(M. Meclisi 1/766; C. Senatosu 1/163) (S. Sa
yısı : 211) (11

O : 3

Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

80 000

Makine, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
4 997 300
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3)
Sağlık ve Sosyal Yardım Baknalığı

32 000

Kamulaştırma ve satmalmalar
604 400
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
2 770 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Maddeyi, cetvellerinde okunan rakamlariyle
birlikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul .eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır.
12. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/769; C. Senatosu: 1/153) (S. Sayısı:
212) (1)
BAŞKAN — 212 Sıra Sayılı kanun tasarısı
nın tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli
cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (4 460 000) liralık aktarma yapılmıştır.
BAŞKAN — ( A / l ) işaretli cetveli okutu
yorum.
Bölüm
Lira
Hacettepe Üniversitesi
(A/l)
12.000 Personel giderleri
4 460 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) işaretli cetveli okutuyorum.
(A/2)
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
4 460 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(1) 212 S. Sayılı basmayazı tutanağın
na eklidir.

sonu
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Maddeyi cetvelleri ile birlikte okunduğu şe
kilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Tasarı oylarınıza arz edilecektir.
13. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3)
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/777;
C. Senatosu : 1/162) (S. Sayısı : 213) (1)
BAŞKAN — Sıra sayılı kanun tasarısının
tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Madelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelin Başbakanlık kısmının
13.000 nci (Yönetim giderleri)
bölümünün
13.320 nci (Giyim kuşam alımları ve giderleri)
maddesinden 300 000 liralık ödenek düşülerek
16.000 nci (Çeşitli giderler) bölümünün 16.630
ncu (MÎT istihbarat ve Propaganda giderleri)
maddesine aktarılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 2. 1972 yılı Bütçe Kanununa. bağlı
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümünün
36.330 ncu (Genel ve katma bütçeli dairelerin
şahıslara, kamu iktisadî teşebbüslerine, beledi
yelere veya bunlara bağlı teşekküllere karşılıklı
(1) 213 sıra sayılı basmayazı tutanağın
na eklidir.
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veya karşılıksız geçen yıllar borçları «Bu öde
neği ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açıla
cak tertiplerine aktarmak için gerekli işlemleri
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.») maddesi
ne (150 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Tasarı açık oylarınıza arz edilecektir.
14. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/768; C. Se
natosu : 1/164) (S. Sayısı : 214) (1)
BAŞKAN — 214 sıra sayılı kanun tasarısı
nın tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Madelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ,
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvel
de yazılı tertiplerine 81 499 437 liralık ek öde
nek verilmiştir.
BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum :
Bölüm
Lira
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
(A/l)
12.000 Personel giderleri
27 370 346
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(1) 214 S. Sayılı basmayazı tutanağın
na eklidir.

sonu
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Bölüm

Lira

(A/2)
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
53 952 216
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
176 875
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3)
Emekli Sandığına ödemeler
35.210

% 1 ek karşılıkları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

176 875

Maddeyi cetvelleri ile birlikte ve okunduğu
şekilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümü
nün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine
(81 499 437) lira eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Tasarı açık oylarınıza arz edilecektir.
15. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında
kanun teklifi ve Bütçe Kanna Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi: 2/795; C. Senatosu : 2/42) (S.
Sayısı : 191) (1)
(1) 191 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.
484 —

C. Senatosu

B : 30

BAŞKAN — 191 sıra sayılı kanun tasarısı
nın tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifi
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmının
16.000 nci «Çeşitli giderler» bölümünün 16.812
nci (Millî Saraylar onarımı) maddesinden 60 000
lira tenzil edilerek, 15.000 nci «Kurum giderle
ri» bölümünün 15.385 nci (Giyim, kuşam alım
ve giderleri) maddesine aktarılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Kanun teklifi açık oylarınıza arz edilecektir.
16. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/793; C. Senatosu : 2/41) (S.
Sayısı : 192) (1)
BAŞKAN — 192 sıra sayılı kanun tasarısı
nın tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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11.000 nci «ödenekler» bölümünün 11.340 nci
«Üyeler ölüm tazminatı» maddesine 34 000 lira
ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Kanun teklifi açık oylarınıza arz edilecektir.
17. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişildik
yapılması hakkında
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/801; C. Senatosu : 2/43) (S.
Sayısı : 193) (1)
BAŞKAN — 193 sıra sayılı kanun tasarısı
nın tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değiişklik yapılması hakkında kanun
teklifi
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu kıs
mının 12.000 nci «Personel giderleri» bölümünün
12.911 nci «Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî
Komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları»
maddesine 50 000 lira ek Ödenek verilmiştir.

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmının

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

(1) 192 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.

(1) 193 S. Sayılı basmayazı tutanağın
na eklidir.

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifi
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu Başkam re Maliye Bakanı yürütür.

Kanun teklifi açık oylarınıza arz edilecektir.
Sayın arkadaşlarım; aktarma kanun tasarıla
rı ve teklifleri açık oylarınıza arz edilecektir.
Böylelikle bu tasarı ve teklifler üzerindeki mü
zakereler de bitmiştir.

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Kanun teklifi acık oylarınıza arz edilecektir.

1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu
raporu Millet
Meclisi
(1/734); Cumhuriyet Senatosu (1/124) (S. Sa
yısı : 167) (Devam) (1)

18. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/813; C. Senatosu : 2/44) (S.
Sayısı : 194) (1)

BAŞKAN — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı
üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam
ediyoruz.

BAŞKAN — 194 sıra sayılı kanun tasarısının
tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

84 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 84. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı genel bütçeli idarelerin bütçelerindeki (A)
işaretli cetvelde yer alan ödenekler toplamından
(Devlet borçları hariç) her kuruluş için % 10
kesilmiştir.

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifi

Her bölüm ve maddenin ne miktar kesinti
yapılması gerektiği hususunda yukarıdaki fıkra
esasları saklı kalmak üzere Bakanlar Kuruluna
yetki verilmiştir.

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmının
16.000 nci «Çeşitli giderler» bölümünün 16.812
nci (Millî Saraylar onarımı) maddesinden 450 000
lira tenzil edilerek, 12.000 nci «Personel gider
leri» bölümünün 12.410 ncu (Fazla çalışma üc-

Gelir kaynakları tahakkukun daha yüksek har
camalara fiilen imkân vermesi halinde enfrastrüktür ile ilgili ödeneklere öncelik verilmek kaycliyle yukarıki fıkra esasları dâhilinde bu kesin
tiler toplamını % 2'ye kadar indirmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

Bu madde hükmü katma bütçeli idarelerin
1973 yılı ödenekleri için de uygulanır.
1211 Sayılı kaanunun 50 nci maddesinin
uygulanmasında 1973 yılı Bütçe Kanununun
1 nci maddesinde yazılı ödenekler nazara alınır.

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı yürütür.

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, bu mad
de üzerinde konuşmak istiyorsunuz ; buyurun.
efendim.
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
—• Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri;

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
retleri) maddesine aktarılmıştır.

Hükümet tarafından Yüce Meclislere sunu
lan Bütçe tasarısında şimdi metni okunmuş bu
lunan 84 ncü m d de yer almamıştı. Ben, bu kı
sa konuşmamda Yüce. Heyetinize, bu maddeye

(1) 194 S. Sayılı basmayazı tutanağın
na eklidir.

(1) 167 S. Sayılı basmayazı 30. 1 .1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir.

sonu

486 —

C. Senatosu

B : 30

niçin lüzum görüldüğünü ve Hükümetin bu ko
nudaki görüşünü kısaca arz etmek istiyorum.
Hükümetçe Yüce Meclislere sunuilan Bütçe
tasarısı, Bütçe Karma Komisyonunda
tetkik
edilirken, bâzı alanlarda Hükümete daha çok
hizmet imkânı vermek ve. belli programlarda
da'ha geniş hizmet gerçeklektirmek
amacıyle
öngörülen ödeneklere ilâveler yapmak yoluna
gidilmiştir. Bu şekilde yapılan ilâvelerin tuta
rı 1 milyar 41 milyon liradır. Böylece, Hükü
metçe sunulan Bütçe
tasarısında
öngörülen
toplam ödenek miktarı, bu miktarda artmış bu
lunmakta dır.
Bu ilâve, hiç şüphesiz ki, Bütçenin hazır
landığı güç şartlar dolayısıyle esasen tarışma
konusu olan bütçede denge meselesini yeniden
gözden geçrmek ihtiyacını ortaya çıkaracaktı
•ve nitekim öyle oldu. Bütçe Komisyonunda bu
konuda gösterilen hassasiyetin bir neticesi ola
rak, eklenen ödeneklere karşılık bunun bir mik
tarının öngörülen eklemelerden
düşürülmek
suretiyle, bir kısmının cari harcamalardan indi
rilmesi yoluna gidilmek suretiyle, bir kısmının
ise İktisadî Devlet Teşekkülleri için öngörülen
ödemelerden bir kesinti yapmak suretiyle ve
nihayet, geıi kalan 241 milyon liralık kısmınında 1973 yılında tahmin edilen Devlet gelirleri
ne ilâve yapılmak suretiyle karşılanması yolu
na gidildi ve böylece Bütçe denk olarak huzu
runuza getirildi.
Hükümet olarak, Komisyon çalışmalarında
Bütçe Komisyonunun bu konuda
gösterdiği
hassasiyeti paylaşarak, Bütçeye bu şeklin ve
rilmesine biz de taraftar olduk. Bütçe Komis
yonunun müzakereleri sonunda vardığı neti
cede- Hükümet olarak katılmadığımız husus,
şimdi müzakere konusu olan 84 ncü madde ile
ilgilidir. Bu madde ile, dikkat edildiği zaman
görülecektir ki, Bütçe yürürlüğe
konulunca
carî harcamalarda görülen kesintinin dışında,
tıpkı geçen sene olduğu gibi, Devlet borcu dı
şındaki ödeneklerin toplamından bir kalemde
% 13 bir kesinti yapılması öngörülmektedir.
Aynı maddede yine öngörülen şekle göre,
eğer, Devlet gelirlerinin seyri uygulaması sı
rasında buna imkân verilecek olursa, bu şekil
de kesilen ödeneklerin % 8'e kadar olan kısmı
tekrar ilgili dairelere tahsis edilmek suretiyle
kullanılma imkânı sağlanacak; fakat her halü
kârda c/c 2'si kesilmiş olacaktır.
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Bunu, ilk nazarda Bütçe uygulamasında bir
ihtiyat tedbiri olarak ve ekonomimizin şartla
rına uygun düşmeyecek bir uygulamanın be
raberinde getireceği mahzurları
karşılamaya
matuf bir davranış olarak şüphesiz ki, anlayış
la karşılamak gerekir; fakat daha önce Yüce
Senatoca kabul buyu rııl muş olan 44 ncü madde,
Hükümete bu konuda gerekli tedbirleri almak
yetkisini esasen öngörmüş bulunmaktadır. Zi
ra bu maddede, Bütçenin tatbikatında memle
ket ekonomisini! içinde bulunduğu şartları gözöııünde tutmak ihtiyacından hareketle, Bütçe
uygulamasını üçer aylık dönemleri
itibariyle
programlamak, ayrıca bunun dışında
Devlet
gelirlerinin tahsilat seyri, dış ödemeler dengesi
nin durumu ve genel ekonomik şartlar gerek
tirirse bir kısım ödeneği mevkuf tutmak yetki
sini de tanımaktadır.
Netice itibariyle, Bütçenin uygulamasından
sorumlu bulunan Hükümet, 4 ncü maddede ön
görülen hükümle bunu, ekonominin gerektirdi
ği doğrultu ve şartlar içinde uygulamak sorum
luluğunu ve yetkisini de almış bulunmaktadır.
Bu hüküm mevcut iken, 84 ncü maddede öngö
rülen böyle bir hüküm ile Bütçede öngörülen
ödeneklerin tümünün % 10 kesintiye tabi tu
tulması, her şeyden önce «Program - Bütçe»
anlayışına ters düşmektedir. Program bütçe
tatbikatının beklenilen yönde yürütülebilmesi ve
bundan beklenen faydalarının
sağlanabilmesi
için, bu program çerçevesinde yapılacak değişik
liklerin de programları kaldırmak veya altprogramlarda değişiklik yapmak gerekir. Bütün prog
ram, altprogram ve projelere şâmil bu genişlikte
bir kesinti, takdir buyurulacaktır ki, bunların uy
gulanmasını önemli derecede güçleştirecektir. Bu
nun program bütçe tatbikatının ilk yılında yapıl
ması, ayrıca bundan sonraki seneler için bir em
sal yaratmak bakımından da kendi bünyesi içinde
bir başka mahzur taşımaktadır. Bunun dışında
bu uygulamanın özellikle yatırımlar bakımından
beraberinde bâzı zararlar getireceğini de Yüce He
yetinize arz etmek isterim.
Yatırımların projelere bağlı olduğu ve proje
lerin maliyetleri önceden hesabedilerek buna göre
ödenek konulduğu bilinmektedir.
Böyle olunca, bu ödeneklerden bu ölçüde
bir kesinti yapmak, yatırım projelerinin bir
ihaleye çıkarılmasını ve bunların gerçekleştiril-
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meşini menfi yönde etkileyecektir. Memleketi
mizde esasen bir fiyat artışı olduğu birçok
projelerin maliyetinin daha şimdiden ilk hesap
lamalarda tespit edilen rakamları aştığı gözönünde tutulacak olursa, öyle sanıyorum ki, arz
ettiğim bu mahzur daha çok önem kazanacak
ve yatırımların gerçekleştirilmesi bakımından
muhtemelen önemli bir mâni karşımıza çıkacak
tır.
Bu sebeple, 84 ncü madde hükmünün tasarı
dan çıkarılmasının veya bunun bu şekliyle ol
duğu gibi, bir nihaî kesinti değil,. Hükümete
bir yetki şeklinde öngörülmesinin arz ettiğim
mahzurları gidermek bakımından Hükümetçe
gerekli görüldüğünü yüce Heyetinizin takdirle
rine arz ediyorum.
Teşekkür ederim sayın Başkan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, Hükümet adına söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Hükümet adına buyurun, sa
yın Millî Savunma Vekili.
İHSAN BİNGÖL (Muş) — Kaç tane Hükü
met var?
REFET RENDECİ (ıSamsun) — Sayın Baş
kan, Hükümet adına konuşuldu.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler;
84'üncü maddenin müzakeresi münasebetiy
le Maliye Bakanı sayın Müezzinoğlu arkadaşı
mın maruzatına Millî Savunma Bakanlığı yö
nünden bâzı hususları eklemek istiyorum.
Bütçenin 1 ne i maddesiyle tüm bütçe öde
nekleri toplamından % 6.5 oranında bir kesinti
derpiş edilmektedir. 84 ncü maddeye göre de
Bütçenin tümü üzerinden % 10 oranında bir
kesinti derpiş edilmektedir. Bu suretle % 6,5 ve
% 10 kesinti yapıldığı takdirde, bunun Millî
Savunma Bütçesine intikâli 1,5 milyar lira ci
varında bir kesinti demektir.
Yüksek huzurunuzda Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesini arz ve izah ederken, memleke
tin mâruz bulunduğu tehditleri ve bu tehditle
rin, SALT Anlaşmasına ve karşılıklı ve denge
li kuvvet indirimi müzakerelerinin başlamış ol
masına rağmen. Türkiye'nin mâruz bulunduğu,
karşı karşıya bulunduğu tehditlerinde devam
ettiğini belirtmiştim. Ayrıca, karşılıklı ve den
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geli kuvvet indiriminin Merkezî Avrupada ya
pılmasının görüşülmesi sebebi ile buradaki muh*
temel kuvvet indiriminin ve indirilen kuvvetle
rin yeniden sonuçlandırılması neticesi olarak,
memleketimizin karşı karşıya bulunduğu tehdit
lerin bir ölçüde artacağını da ifade etmiştim.
Ayrıca, memleketimiz ile ilgili olarak, civa
rımızda bulunan komşularımızın silâhlanma du
rumunu da yine mâruzâtım meyanmda belirt
meye çalışmıştım.
Sonra, Bütçemizin nasıl hazırlandığını izah
ederken, yüce Senatonun esasen malûmu olan
hususları da hatırlatmak suretiyle, şöyle maru
zatta bulunmuştum:
Malûmu âlileri olduğu üzere, hükümetler,
Anayasanın 110 ncu maddesinin açık hükmü
muvahaeesinde memleketin iç güvenliğinin ve
Silâhlı Kuvvetlerimizin savaşa hazırlanmasın
da yüce Parlâmetoya karşı mesuldürler. Bu
mesuliyet idraki içinde hükümetin hazırlamış
bulunduğu; savunma stratejisi esas olmak üze
re bu ilkeden hareketle tespit edilen öncelik,
ilkeler ve programlar esas alınmak suretiyle sa
vunma ihtiyacımızın, kuvvet hedeflerimizin ve
milletlerarası
taahhütlerimizin gereği olan
kuvvet hedeflerimizin de gözönünde tutulması
suretiyle Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı tespit
edilir ve sonra bu ihtiyacın bütçelenmesi sure
tiyle de bütçe hazırlanır. İşte, huzurunuzda bu
lunan Bütçenin de bu suretle hazırlanmış oldu
ğunu arz ve izah etmiştim.
Şimdi yine maruzatım meyanmda bu yılki
Bütçemizin 6 program halinde tertiplendiğini
de kaydetmiştim. Bu programların; alt prog
ramlar, hizmetler ve hizmetlerin altında da
projeler şeklinde oluşup geliştiğini de beyan
etmiştim.
Bu itibarla, Bütçe Kanunun 1 nci ve 84 ncü
maddeleri ile derpiş edilen ve toplamı 1,5 milyar
lira olarak ifade edilen ve Millî Savunmaya
inikas edecek olan bu kesintinin yapılması,
«Program bütçe» esasına dayanan bu hizmetle
rin birçoğunun tümü ile ortadan kaldırılması
demektir.
Ayrıca, 1601 sayılı Kanun ile Yüce Parlâ
mento Hükümete 10 yıl için ve gelecek yıllara
da şamil olmak üzere geçici yüklemlere girişme
yetkisi vermiş ve bu yetki gereğince her yıl
bütçesine 1 milyar 6O0 milyon lira ödenek ko-

— 488 —

0. Senatosu

B : 30

8 . 2 . 1973

O : 3

nulması derpiş edilmiştir. İşte, bu yılki Bütçe I da gerek savunma ihtiyaçlarımızın eksik kal
ması, ayrıca da giriştiğimiz taahhütlerin ademi
mizin 6 programından 6'ncısı «REMO Progra
ifası yüzünden millî itibarımızın bu yönden ze
mı» adıy*le 1 milyar 600 milyon liralık bir bütçe
deleneceğini bu vesile ile arz etmek isterim.
ile programlanmış bulunmaktadır.
Yine mâruzâtım meyanında, millî kaynakla
Biraz evvel belirttiğim 1,5 milyar liralık bir
rımızın kıtlığı yüzünden savunma bütçemizi
kesinti Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine sira
milletlerarası ittifak çerçevesi içerisinde, bil
yet ettiği takdirde, bir ölçüde 1 milyar 600 mil
hassa NATO İttifakı çerçevesi içinde dış yar
yon lira ile verilmiş bulunan yetki ödeneği ge
dımlardan sağlamakta olduğumuzu da beyan
ri alınacak demektir. Bu geri alındığı takdirde,
etmiştim.
bu hizmet de yapılamayacak demektir.
Yine konuşmalarım arasında
belirtmiştim
ve Yüce Parlâmentoda müzakere edilen Millî
Savunma Bütçesi münasebetiyle bütçelerimizin
bir idame bütçesi olduğunu da söylemiştim.
Halbuki, silâh, araç ve gereçlerimizin
gerek
eksiklerinin, gerek tespit edilen hedeflere ula
şılmasının, gerek harp stoklarımızın strateji
gereğince muayyen seviyelere çıkarılması için
bütçelerimize, idame bütçesi dışında, bu imkân
dan sağlayacak ödeneklerin konulması hususu
da her zaman temenni edilmiştir. Bu yılki Büt
çemizin, bu temennilere uyularak idame bütçe
sinden ileri gelen ve bu arz ettiğim ihtiyaçlara
cevap veren bir bütçe dlarak getirildiğini de yük
sek huzurlarınızda arz ve izah etmiştim. Ayrı
ca, bu hususda ilk defa olarak idame bütçesi
nin yanında savunma gereklerimizin icap ettir
diği silâh, araç ve gereçlerin ve harp stokla
rımızın da sağlanması yoluna gidileceğini ifa
de letmiştim.

Yine beyan etmiştim ki, dış yardımlar git
tikçe azalma istikametindedir. Bu. vaziyette
biz savunma hizmetlerimizi ihmal edeımeyeceği,mize göre, dış yardımlardan azalan miktarla
rı millî kaynaklarımızdan karşılayacağız. Mil
lî kaynaklarımızdan savunma sayanimizi geliş
tirmek ve daha da ileri projeleri gerçekleştir
mek üzere savunma sanayiimizin de kurulup
geliştirilme ihtiyacı içerisinde bulunduğunu
arz ve beyan etmiştim. Dış yardımlar azalma
seyrinde olduğuna göre temin ile mükellef ol
duğumuz silâh, araç ve gereçlerimizin millî
kaynaklarımızdan elde edeceğimiz meblâğlarla
dışarıdan satmalmak suretiyle veya kredi tak
sitlerini ödemek suretiyle temin zararetinde bu
lunduğumuzu da ifade etmiştim.

Netice itibariyle, bu kesintinin Millî Sa
vunma Bakanlığına sirayet etmesi mukadder
olan 1,5 milyar liralık ödenekten mahrum ka
lındığı takdirde memleketin iç güvenliği, saBu ödenekten mahrum kaldığımız takdirde, [ vunma hizmetlerimizin gereği hususunda bü
yük sakıncalar meydana gelecek ve derpiş edi
Bütçemiz tekrar bir idame bütçesi haline gele
len İmkânlann tehiri gibi mazarrat hâsıl olacak
cek ve bıı suretle Millî Savunma Bütçesinin
tır ki, bunun da bugün mâruz bulunduğumuz
bir idame bütçesi olduğu hususu kabul edil
yahut karşı karşıya bulunduğumuz tehditler
miş olacaktır.
karşısında ihmali mümkün olmayan bir husus
1601 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istina
olduğunu da belirtmek isterim.
den, yine bütçe müzakereleri sırasında arz
Neticeten, Sayın Maliye Bakanı arkadaşı
ettiğim gibi, 10 milyar liraya yakın silâh, araç
mızın belirttiği mülâhazalara ilâveten Millî Sa
ve gereçlerin tedariki maksadıyle taahhütlere
vunma Bütçesinde bu şekildeki kesintinin hâ
. girişildiğini, bu arada 4 milyar lira civarında
sıl edeceği büyük mahzurları yüksek huzuru
Phantom uçakları satınalınması hususunda mu
nuzda belirtmiş bulunuyorum. Bu şekildeki
kavele yapıldığını, 1 milyar liranın üstünde
kesintilerden
Millî Savunma Bakanlığının ha
uçaksavar topları mubayaası için mukavele ya
riç bırakılması gerekir. Millî Savunma Bakan
pıldığını, ayrıca zırhlı taşıt araçlan için yine
lığının bu kesintiler dışında bırakılması sure
Ibir mukavele yapıldığını da arz ve izah etmiş
tiyledir ki, ancak arz ettiğim esaslara göre sa
tim. Bu kesinti suretiyle bu ödenekten mah
vunma ihtiyacımız, silâh, araç ve gereçlerimi
rum kalındığı takdirde, Millî Savunma Bakan
zin temini, sefer stoklarımızın belirli sevdyelığı olarak bu hususda giriştiğimiz taahhütleri
ifa edemez bir hale gelmiş olacağız, ki bunun I lere çıkarılması mümkün olacaktır.
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Konuyu Yüse Senatonun takdirlerine arz J (A. P. sıralarından «Doğrudur, doğrudur» ses
leri)
ederim.
BAŞKAN— Sayın arkadaşlarım, daha ev
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bütçe
vel Genel Kurul tarafından alınmış olan ka
ye konulmuş, bağlantısı yapılmış, kesinti bunun
rar gereğince şayet maddelerin üzerinde
neresindedir?
önerge verilmemişse müzakere açılmaması ka
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önerge hak- .
rarlaştırılmıştı.
kındaki mütalâanızı rica edeceğim; gider ar
Bu arada bütçeyi bize taktım etmiş olan
tırıcı mıdır?
sayın Maliye Bakanı 84 ncü madde üzerinde
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
izahat vermek istedi. Hükümetin her zaman
KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak Milletvekili)
için konuşacağı mülâhazası ile söz vermiş ol
— Sayın senatörün ifade buyurdukları gibi, ya
duk. Bilâhara Millî Savunma Bakanımız da
pılmış bulunulan bir kesinti kaldırıldığına göre
izahatı tamamlamak üzere söz almış bulundu.
gider artırıcı mahiyette telâkki ediyoruz. Takdir
Ona da izahatı tamamlamak üzere söz vermiş
Yüce Senatonundur efendim.
ibulunduk. Bu arada, bir önerge de gelmiş
Arz ederim.
oldu. Sayın Maliye Bakanı sözlerine başladığı
BAŞKAN — Sayın Hüküm et ?...
zaman ve bu önerge ile birlikte söz isteyenler
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
de oldu. Şimdiki halde söz isteyen iki sayın üye
—
Sayın Başkan, Bütçe Komisyonunun bu
miz ATar.
maddenin metinden çıkarılmasının gider artırı
Şimdi müsaade ederseniz bu verilen önergeyi
cı bir etkisi olacağı hakkındaki görüşüne Hüküokutacağım ve önerge üzerinde fikirlerini belirt I met olarak katılmıyoruz. Bütçenin gelir ve gi
mek isteyen sayın arkadaşlarımız da var. (A. P.
derleri Bütçe Kanununa bağlı cetvelde tespit
sıralarından «Tüzüğe göre söz vermeniz lâzım I edilmiştir. Gider artırmak bakımından bu nok
dır» sesleri)
tanın gözönünde tutulması gerekir.
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan,
84 ncü madde, ödenekleri önce kesen ve son
söz istiyorum.
ra
tekrar
Hükümete bunu kullanmak yetkisini
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S.
veren
bir
maddedir.
Taıtbikatıııdaki mahzurları
Ü.) •—• Sayın Başkan, söz istiyorum.
da Yüce Heyetinize arz etmiş bulunuyorum.
BAŞKAN — Sayın vekiller mütalâalarını arz
-NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Usul hak
ettiler. Ayrıca önerge ile ilgili olarak iki arkada
kında söz istiyorum.
şımız da söz alacaklar ve bu suretle bu madde I
BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efen
nin müzakeresini kapatmış olacağız.
dim.
Önergeyi okutuyorum. (A. P. sıralarından
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — -Sayın Baş«Komisyon, önergeyi geri alsın» sesleri)
I kan, bir hususu arz edeceğim. Bu ihtilâf kar
Yüksek Başkanlığa
şısında evvelâ usulî muamelenin halli, bilâha
Bu Bütçe Kanununun 84 ncü madesinin tasa
ra diğer hususun halli gerekir. Bunun gider
rıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
I artırıcı olup olmadığı hususundaki ihtilâfın
Elâzığ
I hallini evvelâ oylamanız lâzım; eğer reddedi
Salim Hazerdağlı
lirse, o zaman tümünün oylanmayacağı meyI dana çıkar.
NAHİT ALT AN (Çanakale) — Sayın Baş
Bu bakımdan bu hususu saygıyla arz ede
kan, usul hakkında bir hususu arz edeceğim.
rim.
Şimdi Karma Bütçe Komisyonunda % 10 ke
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Usul hakkında
sinti yapılmakla Bütçenin malî portesinde belli
söz istiyorum Sayın Başkan.
bir gider harcaması önlenmektedir. Bu % 10'u
kaldırmakla bütçeye % 10 nispetinde giderde bir
BAŞKAN — Usul hakkında buyurun.
artış teklif edilmektedir. Dolayısiyle bütçeye gi
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sabahtan beri
der artırıcı tekliflerde bulunulamayacağı için
yapılan muamele şu; bir önergenin gider artıbunun ne müzakeresi, ne de oylaması mümkün I rıcı mı, değil mi olduğu üzerinde Başkanlık
dür. Zira, Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı düşer. I makamından Komisyon Başkanına soruluyor.
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Eğer gider artırıcı derse, artık muameleye
konmuyor, okunmuyor bile; Anayasaya aykı
rılığı dolayısiyle. Soruldu; Komisyon Başkanı,
«Gider artırıcıdır ve ondan dolayı katılmıyo
ruz» veya «Takdire bırakıyorum» dedi. «Gider
artırıcıdır»! dedikten sonra yapılacak bir şey
kalmıyor, önerge muameleye konmuyor. Sa
bahtan beri yapılan muamele bu.
REFET
RENDECÎ
(Samsun) — Sayın
Başkan, usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Usul hakkında 'Sayın Rendeci,
buyurun.
REFET RENDECÎ (Samsun) — iSaym Baş
kan, şunu arz etmek istiyorum. Böyle bir
usulî mesele olduğu zaman içtüzük hükümle
ri sarihtir. Bu sarahat karşısında bir lehte.
bir aleyhte «öz verilir ve usul meselesi de böy
lelikle halledilir.
Bu -ciheti arz ederim.
SAİT NACİ ERGİN (Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) — Sfaym Başkan usul hakkında söz is
tiyorum.
BAŞKAN — Usul hakkında, Sayın Hazerdağlı; oradan ifade edin efendim Rica ede
ceğim yalnız usul hakkında olsun efendim.
ISALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Usu1
hakkında maruzatımı burada arz etmeme im
k â n yok efendim. Önerge sahibi olarak öner
gemi izah edeyim.
BAŞKAN — Önerge sahibi olarak buyurun
efendim.
iSALİM HAZERDAĞLT (Elâzığ) — S a y ı n
Başkan,muhterem arkadaşlarım;
84 ncü 'maddenin Bütçe kanun tasarısından
çıkarılması için verdiğim önerge üzerinde bir
tartışma açılmış oldu. Komisyon Başkanı bu
önergenin gider artırıcı olduğunu ifade buyur
dular. Sayın Maliye Bakanı da gider artırıcı
olmadığını söylediler.
Muhterem arkadaşlarım; Bütçe kanun tasa
rısının 147 nci sayfasında gider bütçesi 60 mil
yar 953 milyon küsur lira olarak yer almış bu
lunmaktadır. Bütçe, öcümüze denk bir bütçe
olarak getirilmiştir. Eğer, bütçe yapılırken
başka bir tarafı varsa, o halde bütçe tasarısı
nı hazırlayan Komisyonun faizden sakladığı bir
şey vardır demektir. Yok eğer, Bütçede bu ra
kamlar doğruysa, bütçenin gider artırıcı bir ta
rafı yok demektir.
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Bu itibarla, Sayın Komisyon Başkanının ge
lip bu mesele üzerinde ciddî bilgi vermesi lâzım
gelmektedir. Gider artırıcı ne demektir. 60
milyarlık bütçe karşısında? Biz burada 60 mil
yardan fazla bir Bütçe kabul etmiyoruz. O hal
de muhterem arkadaşlarım, Komisyon Başka
nından konunun bizim bilemediğimiz bir tarafı
varsa, lütfen izah buyurmalarını istirham ediyo
rum.
iSaygılar' sunarım.
ISAİT NACİ ERGİN (Cumhurbaşkanınca S.
Ü.) —• Usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efen
dim,
SAİT NACİ ERGİN (Cumhurbaşkanınca S.
Ü.) —• Sayın Başkan, 'Senatonun kıymetli üye
leri;
Bütçe rakamları bağlanmıştır. Gelirleri ma
lûmdur, giderleri malûmdur. Ayrıca, 84 ncü
madde ile de gelirler tahakkuk etmezse diye
bir ihtiyat tedbiri konulmuştur; geçen seneki
69 ncu madde gibi. Binaenaleyh, bu ihtiyat ted
birinin konulmaması veyahut Sayın Maliye Ba
kanının arzusuna göre Hükümetin yetkisine bı
rakılması bunun gelir artırıcı veya gider artı
rıcı olmasını gerektirmez. Bütçede gider artır*
mak için faslına, maddesine herhangi bir yeri
ne bir ödenek konulması iktiza eder. Böyle bir
^ v yoktur. Bütçe geldiği gibi huzurunuzda dır.
bir ödenek artırma da mevzuubahis değildir.
Sayın arkadaşlarım; bu 84 ncü maddeyi ka
bul edeceksiniz, kabul ettiğiniz zaman ne yapa
cak Hükümet1? Diğer bakanlıklara, bunu azal
tın diyecek, bunu kesin diyecek, 'bu parayı sarf
etmeyin diyecek. Bu, gider azaltıcıdır; gider
artırıcı değildir.
Binaenaleyh, 84 ncü maddenin gider artırma
ile bir alâkası yoktur, onun için serbeste? mü
zakere edilebilir. Mâruzâtım bundan ibarettir.
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Usul hak
kında söz istiyorum, izahat vereceğim. Usul tek
lifi benimdir, teklifimi izah edeceğim. Bir lehte
bir aleyhte konuşulması lâzım, aleyhinde konu
şuldu, bende lehinde konuşacağım.
BAŞKAN — UMIİ hakkında buyurun efen
dimi
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
Evvelâ, usul içinde bir usul hatası yapıldı,
aleyhte iki kişi konuştu. Tüzüğümüz sarih hük-
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mü, bir lehte, bir aleyhte konuşmadır. Bu ba I
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kımdan, mâruzâtımı dercettikten sonra, ben me
kan, müsaade ederseniz bir hususu arz ede-.
selenin esasına geliyorum.
yim;
Usul bakımından müzakere açılabilir, ama
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aley
I verilen bu gibi önergeler için Anayasanın 94
hinde değil, takrir sahibi olarak konuştum.
I ncü maddesinin okuduğunuz fıkradan bir evvelNAHİT ALT AN (Devamla) — Bütçenin tü
I ki fıkrası, «...değişiklik önergeleri üzerlerinde
mü görüşülmüş, maddelerine geçilmiş konu,
ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya
program bütçe olduğu için ve bu tenkisat ile
I konur» diyor. Bu bakımdan önergenin muhte
de durumun ne olacağı belli olmadığın
viyatı bakımından müzakere açamazsınız.
dan, yeniden bütün bütçelerde bölüm »bö
lüm bir tenkisat yapılmaması için, biraz
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başda baaknlarm tasarruflarına elastikiyet ver I kan, müzakere açın bu böyle halledilmez.
mek ve ayrıca tahmin edilen gelirin tam
MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) —
ımânasıyle ne olacağı da belli olmadığından, ile I Sayın Başkan, Komisyondan bri sual soracağım.
ride bir sıkıntıya düşülmemesi babında giderin
Ben de Komisyon üyesiyim, âdeta kendi kendi
azaltılması için % 10 tenkisat yapılmış. Bu de
me soru tevcih ediyor mahiyetinde olmasına
mektir ki, Bütçenin tümü üzerinde gider hane I ağmen Komisyondan bir sorum var.
si 60 milyar değil, 54 milyardır. Demek ki, bi I
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; bu husuzim Komisyonumuz bizim namımıza bütçe gi I su kendi oylarınızla halletmek meselesine gelinderlerinin 54 milyar olmasını kabul etmiştir. I ce; önerge üzerinde müzakere açılıp açılamaŞimdi, bunu kaldırdığımız takdirde bütçe I yacağı hususunda kâfi derecede arkadaşlarımız
nin gider hanesinin 54 milyardan, 60 milyara I usul üzerinde izahat verdiler. Oylarınıza arz
çıkmasını kabul ediyoruz demektir ki, Umumi I ^descğim. Bu önergenin kabul edilip, edilmeHeyette bunu yapmaya imkân yoktur, Anayasa I meşini, yani müzakere edilip edilmemesi hususuI nu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler.
ya aykırı düşer.
Maruzatım bundan ibaret.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Böyle
iş olmaz. Bütçe, 60 milyar olarak önümüze gel
miş ama bu duruma göre 54 milyar lira olması
lâzım. Böyle gayrî ciddî iş görmedim.

I
I
I
I
I
BAŞKAN — Usul hakkında konuşuluyor.
I
Sayın Hnzerdağlı. Biraz evvel söylediniz.
I
Sayın arkadaşlarım; müsaade ederseniz Ana
I
yasanın 94 ncü maddenin son fıkrasını bir defa
I
daha okuyalım. «Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeleri, Bütçe kanunu tasarılarının genel ku
rullarda görüşülmesi
sırasında gider artırıcı
I
veya belli gelirleri azaltıcı teklifler yapamaz-*
lar.»

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, tamamlanmamış bir bütçe vardır, huzurunuzda. Hükümetle Bütçe Komisyonu arasında ihtilâflı büyük bir mesele var. Bütçe Komisyonunun bir adı da Muvazeneyi Maliye Komisyonudur. Bu fonksiyonu ile bir denk bütçe getirmelidir; esaslı bir bütçe getirmelidir. Hükümetin
de bu noktada mutabık olması lâzım. Yarım, tamarnlanmamış bir bütçeyi kabul ettiremeyiz;
meseleyi halledenleyiz; ama müzakere edip me
seleyi de temelinden halletmek mecburiyetinde
yiz. Yoksa, sadece, gelir artırıcıdır, gider artırıcıdir. noktasından mesele halledilmez.

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; dikkat
buyurunuz ki, bu önerge ile gelmiş olan husus
Kanaatime göre teklif, gider artırıcı değil
bir müzakereyi icabettirmektedir. Son madde
dir, gelir azaltıcı da değil. Çünkü, gelir mese
dir, fakat ciddîdir. Onun için arz ediyorum. 84
lesi bahis konusu olnnryor, madde olduğu yer
^cü maddenin tasarıdan çıkarılması hususunu
den çıkıyor.
'değil, bu hususta bir önerge geldiği için bir
1
B'öyle olduğuna göre ve iki Bakan da karşı I müzakere açılması gerektiği hususunu oylarınılıklı olarak bir madde üzerinde muhtelif fikir I za arz ediyorum :
Bu önergeyle madde üzerinde müzakere açıl
ler serdettiklerine göre, bu madde üzerinde mü
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... tSazakere açılmasının uygun olacağı kanaatinde
I yırı arkadaşlarım kabul etmeyenleri saydık, müyim.
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savi gibi bir durum gözüküyor. Kabul edenler
den rica edeceğim, bir defa daha ayağa kalka
rak işaret buyursunlar... Kabul edilmiştir efen
dim.,
NAHÎT ALTAN (Çanakkale) —> Bizi de
ayağa kadırmak suretiyle sayınız. (A. P. sıra
larından gürültüler, «ayakta oylama olsun» ses
leri)
BAŞKAN — 84 ncü madde üzerinde söz is
teyen?.. (A. P. sıralamıdan «kabul etmeyenler
de ayakta oylama olsun»1 sesleri.)

Bütçenin başka yerlerinde, üç aylık tatbi
katları, programları tatbik etmek üzere prog
ram bütçenin temel esası hükümete zaten bâzı
imkânlar vermiştir; Maliye'ye bâzı kontrol im
kânları vermiştir. Bir de bu % 10 yetkiyi ver
diğiniz takdirde, evvelâ bütçenin tündüğü ihlâl
edilmiş olacaktır. Gider artırıcıdır veya değil
dir; mesele orada değil. Mesele, bütçe anlayışı
bakımından, bütçe formülü bakımından kritik
bir meseledir. Mutlaka bir hal çaresine bağlan
ması lâzım.

Efendim daha evvel kabul edenleri, etme
yenleri saydık, ikisi müsavi gözüktü. Kabul
edenler yeniden ayakta sayıldı, kabul edenler
da.ha çok fazla çıktı efendim. (Gürültüler)
Efendim, Başkan olarak oylamayı .saydım.
müsaade buyurunuz.
iSAMÎ TURAN (Kayseri) — Efendim, «ka
bul edilmiştir» diye buyurdunuz, bitmiştir.
BAŞKAN — 84 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üyeleri sıra ile yazacağım. Başka
söz isteyen sayın üye i .
Sayın Mehmet Hazer, buyurunuz efendim.
MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım; Bütçe Karma Komisyonu ile Hükü
met arasında ihtilaflı olan bu konunun bütçe
tatbikatı yönünden yeniden tetkik edilmesi za
ruret haline gelmiştir kanaatindeyim. Şimdiye
kadar böyle bir hali ancak komisyonda gördüm •
umumî heyetlerde böyle bir ihtilâf pek ender
görülen fair haldir.

Maliye Bakanı diyor ki, «Ben bu yetkiyi is
temiyorum» Maliye Bakanının istemediği bir
yetki konusunda Meclisler, «illâ sana bu yetki
yi vereceğim»1 demez. Masraf azaltıyor, masraf
azaltıcı bir teklifle gelen bir Hükümete «illâ
masrafı artıracaksın, illâ gideri artıracaksın»
diye de bir parlâmento karşı çıkmaz.

Bundan evvelki yıllarda Bütçe Kanununa
konulan özel maddelerle Hükümete tasarruf
yetkisi, bâzı ölçüler içerisinde % 10 nispetinde
masraflardan kısma yetkisi verilmiştir. 1973
Bütçesinde de % 6,5 oranında bir kesinti yetki
si verilmiş. Buna ilâveten Komisyonda yapılan
teklifler nazara alınarak, ayrıca % lOTuk bir
yetki daha Hükümete verilmiştir. Bu % 10 yet
ki de, % 6,5'iuk yetki gibi kullanılabilecek
bir yetkidir. Bunun öbüründen farklı bir tara
fı yoktur.
Biraz evvel 'Sayın Millî Savunma Bakanı
nın gösterdiği endişe diğer masraf
daireleri,
diğer Bakanhklar için de varittir. Onlar bura
da yok, ama onlar da bundan şikâyet edecek
lerdir.
Binaenaleyh, Maliye Bakanlığına böyle bir
yetki verdiğiniz takdirde bu yetki her bakanlı
ğa ve her hizmete sâri bir yetki olacaktrı.
— 493

Hükümet benim anladığıma göre % 10 ek
siği ile ben verilen (bu hizmetleri yürütebilece
ğim, binaenaleyh siz bu % 10'dan vazgeçin, ya
rın ihtilâflar çıkacak, tatbikatta müşkülleri
miz olacaktır, bu müşküllerle bizi karşı karsıya
koymayın demek istiyor. Bunu istemiyoruz, yet
kimiz 60 milyar ise, 60 milyar, 54 milyar ise 54
milyar, ne ise, % 1'0'u ne tutuyorsa, zannedivorum 6 milyar kadar filân bir şey tutar, o ka
dar eksiği ile ben bu Bütçeyi tatbik edeceğim.
Başka türlü olursa, yarın Millî Savunma Ba
kanlığı gibi Millî Eğitim Bakanlığı da, Ticaret
Bakanlığı da buna karşı çıkacaktır, Hükümet
içinde de bir çekişmeye, ihtilâfa sebebiyet veri
lecektir. Binaenaleyh, Hükümetin istemediği
bir masrafı kabul etmek, asıl Anayasanın oku
nan 94 ncü maddesine aykırıdır. Hükümetin
istemediği bir masrafı zorlayarak vermek mak
sada, uygun değildir.
Yalnız hir konu kalıyor. Bütçe Karma Ko
misyonu, meseleyi meclislerde yapıldığı gibi
tek tek tekliflerle ele almaz. O, bütçenin tümü
içinde, tamamiyeti esası içinde ele alır. Geliri,
gideri bütün detaylarıyle gözden geçirir ve bir
noktada muvazeneye bağlar, bir esasa bağlar.
iste öyle bir esasa bağlanmışken bir % 10 tek
lifi gelmiştir, her nasılsa kabul 'olunmuştur.
Şimdi de Hükümet «vaz geçiyorum» diyor, is-<
temiyor. Binaenaleyh, mesele bu % 10 yetkiyi
kaldırmakla esas mecrama intikal etmiş ola
cak. Bütçe de böylece selâmetle tatbikata girmiş
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olacaktır. Aksi halde, birtakım huzursuzluğun
kaynağı olacağı anlaşılıyor. Böyle bir ihtilâfı
Parlâmento bilerek Hükümetin içine atma ma İl
dir. Bu mahzurlu olur, zararlı olur.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, buyurunuz.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saym
Başkan, bendeniz söz istemiştim; Saym Maliy?
Bakanı kürsüye çıktığı anda söz itemiştinı.
Grup adına istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, yazıyı herhalde oku
yamadık; «soru» diye yazılıydı da onun için.
Elimizdeki yazıdan «19 ncu madde hakkında
soru»1 diye okuduk. Şimdi siz söz mü istiyorsu
nuz?
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkan, 3 defa adam yolladım; 84 ncü mad
de üzerinde söz istiyorum diye haber gönder
dim.
BAŞKAN — Peki efendim, 84 ncü madde
üzerinde söz hakkınız var.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın
Başkana karşı biraz daha saygı duyun, sinir
lenmeyin lütfen.
BAŞKAN — Buyurunuz 'Saym Hazerdağlı.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
84 ncü madde üzerinde arkadaşlar fikirle
rini beyan ettiler, Saym Nahit Altan, Bütçe
nin gerçekte 60 küsur milyar olmadığını, aslın
da 50 milyar olduğu şeklinde bir beyanda bu
lundular ki. bu ciddiyetle kabili telif değil
dir.
Muhterem arkadaşlarım, önümüzde bir Büt
çe var. Bu Bütçede gider belli, gelir belli. Şim
di bu bir malî formül olarak getirilmiş ise. Ko
misyon Başkanının bunu açıkça söylemesi lâ
zımdır.
Arkadaş"îarımız bu bir esneklik getirmek
için, Maliye Bakanının tasarruf yapabilmesi
için konmuş bir hükümdür diye ifade ediyorlar.
Arkadaşlarım Mahiye Bakam «Buna ihtiya
cını yoktur» diyor ise, o takdirde bu madde
nin konulmasına lüzum yoktur. Parlâmento
nun böyle bir maddeye karşı çıkması lâzımgelirken. Maliye Bakanı şimdi buna karşı çıkmak
tadır. Tamamen mekanizma tersine işlemek
te; yani biz kesinti yapılmamasını isteyeceğiz;
onlar da kesinti yapılmasını isteyecekler. Ama,
is tamamen tersine işliyor.
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Arkadaşlarım; kesinti yapılması başka bir
şeydir, tasarruf için esneklik verilmesi, yetki
verilmesi başka bir konudur.
Şimdi bu işde istisnasız olarak kesinti ya
pılacak; bâzı bütçelerde kesilecek, bâzı bütçe
lerde kesilmeyecek diye bir şey yok. Bunun
bir huzursuzluk kaynağı olacağı Sayın Millî
Savunma Bakanı tarafından da ifade ediliyor.
Eğer bu bir tedbir, bir formül olarak getiril
mişse, «lütfen Komisyonumuzun bu işe bir an
layış getirmesi lâzımgelir. Yahut önümüze ge
tirdikleri Bütçenin gayri ciddî olduğunu ka
bul etmek lâzımgelir.
Demek ki, bizim gelirlerimiz bu kadar de
ğilmiş. bizim önümüze başka türlü bir bütçe
getirmişler. Başka türlü bir izahı yok bunun.
Saym Nahit Altan'm dediği gibi ise, Bütçe
l i n burada yer alan rakamları doğru rakamlar
değildir.
O halde muhterem arkadaşlarım, Komisyo
nun bu konuda bir anlayış göstermesi, esasen
Komisyonda, yapmaları lâzımgelen işi, şu anda
Hükümetle karşı karşıya gelip görüşmeleri ve
T
^T konuda bir mutabakata varmaları lâzımge
lir.
Saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — A. P. Grubu adına Saym Kü~
rümoğlu, buyurunuz.
A. P. GRUBU ADINA ORHAN KÜRÜMOĞ
LU (BHlis) — Sayın Başkan, muhterem üyeler;
Hükümetin takdim ettiği önergeyi evvelemir
de gider artırıcı olarak kabul ediyoruz. Zira,
% 10 tasarruf sağlamak niyetiyle getirilmiş bir
maddedir, ama Hükümete % 8'ine kadar harca
ma vetkisi veren bir maddedir de. Fakat, % 2'si
mutfak surette harcanamayacak şekilde olan bir
maddedir. Bu sebeple gider veya gelir kalemlerin
de gösterilen rakamlar ne olursa olsun Hükümet
% 2 giderde, % 2 gelirde tasarruf sağlamak mec
buriyetindedir.
Bu sebeple 84 ncü madde metinden çıkarıldığı
takdirde, % 2 asgarî haddi ile bir gider artırıcı
durum meydana geleceği cihetle bu müzakereleri
dahi Anayasaya aykırı bulmaktayız.
Madde bir tedbir getiriyor. Bu tedbirin mahi
yetini anlayabilmek için evvelâ maddeyi okuma
mızda fayda vardır.
«Madde 84. — 1973 yılı Bütçe Kanununa
bağlı genel bütçeli idarelerin bütçelerindeki (A)
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işaretli cetvelde yer alan ödenekler toplamından
(Devlet Borçları Hariç)»
Zannederim ki, Millî Savunma Bakanlığının
yapmış olduğu anlaşmalara, da şâmil bir ibare
dir, bu «(Devlet Borçları Hariç)» sözü. Onun da
izahını yapacağım.
«...her kuruluş için % 10 kesilmiştir.
Her bölüm ve maddenin ne miktar kesinti ya
pılması gerektiği hususunda yukarıdaki fıkra
esasları saklı kalmak üzere Bakanlar Kuruluna
yetki verilmiştir...»
Yetkiyi Bakanlar Kuruluna veriyor. Ne hak
kında?
«...Gelir kaynakları tahakkukun daha yüksek
harcamalara fiilen imkân vermesi halinde enfrastrüktür ile ilgili ödeneklere öncelik verilmek kaydıyle yukarki fıkra esasları dahilinde bu kesinti
ler toplamını % 2'ye kadar indirmeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.»
Demekki, Bakanlar Kurulu % 10'un tamamı
nı tasarruf etmek mecburiyetinde değildir. Enfrastrüktür, yani altyapı tesisleri için, yatırımları
için icabeden masrafların karşılanması şartı ile
ı%. 10'un %. 8'ini serbest bırakabilecek ve kulla
nabilecektir. Ancak % 2 mutlak bir tasarruf sağ
lamak mecburiyetindedir.
Biraz evvel konuşan arkadaşlarımın, Hüküme
tin istemediği bir şeyi ona nasıl tahmil ederiz
şeklinde bir fikir ile mütalâa beyan ettiklerini
gördük. Şurası muhakkaktır ki, Parlâmento ka
nunları yapar, Hükümet uygular. Biz burada şa
yet % 2 kesinti yapacaksın diyorsak, Hükümet
bunu uygulamaya mecburdur; yani Hükümet
«Ben istemiyorum» demiş olmakla, biz onun bu
beyanına istinaden «Peki, madem istemiyorsun,
öyle olsun» deme vaziyetinde değiliz. Olamayız da
zaten. Parlâmentonun hikmeti vücudu ortadan
kalkar. Bu sebeple bu verilen önergeye kesinlikle
muhalifiz.
Bir de şurasını arz etmek isteriz. Bütçe tasa
rısının, Bütçe Komisyonundan geçmiş metnine gö
re, birinci maddede;
«Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, ikinci fıkrada belirtilen şekilde kesintiler ya
pıldıktan sonra (60 953 023 020) liralık ödenek
verilmiştir» deniyor ve bunlar gider kalemleridir;
carî harcamalar, transfer harcamaları ve yatırım
harcamaları içindir.
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«...Genel Bütçeli dairelerin bütçelerindeki (A)
işaretli cetvelin 1 nci kod numaralı ödenek türü
altında yer alan 300, 400, 500, 600, 700 ve 800
kod numaralı harcama kalemlerindeki ödenekle
rinden % 6,5 oranında ki, cem'an 500 000 000
liralık kısmı kesilmiştir...»
Keza bu kesintilere rağmen, Bütçe Kanunu ta
sarısının 3 ncü maddesini aynen okuyorum. Ko
misyon, Hükümet teklifini aynen kabul ettiğine
göre, Hükümet teklifini okuyorum.
«Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin
edilen gelir arasındaki 4 000 000 000 liralık fark,
iç istikrazla karşılanacaktır.»
Muhterem üyeler, iç istikrazın 4 milyar lira
lık olacağını Hükümet, bir defa getirdiği tasarı
da gösteriyor; yani hiç bir şey olmasa, tıpı tıpına
gelir kalemleriyle gider kalemleri yek diğerine
uysa dahi, bütçede iç istikraz yoluyla meydana
gelen ve kesin olarak beliren 4 milyarlık bir açık
vardır.
'Bunun yanında malûmunuz, gider kalemleri
gibi gelir kalemleri de bütçede daima bir tahmini
ifade eder. İkinci maddede, gelir kaleminin mikta
rı olarak;
«Genel Bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere (56 953 023 020) lira
olarak tahmin edilmiştir.» deniyor.
Burada dikkat buyurulursa, 4 milyar liralık
açık sarahatle sırıtmaktadır. Zaten Hükümet bu
nu inkâr edemediği için ve başka türlü de bunu
saklama imkânını bulamadığı için, «Şu kadar
açığı da, şu yoldan karşılayacağım» diye bir mad
deyle gelmiştir.
Biz, bu maddelerin hepsini kabul ediyoruz,
yalnız şunu unutmamak lâzımdır ki, 56 milyar li
ra olarak gösterilen gelir kalemlerinin tahakkuk
edip etmeyeceği meselesi de % 100 tereddüdü mu
cip rakamlardır. Zira, A. IVnin Grup görüşü ola
rak arz etmek isteriz ki, 56 milyar lirayı biz ta
hakkuku gayrika'bil bir gelir rakamı olarak gör
mekteyiz. İç istikraz yoluyla karşılanması düşünü
len 4 milyar liralık açığı da hesaba kattığımız za
man, Bütçenin açığını rahatlıkla 8 hattâ 10 mil
yar lira civarında mütalâa etmek mecburiyetinde
yiz. 10 milyar lira, bilemediniz en asgarî haddiyle 8 milyar lira açık verecek bir bütçede, biz
«% 10 tasarruf sağlayacaksın» şeldinde bir hü
kümle Hükümetten tedbir alma isteğinde bulunu
yor isek, ki bu tedbiri de biraz evvel okuduğum
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Bu sebeple muhterem Heyetinizin de takdir isşartlara bağlamış bulunuyoruz, bu gayet isabetli |
| tikametinde oy kullanmamasını ve takririn redde
bir davranıştır kanaatindeyiz.
dilmesini bilhassa istirham ediyoruz.
Hükümete ne diyoruz! «Gelirin olduğu zaman
Saygılarımı sunarım.
bunun % 8'ini de kullanabilirsin.» Ne yapalım,
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu teşekkür edebunun ötesinde daha başka bir türlü imkân yarat
I rim.
ma vaziyetimiz var mıdır?.. Yok. Diyoruz ki «Ge
Sayın arkadaşlarım, saat 19*u geçti. Bu hu
lir durumun müsait olduğu zaman % 8'ini ensusta bir önerge var okutuyorum.
rastrüktür yatırımlarına harcayabilirsin.» Bunu
dedikten sonra da artık Hükümetin gelip, bunun I
Divan Başkanlığına
metinden çıkarılmasını istemeye hakkı yok. Zira,
84 ncü maddenin müzakeresinin sonuna kadar
zaten mahiyeti itibariyle Hükümete o yetkiyi ve
Oturumun devamına karar verilmesini arz ve tek
riyoruz, biz. Bir yönü bu.
lif ederim.
Çanakkale
Diğer bir yönü de; bugüne kadar bütün tat I
Nalıit
Altan
bikattan edindiğimiz ve yüce Heyetinizin de edin
diği kaııaata istinaden rahatlıkla iddia edilebilir I
BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşmak is
ki, bütçelerimizin hiç bir zaman, hiç bir sene tam
teyen sayın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza arz
mânasiyle geliri giderine denk olmamıştır.
I ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
Biraz evvel Bütçe Kanununun 84 ncü madde I edilmiştir efendim.
Söz, Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın
sine sıra gelmişken, araya sıkıştırdığımız aktarma
Pırıltı'da, buyurun.
ve ek ödenek kanun tasarıları ve tekliflerinin ne
MAHMUT VURAL (Ankara) — Söz istemiş
maksatla getirildiği ortada. Şayet bilsem ki, Hü
tim.
kümet yarın bu maddeyi çıkardığımız takdirde ek
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın
ödenek talebiyle gelmeyecektir, hay hay bu mad
I
Başkan
söz istemiştim. Benden çok sonra söz
de çıksın diyeceğiz; ama yarın bu maddeye rağ
isteyenler konuşuyorlar.
men yine Hükümet ek ödenek talebiyle gelecektir.
Geldiği zaman zaruretlerin, şartların icabı ola
rak ona ek ödenek vermek mecburiyetinde kala
cağız. Bu ek ödenek yolu mevcut iken, maddenin
metinde kalmasına başka bir sebeple de zaruret
görmekteyiz.
Kaldı ki, kanunları her zaman için yapmak
veya yeniden değiştirmek hakkı yüce Parlâmen
toya aittir. Millî Savunma Bakanlığı için ileri sü
rülen gerekçe, şayet ileride yeniden bir kanun de
ğişikliğini gerektirecek olursa, o takdirde hiç çekinmesinler, bir kanun tasarısı getirsinler, 84 ncü
maddeyi o zaman değiştirelim; ama bugün biz pe
şin bir değişikliğe lüzum görmüyoruz. Her zaman
için şartların ve zaruretlerin icabettirdiği nispet
te kanun çıkarmaya, kanunlarla imkân sağlama
ya, Hükümete yardımcı olma imkânımızın da
mevcut olduğu dikkate alınırsa, maddenin me
tinde kalmasının zarureti kendiliğinden ortaya çı
kar. Bu, gelecek hükümetlerin veya halen devanı
etmekte bulunan Hükümetin eline verilmiş bir im
kândır ve Hükümetin lehine verilmiş bir imkân
dır. Bunu menfî mânada değerlendirmemek icabederken, karşımıza bir önerge ile gelinmiş olma
sını biz Grup olarak yadırgadık.

I
j
I

I
I

I

I

BAŞKAN — Grup adına konuşuyorlar.
M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET PIRIL
TI (Antalya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
84 ncü madde üzerinde müzakere açarken, iki
hususun hallini ister bir tutum içindeydi.
1. — Gider- artırıcı mıdır, değil midir?
2. — Takrir gereğince 84 ncü madde kalksın
mı, kalkmasın mı?
Şimdi matematiksel bir durum var ortada;
gider artırıcı mıdır değil midir?
Sayın Nalıit Altan arkadaşımızı dinledik. «Gi
der artırıcıdır.» diyor; fakat Bütçeye bakıyoruz
gelir rakamları belirli, gider rakamları belirli, 84
ncü maddeye binaen % 10 kesinti yapılabilir, lüzumlu görüldüğü hallerde de % 8'e kadar harca
ma yapabilir. Bu artırır mı eksiltir mi meselesini
bir tarafa bırakalım, bu maddede mevcut gibi
mütalâa ederek, malî yıla girdik, % 10 tasarruf
yapıldı, % 8 harcama yapılacak. Netice itibariyle
c
/c 2 gibi bir force majeur tanıyor. Şu halde büt
çe rakamlarını değiştiren bir durum yok. Tatbi
katta % 10'a kadar kesinti yapabiliyor, % 8'e
kadar da harcama yapılabiliyor.
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Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Sayın Maliye
Bakanı, bilhassa Saym Mehmet Hazer beyin teba
rüz ettirdiği gibi, «Ben, böyle bir yetkiyi istemi
yorum» diyor, «Lüzum görmüyoruz, ihtilâtlara
meydan verecek, bütçe, program bütçe olduğuna
göre Bakanlığın icraatını, tasarrufunu aksatıcı
bir durum yaratacak» diyor.
Arkadaşlar şu halde, sayın üyeleri tereddüde
sevkeden âmilde, gider artırıcı mı, değil mi husu
sunda vuzuha varmak lâzım ki, değerli arkadaş
larımız rahatlıkla oylarını kullanabilsinler ve bu
suretle «Anayasaya, İçtüzüğe aykırı düşer.» şüp
heleri de zamanında ortadan kalkmış olsun.
Biraz evvel arz ettiğim gibi Grubumuzun ka
naati şudur ki, gider artırıcı mahiyette değildir,
rakamlar donmuştur, belirlidir.
Sayın Nahit Altan arkadaşım diyor ki, «Her
ne kadar Bütçe 60 milyarlık ise de, 54 milyar ola
rak kabul ediyoruz, iç istikraz yoluyla 4 milyar
lira sağlayacağız.» Denklik sağlanmış, behemalıal 4 milyar lira için iç istikraza gidilecek, o ar
tık donmuş. Bu, elde edilemeyecek diye düşünü
lemez ki. Şu halde 60 milyar rakamı belirli bir
gelir hanesidir. Gider hanesi de dondurulmuştur.
' Bir tasarruf zihniyetiyle Maliye Bakanlığına
84 ncü maddeyle verilen yetki bu rakamlar için
de oynayacaktır; fakat Hükümet bu takrire katı
lıyor ve «Bu, böyle bir tasarruf zihniyetiyle ko
nulan maddede aksaklıklar yaratacak, tatbikatta
güçlükler doğuracak, kaldırılmasını istiyorum.»
diyor.
Tabiî ki bu takrir mevzuunda Grubumuz yine,
Hükümetin görüşü yolunda rey kullanacaktır;
fakat evvelemirde gider artırıcı olmadığını be
lirtmek isterim. Saym değerli hatip arkadaşlarım
dan da üyeleri tereddüde sevkeden gider artırıcı
mı, değil mi hususunda müzakerelere ışık tutma
larını istirham edeceğim.
Saygılarımla.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, aynı mahiyette bir takririmiz var;
fakat biraz değişik olmakla beraber zannediyo
rum meseleyi halletme imkânına da kavuşturacak
tır. Eğer takririmizi okutmak lütfuııda bulunur
sanız, belki daha salim bir noktaya erişebiliriz.
BAŞKAN — Söz sırası Saym Mahmut Vu
ral "m.
HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) —
Grup adına söz istiyorum.
_
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BAŞKAN — Şimdi söylüyorsunuz grup adı
na söz istediğinizi; müsaade ederseniz sonra söz
vereyim.
Buyurun Saym Vural.
MAHMUT VURAL (Ankara) — Saym Baş
kan, saym senatörler;
Saym Komisyonun bu meselede takdiri Umu
mî Heyete bırakması, bir kere usulsüzlüktür. Ko
misyonun, gönderdiği rapor hakkında kesin bir
fikrinin olması lâzım. Bu bakımdan son Komis
yon Başkanının, «Meseleyi her ne kadar biz gi
der artırıcı olarak kabul ediyorsak da, takdir yü
ce Meclisindir» diyemez. Anayasanın 94 ncü mad
desinde eğer böyle bir gider artırıcı husus varsa,
Komisyonun mukabil olarak yine o bütçe içerisin
de bir fasıldan diğerine aktarma yapmak suretiy
le yol göstermesi icabeder.
Mesele, sadece Millî Savunma Bakanlığında
bu kesintiden dolayı yeteneksiz bir durum meyda
na geliyorsa, bunu da yine Komisyonla Hükü
met kendi aralarında bir fasıldan diğer fasıla bir
miktar aktarmak suretiyle aynı global rakam için
de halledebilirler; ama mesele kanaatımca şu :
Saym Grup Başkanvekilimizin Grup adına ko
nuşup, «Grubumuzun görüşüdür» dedikten son
ra, kendileriyle de bir tenakuza düşmemek maksadıyle konuşmamı burada keseceğim. Kanaatim gi
der artırıcı olmadığı hususunda kesin olduğu hal
de; saym Grup Başkanvekilimiz konuşmasında
Grubun görüşünü Grubun bir mensubu olarak tü
züklere, nizamlara da riayet ederek izah ettiğin
den tenakuza düşmek istemiyorum. Mümkünse bir
takrir verilsin, Hükümetle Komisyon evvelâ bu
nu kendi aralarında halletsinler; Hükümet ve Ko
misyon bu işi hallettikten sonra Umumî Heyette
artık bu meselenin uzun uzun tartışılması da ön
lenilmiş olur.
Mesele, teknik bakımdan Hükümetle Komisyo
nun meselesidir, önce onu halletmelerini rica ede
ceğim.
Saygılarımı arz ederim.
BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adına Saym
Haydar Tunçkanat.
M. B. G. ADINA HAYDAR TUNÇKANAT
(Tabiî Üye) — Saym senatörler; şimdiye kadar
bütçeler denk olarak Parlâmento huzuruna ge
tirilmekte idi; fakat şimdiye 'kadar Komisyonla
Hükümet arasında bu türden bir ihtilâfa şahit
olmamıştık.
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Bizim görüşümüze göre, bu ihtilâfın kaynağı
şuradan ileri gelmektedir. Bir kere, henüz mad
de kabul edilmemiştir; yani biz maddeyi kabul
ederiz, ondan sonra Hükümet -bizim dediğimizi
yapmaya mecburdur şeklinde bir noktai nazarı
ileri sürmek yersizdir. Hükümet bu maddenin
aksak yönlerini, plân ye program üzerindeki ters
eskilerini, olumsuz etkilerini belirtiyor. Buna rağ
men Heyeti Umumiye bunu kabul edip etmeme
hususunda tabiî ki bir tercih yapacaktır. Bun
ları dinledikten sonra; yok biz kabul ederiz. Eh
madde 'oylanmamış zaten, daha henüz müzakere
ediyoruz. Bu bakımdan böyle bir görüşü ileri sür
mek biraz yersiz gibi geldi bize.
Bu 84 ncü madde, bundan evvelki bütçenin
69 ncu maddesi gibi değil arkadaşlar; 'buradaki
biraz; farklı. Oradaki, Hükümete % 10 oranın
da .bir kesinti imkânını yeriyordu; yani Hükü
meti serbest bırakıyordu. Burada öyle değil. Bu
rası, belki dikkatinizden kaçmıştır, bir kere daha
•okumak istiyorum : «1973 yılı Bütçe Kanununa
hağh genel 'bütçeli idarelerin bütçelerindeki (A)
işaretli cetvelde yer alan ödenekler toplamından
(Devlet (borçları hariç) her kuruluş için % 10
kesilmiştir.» diyor. Biz bundan evvel böyle bir
maddeye şahit olmadık arkadaşlar. «Kesilmiştir»
diyor. Bunu Hükümet istemiyor, Bütçe Karma
Komisyonu getiriyor. Şimdiye kadar böyle bir
madde ile karşılaşmadık. Fark buradan geliyor.
Şimdi bunun köküne inecek olursak, bildiğim
kadanyle şöyle oluyor.
Hükümetin getirmiş olduğu gider ve gelirle
re, özellikle giderlere Bütçe Karma Komisyonun
da 1 milyardan fazla bir ilâye yapılmıştır. Şimdi
bu maddedeki % 10, başlangıçta bir kesintiyi ka
bul ediyor ve resmen bunu perçinliyor; «Kesilmiş
tir» diyor. Bu, -bütçenin buraya denk getirilmesi
şekline aykırıdır. Bütçeler denk olarak bağlanı
yordu. Efendim, 4 milyarı iç istikrazla karşıla
nacak, 700 milyonu da karşılıklı paralardan ge
tirilecek. Bundan evvel de bütçeler huraya böy
le geliyordu; yani bundan evvel başka türlü gel
miyordu. Bir şekil değişikliği var; «Pragram Bütçe» aradaki fark bu. Diğerleri de, aynı şeküde denk olarak bağlanarak buraya getiriliyor
du.
Sonra bunu % 2 oranına kadar indirmeye;
yani şartlı olarak % 8'ini serbest bırakıyor. Bu
da aşağı yukarı 1 milyarı biraz aşıyor; tahmin
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ediyorum ki, bu da Bütçe Karma Komisyonunun
ilâvesine eşit bir ödeneğe tekabül ediyor.
Arkadaşlar şimdi -bu durum karşısında Hü
kümetle Komisyon arasındaki ihtilâf çözümlen
melidir. Bunun iki türlü hal tarzı var; birisi
Komisyonla Hükümet yan yana gelir bu hususu
şurada, zamanın ölçüsü içerisinde çözebilirler ve
yahut da Genel Kurul aydınlandıktan sonra oylarıyle bu maddenin kalmasını veya çıkarılmasını
çözüme bağlayabilir. Bizim görüşümüz odur ki,
şimdiye kadar zaten % 10 kesinti yapma yetki
si Hükümete veriliyordu; hu verildiği takdirde
dahi hu maddeden yatırımlar büyük ölçüde za
rar görmekteydi. Günkü, carî masraflardan, gi
derlerden bir şey kesil emiyor; memur maaşları
ile ilgili ödeneklerin ise, zaten yıl içerisinde ge
tirilmesi mecburiyeti oluyordu; buraya eksik ko
nulsa dahi, ek ödenek talepleriyle buraya geli
yordu ve 'bunlardan asıl zarar gören yatırımlar
oluyordu.
Maliye Bakanı çıktılar, açıkladılar dediler ki,
«Bu yıl eğer bu uygulanırsa, bundan yine yatı
rımlar zarar görecektir.» Şu halde, % 7,5 kal
kınma hızını temin etmek istiyorsak, burada tah
sis edilmiş olan paralarda kesinti yapılmaması lâ
zımdır. Bunu uygulayacak olan Hükümet diyor
ki, «Bu kesintiye lüzum yoktur. Biz bu bütçe
yi uygulayacağız ve bu gelirler giderlere denk
tir.» Ama Adalet Partili arkadaşlarımın; seçim
lerden sonra bu açık 'büyür de biz daha zor du
rumda kalırız diye hir endişeleri varsa, onu bil
mem. Bütçe Karma Komisyonunda ibu hususlar
enine, hoyuna incelendiğine göre, Bütçe Karma
Komisyonundaki çoğunluk da Adalet Partili ar
kadaşlarımızdan teşekkül ettiğine göre, bunun ne
denlerini her halde bu kürsüden daha iyi şekilde
özellikle Bütçe Karma Komisyonu üyesi arkadaş1 ar aç ı ki a ya cakl a rd ı r.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın arkadaş]arım, aktarma ka
nun tasarı ve teklifleri için yapılan oylamalarda
oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. Oy
lama muamelesi bitmiştir. Küreler kal dinisin
e ı endim.
Sayın İskender Cenap Ege, buyurun efendim.
İSKENÜEB CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, çok kıymetli senatör arkadaşlarım;
Müzakerecini yapmakta okluğumuz meselenin
evvelâ bir usul mevzuu olması gerekir idi. Usul
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müzakereleri sonunda, oylanarak müzakere açıla
bileceği 'kararma varıldı.
Bendeniz 84 ncü madde üzerinde buradaki mü
zakereleri Anayasaya aykırı bulurum. Çünkü,
benden önce konuşan bir iki arkadaşımın da do
kunduğu gibi buradaki tasarruf c/c 10 miktarın
da bir tasarruftur; fakat bunun % 8 ı için Ba
kanlar Kuruluna gerektiğinde harcama imkânı
verilmiştir. O bakımdan bir % 2 vardır. Şimdi,
bu madde içerisinde % 10 gibi bir bahis geçme
se de,-doğrudın doğruya bu bütçede tümünden
% 2 ikisin ti yapılır, kesinti yapılır, indirim yapı
lır şeklinde bi;: ibare bulunsa idi, biz bu ibareyi
kaldırabilir miyiz, 'kaldıramaz mıyız? Senato
Umumî Heyeti olarak, bunu düşünmek mecbu
riyetindeyiz. Biz bunu kaldıramayız. Kaldırdı
ğımız takdirde bir defa gelir artırıcı bir vaziyet
içerisine gireriz; yani bize gelen bütçenin tümü
nün toplamına burada % 2 katkıda bulunmuş
oluruz. Buna hakkımız yoktur; bunu yapama
yıp.
Sonra, arkadaşlarım mazur görsünler, bende
niz bir noktayı arz edeceğim. Arkadaşlar, 84 ncü
madde, Komisyondan geldiği şekilde buradan geç
se de aslında kesinleşmiş değildir. Eğer 84 ncü
madde üzerinde Hükümetle Komisyon arasında
bir ihtilâf varsa, bunu tekrar Komisyonda müza
kere etmek imkanına sahiptirler.
Şahsi görüşümü ifade ediyorum; ben eğer şu
müzakereyi Anayasaya aykırı bulmasaydım, bir
önerge hazırlamıştım, bu önergeyi Başkanlık Di
vanına takdim edecektim. Bu önerge, pekâlâ il
gili arkadaşlar tarafından ikinci müzakeresinde,
Komisyona takdim edilebilir. Benim takdim et
mek istediğim önerge nedir? % 10 kesinti yetkisi
ni tamamen Hükümete bırakmaktır. Zaten geliri
gideri ayarlamak mecburiyetinde olan, Parlâmen
toya karşı sorumlu olan Hükümet bunu yapmak
la mükelleftir. Bizim Hükümete, «Aman sen şöy
le bacama, böyle harcama, sen bunu yapamazsın,
^ edemezsin» gibi bir şekilde burada yol gösterir
durumda 'da olmamamız gerekir. Ancak, bu söy
lediklerim, son söylemek istediklerim şuradaki
müzakerede konuşulacak sözler değildir. Bunla
rın müzakeresi Komisyonda yapılır ve Komisyon
da, Hükümetle Komisyon arasında halledilir. Bu
nun dışında 8İ ncü madde üzerinde burada han
gi takrir verilirse verilsin, hangi müzakere açılır
sa açılsın bunu Anayasanın 94 ncü maddesine
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aykırı bulurum ve onun için de önerge vermiyo
rum, fikir beyan etmiyorum.
Hürmeti erimi sunarım.
BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVNt NEDtMOĞLU (Zonguldak Milletvekili)
— Sayın Başkan, çok muhterem senatörler;
Günün bu geç saatinde bu mevzu bu derece
müzakere konusu olmasaydı, değerli vakitlerinizi
işgal etmeyi düşünmüyordum. Ancak bâzı hu
susların aydınlığa kavuşması bakımından, müsa
adenizle çok kısa olarak, bâzı izahlarda bulunmak
mecburiyetini hissettim.
Sayın Başkan, sayın senatör İskender Cenap
Ego beyefendinin ifade ettikleri gibi, gelir artı
rıcı mahiyette olduğu hakkındaki nokta i nazarı
mızı müsaadenizle yerimden arz etmiştim. Bir
sayın senatör arkadaşımız Yüce Senatonun tak
dirine arz etmemin isabetli olmadığını ifade bu
yurdular. Şurasını derhal ifade etmek mecburi
yetindeyim ki, kanaatime göre sadece Yüce 'Se
natoya arz edilecek bir mahiyet taşımaktadır. Elbetteki takdir her zaman Yüce Senatonun ola
caktık.
Mesele nedir? Bütçe tasarısı Komisyonumuzda
müzakere edildiği sırada, bütçenin dengesi üzerin
de uzun uzun duruldu. Bütçe Karma Komisyo
numuz, bütçe gelir tahminlerinin tahakkuku hu
susunda ciddî bir endişeye düştü. Bu endişenin
sebepleri bir nebze 1972 bütçesinde cereyan eden
hâdiselerden doğmaktaydı. Nitekim 1972 bütçesi
nin müzakeresi sırasında zamanın Sayın Maliye
Bakanı, getirilen bütçenin samimî olduğunu, gelir
ve giderlerin tam bir şekilde tahmin edilmiş ol
duğunu ve bu bütçenin tatbikatı sırasında, 1972
yılı içerisinde bir ek ödenek teklifiyle Yüce Mec
lislerin huzuruna gelinmeyeceğini kesin olarak
ifade buyurdular. Çok kısa bir süre evvel kabul
buyurduğunuz ek ödenek teklifleriyle geçen yıl
Bütçesine 2 milyar lira civarında bir gider ilâve
edilmiştir. Bu teklifler, o sırada Bütçe Komisyo
nunun gündeminde bulunuyordu. Bunu nazara
alan arkadaşlarımız, bu yıl bütçesinde de böyle
bir halin vukua gelmemesi için, bilhassa giderle
rin muayyen bir nispet içerisinde tutulması üze
rinde ısrarla durdular, aynen geçen yıl bütçesin
de olduğu gib\ Geçen yıl Bütçe Kanununun €9
ncu maddesinde getirilen hükmün, bu sene de
hemen aynı mahiyette 84 ncü madde olarak ka
bul edilme zarureti hissedildi.
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Sayın T.unekanat beyefendi buradaki ifadele
rinde şimdiye kadar hu şekilde bir madde getiril
mediğini ifade ettiler.
Şimdi müsaadenizle 1972 yılı Bütçe Kanunu
nun 69 nen maddesini yüksek huzurunuzda aynen
arz etmek istiyorum;
«1972 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı genel büt
çeli idarelerin bütçelerindeki ( A / l ) , (A/2) ve
(A/3) işaretli cetvellerinde yer alan ödenekler
toplamından (Devlet 'borçları hariç) her kuruluş
için yüzde 10 'kesilmiştir.» denilmektedir ve ay
nen bugün müzakere konusu olan 84 ncü madde
nin hirinci fıkrasındaki hükmü ihtiva etmektedL\
1972 Bütçe Kanununda vergi gelirleri 38 mil
yar lira olarak talimin edilmiştir. Bu seneki
vergi gelirleri ise, 48 milyar lira olarak teklif
edilmiştir. Arada 10 milyar lira faik vardır. Ge
çen yıl iç istikraz 2,5 milyar lira olarak kabul
edilmiştir. Bu yıl iç istikraz 4 milyar lira ola
rak getirilmiştir.
Çok muhterem Maliye Bakanımız da, Bütçe
Komisyonumuzda yapılan zamları karşılama ba
kımından yaptığımız bir müzakere sırasında, bi
zim «İç istikraza acaba bir miktar ilâve edebilir
miyiz?» şeklindeki bir teklifimize verdikleri ce
vapta, geçen yıl 2,5 milyar liralık iç istikrazın
dahi müşkülâtla tahakkuk ettiri'lebildiğini ve bu
itibarla bu 4 milyara her hangi bir ilâve yapıl
masının mümkün olamıyaeağmı, bunun dahi ta
hakkukunun meşkuk olabileceğini ifade buyurdu
lar
Şimdi, bu şartlar altında sizler adına, sizlere
•niyabet en vazife "gören Komisyonunuz ekonomik
istikran muhafaza etmek, para istikrarını muha
faza etmek ve bu bütçeye enfiâsyonist bir bütçe
karakterini vermemek için işte ou gördüğünüz
84 ncü maddeyi getirme zaruretini hissetti.
Bu itibarla hemen şurasını arz etmek mecbu
riyetindeyim. ki, Komisyon, hiçbir vesile hiç bir
(bakanlığın hizmetini aksatmak gibi bir düşünce
nin içerisinde hu tasarrufu yapmış değildir. Bu
rada yapılan konuşmalarda nevama hu şekilde
•bir temayünün doğmuş olduğu gibi bir endişe
içerisinde olduğumuz için, temsil ettiğim Komis
yon adına bu hususu bilhassa tebarüz ettirmekte
fayda mülâhaza ediyorum. Zannediyorum ki, şu
kısa süre içerisinde fayda mülâhaza, ediyorum.
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Zannediyorum ki, su kısa süre içerisinde verdi
ğim izahat bâzı hususları ışığa kavuşturmuştur.
Saygılar sunarım.
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sual sor
mak istiyorum. Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Kime soracaksınız efendim?
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Ko
misyon Başkanına.
BAŞKAN — Buyurunuz sorunuz efendim.
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Millî Savun
ma Bakanı, burada yaptığı beyanatta, Millî Sa
vunma bütçesine konulan 11 milyardan bu madde
yürürlüğe girerse 1,5 milyara yakın bir miktarın
düşeceğini ve bu sebeple de memleketin savunma
sında aksaklıklar'vücuda geleceğini beyan etti. Bu
düşünceye ne dersiniz?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVNİ NEDİMOĞLU (Devamla) — Efendim,
yapılacak tenzilât, kanun hükmü dairesinde her
hakanlık bütçesinden aynı şekilde yapılacaktır.
Milli Savunma hizmetlerinin bugünkü durumu
hakkında Bütçe Komisyonu Başkanı olarak veya
şahsım olarak her hangi bir bilgi sahibi olmadı
ğıma göre, bu aksamanın ne dereceye kadar vâki
olacağı hususunda bir (beyanda bulunmamın müm
kün olmadığım takdir buyurursunuz.
BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır efen
dim.
Sayın Altan, A. P. Grubu adına konuşmak
üzere buyurunuz.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Grup adına söz istiyorum. Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Sıra, bundan sonra sizin efen
dim.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, arkadaşımın arz ettiği hususlara bir iki
cümle ile ilâve edeceklerim vardı. Komisyon
Başkanımız bu hususlara temas ettiği için be
nim grup adına söz almama lüzum kalmadı,
vazgeçiyorum.
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın
Başkanım, vermiş olduğum takririmle alâkalı
olarak mâruzâtta bulunacağım.
Komisyonla
Hükümetin mutabakata varması hususunda
temennide bulunmuştum; bu müzakereye im
kân yaratmak üzere de tatil istirham etmiştim.
Tatil kısmından feragat
etmemiz her zaman
mümkün; ama Hükümetle Komisyonun bir ara
ya gelerek 84 ncü madde üzerinde mutabaka500 —
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ta varmaları hususunda kendilerine bir imkân
yaratılma hususunda yemek saatini uygun gö
rüyoruz. Komisyonla Hükümeti bir araya ge
tirerek bir imkân yaratalım.
KEFET RENDECÎ (Samsun) — Yanyana
otursunlar.
(A. P. sıralarından; «Yanyana otursunlar»
sesleri)
BAŞ/KAN — Sayın Fethi Çelikbaş, buyuru
nuz efendim.
FETHİ ÇELİKBAŞ
(Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyeleri;
Umumiyetle malî meselelerde devamlı ola
rak Parlâmento hayatımda iktidarda olanla
rı takviyeye matuf görüşlerin yanında yer almışımdır. Hele Türkiye gibi fevkalâde trajilitesi olan, hassasiyeti olan, malî imkânları sı
nırlı olan memleiketlerde, iktisadî kalkınmaya
muhtaç olan memleketlerde mevsimlerine gö
re yatırımların yapılıp, mevsimine göre yapı
lamadığı memleketlerde icra sorumluluğu ta
şıyanların bu çeşit yetkilerle teçhiz edilme
sinde büyük zaruret vardır.
Geçen yılki durumdan, bu sencki farklıdır.
Geçen sene kati olarak % 10 kesintiyi âmir bir
hükmü getirmişti, İcra Vekilleri Heyeti. Çün
kü, 5 küsur milyonluk bir finansman kanunu
ile birlikte gelmişti. Bunun çıkmaması ihtima
lini derpiş ettiği için, başında kesmeyi uygun
görmüşdü. Sebebi o.
Bugün Hükümet yeni bir vergi kanunu ile
gelmiyor. Kaynaklarını hesabetmiş, tahminle
rini yapmış, bir bütçe getirmiş.
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de yatırımla
rı 4 ay içerisinde karara bağlanmak lâzımgelir. Bütçe Martta yürürlüğe girer; Nisan Ma
yıs, Haziran geçti mi, Temmuzda vereceğiniz
ihale % 50 zamla işi tahakkuk ettirir ve arka
daşlar, yazık olur memlekete.
Bu itibarla, re'sen % 10 kestiğiniz andan iti
baren yürürlüğe girmesi ile birlikte ihale ha
zırlıkları, dairelerince tekemmül ettirilmiş olan
işler derhal mevkii muameleye konmak su
retiyle bir a5r içerisinde ihaleler tahakkuk et
tirilebilir; ama % 10'u kestiğiniz andan itiba
ren 5 ay varidat tahakkuk edecek, vesaire ola
cak ve o zamanda hiçbir daire ihale yapa
maz arkadaşlar. Türkiye'de ihalelerin zama-
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ııında yapılmaması yüzündendir, bugüne ka
dar tespit edilen fazla maliyetlerin başlıca se
bepleri.
Bu itibarla, mevzuyu tek yönü ile değil, ni
hayet bir arkadaşımın ifade ettiği veçhile büt
çenin tatbikatına memleketin durumuna, kal
kınma ihtiyacına ve para vaziyetine göre in
celemek gerekir.
4 ncü madde eskiden bütçe 'kanunlarında
yoktu. Konjonktürel gidişe göre Maliye Ba
kanları üçer aylık dağıtım yapmaya yetkili
kılındı. Eskiden bu hüküm de yoktu. Bu hü
küm, icra sorumluluğunu taşıyana memleket
imkânına göre bir hareket serbestisi tanın
sın maksadı ile girdi; ama geçen yıldan iti
baren, gayet doğru olarak, hükümetlere im
kânlara göre hareket etmek fırsatını ve.mek,
stratejik mânada bir yetki vermek maksadına
matuf olarak konmuşdu.
Geçen senenin özelliği icabı 5 küsur milyarlık
finansman kanunu da geldiği için, onun çıkmama
sı ihtimalini de önceden derpiş etmek düşünce
si ile kategorik olarak % 10 kesinti kanun bünye
sine ithal edildi. Bugün öyle bir durum yoktur.
Bu itibarla, %• 10'a kadar kesinti yapmak üze
re Bakanlar Kurulu yetkilidir» dediğimiz andan
itibaren Bütçenin denkliği, enflâsyonist baskıla
ra karşı tedbir almak, yatırımları zamanında yap
mak için eski tabiri ile «efradını cami, ağyarını
mâni,» dört başı mamur bir politika getirmiş ola
caksın.
Bu itibarla, tensip buyurursanız, her yönü ile
isabetli olan, Bakanlar Kuruluna yetki verme hu
susuna dair kısa bir takrir hazırladım. Lütfedin,
kabul edin, memlekete her yönden faydası olacak
tır kanaatini taşıyorum.
Bütçe Komisyonu Başkanı arkadaşım enflâs
yonla mücadele edelim, paranın kıymetini muha
faza edelim diyecek.
j
Arkadaşlar, Hükümetin çeşitli bütçelerini bu
rada günlerce tetkik ettik. Ben dün Ticaret Ba
kanlığı Bütçesini dinlerken, sayın Bakanın ağzın
dan rakamları dikkatle takibediyordum. Toptan
eşya fiyatlarındaki artış, 1971'de % 24 iken 1972'
de % 13 raddesine düşmüş; yani fiyatların yük
selme hızında, fiyatlar yine yükseliyor, fakat nis
pet itibarı ile bir gerileme olmuş. Döviz rezervle
rinde müspet bir gelişme var. Para kıymetinin
artmasında müspet bir durum var. Hani, Hükü501
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met enflâsyoııist bir politikanın şampiyonu gibi
hareket eder de, bu endişeye iştirak ederim, öyle
bir Hükümet de yok.
Bu itibarla işlerimizin selâmetle yürümesi im
kânını sağlayabilmek için, ihalelerin zamanında
yapılması, maliyetlerin düşük tahakkuk ettirilebil
mesi için Hükümete böyle bir yetki verilmesinde
büyük fayda görüyorum. Lütfedip rey vermenizi
bilhassa rica edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, buyurunuz.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler;
84 ncü maddenin tasarıdan çıkarılması husu
sunda verilmiş olan takririn müzakeresinde değer
li arkadaşlarım görüşmelerinde her nevi şekli ika
me ettiler ve Senatonun bir karar olgunluğu içe
risine gelmesine yardımcı oldular.
Adalet Partisi Grubu Sözcüsünün bu % 10 ke
silme keyfiyetinin bir ödenek indirimi olduğu şek
lindeki beyanım, mensup bulunduğum Grubun
bir münakaşasını burada tazelemek istemediğim
için beyandan çekmiyorum.
Yalnız şurasını da ifade etmek isterim ki; Büt
çenin, (A) cetveli itibarı ile bir indirime tabi tu
tulduğu hükmünü kesinlikle ifade etmek mümkün
değildir. O halde burada bizi ilgilendiren husus
% 10 kesintilerin Bütçe Komisyonunda neden ya
pılmış olduğu keyfiyetidir.
Sayın Komisyon Başkanının ifade etmiş oldu
ğu cihetle gelir tahminlerinin pek inandırıcı ol
maması, bu nedene sapılmasının sebebini teşkil et
miştir.
Devlette birtakım tasarrufların yapılmış olma
sı üzerine, Komisyonun ve Senatonun hassasiyet
le durmuş olması en tabiî hakkıdır. % 10 kesinti
nin böylece burada ikame edilmesi veyahut kaldı
rılması bir Anayasa muhalefeti konusu olarak
mütalâa edilemez. Ancak, burada şunu ehemmi
yetle tebarüz ettirmek mecburiyetindeyiz ki; Mil
lî Savunma Bakanlığına, bundan bir müddet ev
vel kabul etmiş bulunduğumuz bir kanunla 16
milyar lirayı 10 seneye sarî olmak üzere sarf etme
yetkisi verdik. Binaenaleyh, bu bir zaruretin ifa
desidir. Muhterem arkadaşlarım, hatırlayacaklar
dır ki, Millî Savunma Bakanlığına verilmiş olan
bu yetki burada enine boyuna müzakere edilmiş
tir. Hattâ arkadaşlarımız birçoğu bu yetkinin ve
rilmemesini istemişlerdir. Fakat ekseriyetin kara
rı, Millî Savunma Bakanlığına bu yetkinin veril
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mesi şeklinde tecelli etmiştir. Binaenaleyh, böyle
bir kanunu kabul ettiğimize göre, Millî Savunma
Bakanlığının bütçesinden % 10 kesilmesinin o
projeleri aksatacağı da bir hakikattir.
Binaenaleyh, bendeniz ve arkadaşlarım, konu
ile ilgili olarak görüşme hakkımız olduğuna isti
naden bir takrir sunduk ve dedik ki; «(A) işa
retli cetvelde yer alan ödenekler toplamından,
Devlet Borçları ve Millî Savunma Bakanlığı öde
nekleri hariç, her kuruluş için % 10 kesilmiştir.»
Sanıyoruzk ; bu teklifimiz, kabul etmiş oldu
ğumuz, irademizi izhar etmiş olduğunuz 16 mil
yarlık ödenek verme irademizden de dönülmemiş
olduğunu ve Millî Savunma Bakanlığımıza da
yardımlarımızı esirgemediğimizin ifadesi olacak
tır. Bu sebeple kabule şayan olacağı inancıyle
ar; ediyorum.
Takririmizi Sayın Başkana sunduk; iltifat buyurulmasmı saygı ile arz ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — 84 ncü maddenin kanun tasarı
sından çıkarılması hakkındaki önerge üzerinde
şahıslar adına altı arkadaştan fazla ve gruplar
adına da üç arkadaşımız konuşmuştur.
Bu arada iki tane de kifayeti müzakere öner
gesi gelmiştir. Bundan ayrı olarak bir önerge da
ha vardır. Bu, müzakerelerin burada kesilip, za
mandan kazanmak maksadıyle Hükümetle Komis
yonun aralarında anlaşmalarını temin etmeye ma
tuf olmak üzere oturuma ara vermeyi talep eden
bir önergedir.
Yeterlik önergesinden sonra bu önergeyi oku
tup oylarınıza arz edeceğim.
Efendim, evvelâ 'müzakerelerin 'kifayetine ait
önergeyi, okutuyorum.
Başkanlığa
Konu aydınlanmıştır. Kifayetini arz ederim.
Kar.]

Yusuf Ziya Ayrım
Sayın Başkanlığa
84 ncü madde hakkında kifaveti müzakere tek
lif ediyoruz.
Manisa
Aydın
O rai Karaosmanoğlu
İskender Cenap Ege
Manisa
Ruhi Tunakan
BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde buyurun
Sayın Erdoğan.
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AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok muh
terem arkadaşlarım;
Bir mevzu müzakere edildiği vakit kifayet ne
zaman verilir? Görüşülen mevzu tamamen aydın
landığı takdirde kifayet verilir. İtiraf edeyim ki,
bu mesele üzerinde yapılan müzakerelerin bu anı
na kadar olan görüşmelerinde henüz aydınlanmış
değilim. (A. P. sıralarından «hayda» sesleri) Ay
dınlanmış olduğunu iddia eden arkadaşlara bir
tek sual soracağım. («Soramazsın» sesleri) 84 neti
madde üzerinde yapılan müzakerelerde gördük ki,
Komisyon başka bir fikirde, Hükümet başka bir
fikirde, arkadaşların •bâzıları ayrı bir görüşü sa
vruluyorlar, bir kısmı da başka görüşü savunııyorlaa.'.
Hal böyle olduğuna göre, vicdan huzuru ile
oy kullanmak için bu müzakerelerin devamı lâ
zımdır. Bu mevzu çok mühimdir, 5 - 6 milyarlık
bir mevzu. Millî Savunma Bakanı «Ben hizmet
lerimi yapamayacak bir duruma düşeceğim» di
ye bunu istemez.
Hükümet, bu yetkiyi istemez, birtakım frik
siyonlar olur Kabine içerisinde.
Komisyon Başkanı: «Efendim, geçen sene büt
çesiyle bu sene bütçesi arasında 10 milyar liralık
bir fazlalık vardır.» der. «2 milyarlık iç istikra
zın bile tahakkuk ettirllemediğini, müşkülât çekil
diğini» beyan eder. Komisyonun 4 milyarlık iç
istikrazın fazlalaştı rlması teklifine Maliye Baka
nının: «Aman, yapmayın» dediğini beyan eder.
Bu durum muvacehesinde gelin de bu 84 ncü
madde çıksın mı, kalsın mı diye oy kullanın ba
kalım? («Hani aydmlanmımıştın?,> sesleri.)
Bu itibarla, müsaade buyuran, bunun üzerin
deki müzakere biraz daha olumlu bir hale gelsin.
Meselâ,' çok kıymetli profesör üstadımız Sayın
Fethi Çelikbaş başka bir yönden meseleyi müta
lâa ediyor. Yetki verilsin; bu kadar, yetkilidir
densin derler. Bütçe Kanunu tasarısının 84 ncü
maddesi, kesin olarak «kesilir» diyor. Geçen scnekinde de, 6? ncu maddede de «kesilir» hük
mü vardı.
Şimdi biz nasıl bir oy kullanacağız? Onun
için müzakerenin biraz daha olgunlaşması lâzım,
biraz daha devam etmesi lâzım.
İsterseniz bu
arada bir, iki şey söyliyeyim.
Muhterem arkadaşlarım; bütün mesele, bu büt
çenin gösterilen rakamlarla tahakkuk edip etme
yeceği meselesidir. Tahakkuk ederse 84 ncü mad
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deye lüzum yok; bu kanaatte isek buna lüzum
yok; bu kanaatte değilsek, ki Bütçe Komisyonu
hu kanaatte değil, geçen sene^'e nazaran 10 mil
yar lira fazlabk var. Binaenaleyh bunun mâna
sı ne? Bu sene gösterilmiş olan 48 milyar lira ver
gi hâsılatının tahakkuk etmeyeceği manasıdır. 4
milyar liralık iç istikraz var. Maliye Bakanının
beyanatına göre, Maliye Bakanı ne diyor? «Ge
çen seneki 2,5 milyar liralık iç istikrazın tahak
kukunda bile müşkülât çekildi.» diyorlar.
MALtYE BAKANI ZİYA MCEZZİNOĞLU
— 2,5 milyar istikraz tahakkuk etmiştir, buna
ilâve olarak 1 milyarlık yeni bir yetki alınmıştır.
AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Efendim,
ben söylemiyorum. Bütçe Komisyonu Başkanının
ifadesini tekrar ediyorum.
BAŞKAN — Karşılıklı müzakere yok efen
dim, müsaade buyuran.
AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Ben tekrar
ediyorum, başka bir şey söylemiyorum, kendileri
nin ifadesini tekrar ettim. Tahakkuk etmiştir;
ama tahakkukta müşkülât çektiğinizi söylediler.
Ben bütçe rakamını tetkik ettim, bunun tahakkuk
ettiğini biliyorum; fakat tahakkukta müşkülât
çektiğinize göre, 4 milyar liralık iç istikrazın ta
hakkukunda daha çok müşkülâta mâruz kalacak
sınız.
Takririn aleyhinde konuştum. Kifayet takri
rini kabul etmeyin de biraz daha meseleyi olgun'1 aştıralım.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — 84 ncü maddenin tasarıdan çı
karılması hakkındaki iki Önergeyi ve şimdiye ka
dar üzerinde konuştuğumuz çıkarılması hakkın
daki iki önergeyi...
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın
Başkan, yeterliği oylayacaksınız.
BAŞKAN — Müzakerelerin yeterliği husu
sundaki önergeleri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
84 ncü madde üzerinde Hükümetle B ; :tçe Ko
misyonu arasında mutabakata varılması gerekli
görülmektedir. Bu hususun müzakeresine imkân
verilmek üzere yemek tatiline girilmesini arz ve
teklif ederim.
Antalya
Mehmet Pırıltı
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BAŞKAN — Bundan evvel 84 ncü maddenin
(bitimine kadar müzakerelerin devamı hakkında
karar alınmıştı. Şimdi uzun müzakerelerden son
ra 84 neti madde üzerinde daha söz isteyen üye
ler ve ayrıca verilmiş olan önergeler •vardır. Mü
zakereler daha devam edecektir, öyle 'gözüküyor.
Oturuma ara verilmesi hususundaki önergeyi
oylarınıza arz edeceğim...
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın
Başkan, aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Aleyhinde, -buyurun Sayın İs
kender Cenap Ege.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın
Başkan, özür dileyerek bir noktayı arz etmek iste
rim ki, usul bakımından meseleyi biraz daha vu
zuha kavuşturup almak istediğimiz mesafeyi 'da
ha kısa zamanda alabilmek hepimizin arzusu ol
sa gerek.
Şimdi müzakere yapıldı ve 84 ncü madde üze
rinde aşağı yukarı aydınlandık. Bu, kimimize gö
re, 84 ncü madde üzerinde müzakere açılabilece
ğini, kimimize göre ise, Anayasa muvacehesinde
acılamayacağını iddia ettiğimiz 'bir konu. Şimdiki
önergelerin oylanmasına sıra gelmiştir. Verilen
önergeler oylandıkta-:! sonra bu maddenin ya me
tinde kalacağı ya çıkarılacağı şekilde bir karara
varacağız; amı, şu noktayı, daha önceki konuş
mamda da ifade etmeye çalışmıştım.
Muhterem arkadaşlar; bizim burada almış ol
duğumuz karar, aslında Komisyona tekrar gide
cektir ve eğer Komisyon bunu lüzumlu görüyor
sa tekrar bu maddeyi koyacaktır. O bakımdan
hu meselenin müzakeresinin Komisyonla Hükü
met arasında kalması gerekir ve bu Komisyonda
halledilecek bir meseledir.
Bu bakımdan müzakeıeıer kafidir ve müza
kereler kesilmiştir. Şimdi 84 ncü maddenin de
ğiştirilmesi veya çıkarılması hakkındaki teklif
lerin oylanması lâzımdır. Oylandığı takdirde
süratle neticeye gidilecektir. Artık bir daha Ko
misyonla Hükümetin karşılıklı müzakere yapıp
'anlaşmaya varsınlar şeklindeki hir mühlete gir
menin lüzumsuz olduğu kanaatindeyim. Onun için
müzakerelerin devamı gerekir. Ara vermenin lü
zumsuzluğu ortadadır. O şekilde oy kullanılması
nı istirham edeceğim.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN — Aleyhte konuşulmuştur. Ara
verme önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Önergeleri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Bütçe Kanununun 84 ncü maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Fethi Çelikbaş
Madde 84. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı
genel bütçeli idarelerin bütçelerindeki (A) işaret
li cetvelde yer alan ödenekler toplamından (Dev
let .borçları hariç) her kuruluş için % 10'a ka
dar kesmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — En ay
kırısı hu değil.
Sayın Başkanlığa
1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 84 ncü
maddesinin 1 ıci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Zonguldak
Elâzığ
Ahmet Demir Yüce
Celâl Ertuğ
Tekirdağ
Cemal Tarlan
Madde 84. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı genel bütçeli idarelerin bütçelerindeki (A)
işaretli cetvelde yer alan ödenekler toplamından
(Devlet borçları ve Millî Savunma Bakanlığı ha
riç) her kuruluş için % 10 kesilmiştir.
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arz ettiğim gerekçeler karşısında Büt
çe Kanununun 84 ncü maddesinin me:inden çı
karılmasını arz ve teklif ederim.
Mehmet İzmen
Millî Savunma Bakanı
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Bütçe Kanununun 84 ncü maddesinin tasa
rıdan çıkartılmasını arz ve teklif ederim.
Elâzığ
Salim Hazerdağlı
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu önerge
lerin içinde en aykırı olanı metinden çıkarılma
önergesidir. Onun için evvelâ bunu oylarınıza
sunacağım.
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84 neü maddenin metinden çıkarılması hak
kındaki önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Ahmet Demir Yüee ve arkadaşlarının öner
gesini tekrar okutuyorum:
Sayın Başkanlığa
1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 8-1 neü
maddesinin 1 nei fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Ahmet Demir Yüce
Celâl Ertuğ
Cemal Tarlan
Madde 84. — 1973 yılı Bütçe Kanununa 'bağ
lı genel bütçeli idarelerin .bütçelerindeki (A) işa
retli cetvelde yer alan ödenekler toplamından
(Devlet Borçları ve Millî Savunma Bakanlığı ha
riç) her kuruluş için c/c 10 kesilmiştir.
F E T H İ O ELİ KBAŞ (Cumhurbaşkanınca S.
Ü.)) — Bendenizinki buna nazaran prensiple
alâkalıdır, Tüzük gereğince daha aykırı sayılma
sı lâzımdır.
BAŞKAN — ilk •okuduğumuz önerge İki 'ha
kanlığı istisna ettiği için daha aykırıdır. Onun
iein ..
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S.
Ü.) — Sayın Başkan, bendenizinki prensiple il
gilidir. Bu ret edilirse, diğerinin oylanması lâ
zım.
BAŞKAN — Her iki taraf da prensiple il
gili; yalnız siz bir bakanlığı hariç tutmuşsunuz,
•diğer önergede iki bakanlık hariç.
R E F E T RENDECİ (Samsun) — Bir hususu
belirtmeme müsaade ed:er misiniz Sayın Başkan?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
R E F E T RENDECİ (Samsun) — Arkadaşla
rımızın takrirleri var. Millî Savunma Bakanlığı
için ayrılan 16 milyar liralık ödenek kanunu ay
rı bir kanun olup, senelere sâri olmak üzere ka
nunda tayin edilen müddetler içerisinde kullanı
lacaktır. Burada da Millî Savunma Bakanlığı
bütçesine eklenmiştir.
Şimdi Komisyondan rica ettiğim husus şu :
Bu % 10 1ar, bütçe kanunu tasarısında bu sene
tatbik edilecek bir husustur. Halbuki öbür ka
nunda daimî olarak bu ödenek 16 milyara tamam
lanıncaya kadar devam edecektir. Acaba bu 16
milyarlık ödenek bu % 10 tahdidinin içerisinde
midir, değil midir? Bu hususu Komisyon açık
olarak ortaya koysun.
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BAŞKAN — Önergeyi bir daha okutuyorum.
(Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, Tekir
dağ Üyesi Cemal Tarlan ve Elâzığ Üyesi Celâl
Ertuğ'un önergesi tekrar okundu.)
SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Hükü
mete ve KomVvona sorun Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim aykırılık itibariyle bu
daha aykırıdır.
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Değildir Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Şimdiye kadar da kâfi derecede
müzakere ed il m iş tir.
Bu önergeyi oylarınızı sunuyorum...
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Hüküme
te. ve Komisyona soran Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
Başkanlık olarak, konu bütçede değişikliği ifa
de ettiği için Komisyon ve Hükümetten noktai
nazarlarını almak zaıuretiudeyiz. Özür dilerim.
Evvelâ Komisvondan rica edelim.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak Milletvekili)
— Sayın Başkan, noktai nazarnmzı arz ettik.
Kendi metnimizde ısrar ediyor ve bu itibarla ka
tılmıyoruz e fendim.
BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun efen
dim.
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLÜ
— Sayın Başkan, öyle sanıyorum ki, Saym Çelikbaş tarafından nukamınıza tevdi edilen öner
genin buna nazaran daha öncelikle oya konulma
sı gerekir. Çünkü daha aykırı mahiyettedir.
AHMET NEŞRET TUNA (Kastamonu) —
Hükümet buna karışamaz, Sayın Başkan.
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLÜ
— Usule taallûk etmekle beraber, şüphesizki Ma
kamınızın takdirindedir. Hükümetin görüşünü
açıklamak bakımından önemli olduğundan arz et
mek ihtiyacını duydum.
BAŞKAN — Bu önergeye katılıyor musu
nuz, katılmıyc ,, musunuz?
MALİYE BAKANI ZİYA. MÜEZZİNOĞLÜ
— Sayın Başkan bu önergeye katıldığımızı ifa
de ediyorum; fakat öteki önerge konusundaki fik
rimizi 'daha önce ifade etmek isterdim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler...
SALİM HAZERDAÖLI (Elâzığ) — öbürü
nü oylayacaksınız Sayın Başkan.
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BAŞKAN — Müsaade buyurun.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaîbul edilme
miştir.
İkinci önergeyi arz ediyorum.
(Fethi Celikbaş'm önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor
mu?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVNİ NEDİMOĞLÜ (Zonguldak Milletvekili)
— Sayın Başkan, Bütçe Komisyonunda yapılan
müzakereler sırasında, ıbu önergeye muvazi 'bir
önerge Komisyonumuzda müzakere konusu olmuş
ve arkadaşlarımızın çoğunluğu tarafından redde
dilerek huzurunuza 'getirilen metin kabul edilmiş
tir. Bu gerekçe ile bu önergeye katılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu
efendim?
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
— Sayın Başkan, Hükümet bu önergeye katıl
maktadır. Bu önerge kabul buyurulduğu takdir
de bütçe tatbikatını Plân hedeflerine göre yürüt
mek ve yatırımlardaki muhtemel gecikmeleri ön
lemek imkânı sağlanacaktır. Arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor, Sa
yın Hükümet katılıyor.
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaîbul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim.
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84 ncü 'maddeyi okunan şekliyle oylarınıza
arz ediyorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Efendim yürürlük maddeleri kaldı. İsterseniz
bunları da ikmal edelim. Zira dört kişi grupları
'adına ve ayrıca da Sayın Vekil, Sayın Başvekil
konuşmacılar. Bunun için müsaade ederseniz ara
vermeden ıbu bütçeyi burada 'bitirelim.
B) Yürürlük ve yürütme :
Madde 5. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihinde
yürürlüğö girer.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 86. — Bu kanunun,
a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları,
b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı
ile ilgili hükümlerini Cumlıuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi Başkanları,
c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,
Yürütü.'.
BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Saat 21,15'te toplanmak üzere Birleşime ara
veriyorum.
Kapanma saati : 20,15

OTURUM

Açılma saati : 21,25
BAŞKAN : Tekin Arıburun
KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Sivas), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, oturumu açı
yorum.
Birleşime devam ediyoruz.
1973 yılı Bütçe tasarısının maddeleri üzerin
deki müzakereler bitmiştir. Umumî Heyetinizce
kabul edilmiş olan özel program ve İçtüzüğün
74 ncü maddesi mucibince sıra, tümü üzerinde
ki konuşmalara, gelmiştir. Şimdiye kadar tea
mül haline gelen bir husus, ki aşağı - yukarı on

seneden beri devam ediyor, bu konuşmalarda
söz gruplara verilmektedir. Yine 74 ncü madde
mucibince ve teamülümüz gereğince söz, grup
lara verilecektir.
Yalnız, sayın arkadaşlarımdan istirhamım;
biliyorsunuz Anayasa mucibince bütçe müzake
relerinin on gün içinde tamamlanması lâzımgeliyor. Saat 24,00'te gün dönmektedir. O zamana
kadar mümkün mertebe kısa konuşmak sure-
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tiyle saat 24,00'te işi bitirebilirsek, aynı zaman
da Anayasanın hükmü de yerine gelmiş olur.
Gruplar adına söz almış olanlar : Salih Tan
yeri, Cumhuriyet Halk Partisi; Sami Turan,
Millî Güven Partisi; Sayın Mucip Ataklı, Millî
Birlik Komitesi; Sayın Fahri Korutürk, Konten
jan Grubu; Sayın Ömer Ucuzal, A. P. Grubu adı
na konuşacaklardır.
Baştaki istirhamımı da hatırlatmak sure
tiyle Sayın Salih Tanyeri; buyurun efendim.
C. H. P. GRUBU ADINA SALİH TANYE
Rİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarını ;
Grubumuzun, 1973 bütçesi üzerindeki görüş
ve eleştirilerini bütçenin tümü ve bölümleri
üzerinde konuşan değerli sözcülerimiz arz ve
izah etmişlerdir.
Arkadaşlarımızın gerçekçi ve yapıcı tenkit
leri, 1973 bütçesinin bünyesiyle, bu bütçeyi uy
gulayacak olan Hükümetçe yürütülmekte olan
idarî, malî, iktisadî ve sosyal politikaları yan
sıtmak bakımından çok faydalı olmuştur.
Hükümet, sıkıyönetim sayesinde yurtta hu
zuru tesis etmiştir; fakat, olağanüstü bir yöne
tim biçimi olan ve bu niteliğiyle geçici olması
gereken bu yönetimin sona ermesiyle anarşinin
hortlayacağı kanaatindedir. Buna mâni olmak
için, güvenlik mahkemelerinin kurulmasiyle bir
likte, sıkıyönetim mahkemelerinin de devamı
nı, başka bir ifadeyle, sıkıyönetimsiz daha sıkı
bir yönetimi lüzumlu görmektedir.
Oysa biz, şiddetli değil, ciddî bir yönetimin
huzuru sağlayacağı kanatindeyiz. C. H. P., bir
taraftan normal yönetime geçişi kolaylaştırmak,
diğer taraftan sıkıyönetim sona erdiğinde, sıkı
yönetim mahkemelerinin elinde bulunan ve Dev
letin güvenliğiyle ilgili olan dâvalara kolayca
nüfuz edebilecek ve bunları süratle sonuçlandırabilecek mahkemelerin bulunmasına duyulan ihti
yacı ve ileride Devletin güvenliğini tehlikeye dü
şürebilecek olaylar olursa, sıkıyönetim ilânı zo
runlu olmaksızın, bu gibi olayları etkin biçimde
ele alabilecek mahkemelere gerek görülmesi hu
suslarını dikkate alarak, sıkıyönetimden sonra
mahkemelerinin devamının Anayasa Mahkeme
since, Anayasanın lâfzına ve ruhuna aykırılığı
sebebiyle iptal edilmiş olduğunu da gözönünde
tutarak ve sıkıyönetim sona erince Sıkıyönetim
komutanlıkları da kalkacağına göre, bu mah
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kemelerin görevlerini etkin bir şekilde sürdü
rebilmelerinin çok güçleşeceği düşüncesiyle «'Sı
kıyönetimin kaldırıldığı tarihte
sıkıyönetim
mahkemelerinde görülmekte bulunan dâvalar
dan, devlet güvenlik mahkemelerinin görevine
giren suçlarla ilgili olanlar, devlet güvenlik
mahkemelerine verilir; soruşturma safhasında
bulunan işler için de aynı hüküm uygulanır.»
önerisinde bulunmuş; fakat kabul ettirememişizdir.
Diğer taraftan; zabıtayı, olayları sıkıyöne
timsiz önlemek gücüne kavuşturmak hususun
da, Hükümete destek olacağını ifade etmiştir.
§u halde, normal rejim ortamının hazırlanması
çabalarının Mecliste bâzı partiler tarafından
desteklenmediği ithamı yerinde değildir.
C.H.P. memlekette anarşinin önlenmesi, ka
nunların tarafsızca uygunlanması, ara rejimden
•bir an önce normal rejime geçişi kolaylaştıra
cak ortamın hazırlanması için, Anayasanın lâf
zı ve çerçevesi içinde bütün gayretlere katkı
da bulunmaya her zaman amadedir.
İki ilimizde sıkıyönetim kaldırılmış, fakait
saym Başbakanın endişesi gerçekleşmemiştir.
Tabiatiyle bu, memnuniyet verici bir sonuç
tur. Mesele, olayların gerçek nedeninin iyi teş
his edilmesidir. Aksi halde, ifrat ve tefrit ted
birleri ekseriya yanlış sonuç verirler. Problem
bu açıdan ele alındığı takdirde, idaremizin, za
bıtamızın sıkıyönetimsiz de huzur ve emniyeti
sağlayacak kudrette olduğu, kanunlarımızın ye
ni şiddetlendirici hükümler olmadan da olay
ları bastırmaya yeterli bulunduğu anlaşılacak
tır. Anayasanın değişikliğe uğramadan önceki
hali ve meı^cut kanunlarla iki büyük silâhlı ita
atsizliğin bastırılmış olmıası unutulmamalıdır.
Nüfusumuzun büyük kısmının geçim kayna
ğı olan tarım ürünlerinde yükselen fiyat ora
nında değerlendirici taiban fiyat politikasının
izlenmemiş olması üreticiyi daha da fakirleştirmiştir. Tarım alanındaki çalışmaların ve izlenen
tarım politikasının yetersizliği bu sonuçla açık
ça meydana çıkmıştır. Tarım, Üçüncü Beş Yıl
lık Plânda da lâyıkıyle değerlendirilmemiştir.
Bu sebeple, sanayiye kayna'k aktarmasını dü
şünmek olanağı kalmamıştır.
Tarımdan sanayiye Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın öngördüğü kaynak artırmak vetiresi, önce
tarımda kaynak yaratmayı gerektirir. Hükü-
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met, tarım ürünleri taban fiyatlarının artırılmanıasmda, bunda istikrarlı fiyat politikasının bir
aracı olduğunda ısrar etmekte devanı ettikçe,
bu kaynağın yaratılmasına olanak yoktur.
Diğer taraftan, öteden beri söylediğimiz gi
bi, fiyat artışlarının nedeni, tarım ürünlerinin
değerlendirilmesi değildir. Öyle olsaydı, bu ya
pılmayınca fiyatlar mütemadiyen
yükselmez,
Hükümet t e yeni tedbirler peşinde koşmazdı.
Fiyat artışlarının önemli sebeplerinden biri
olan sıcak paranın olumsuz etkilerinin gideril
mesi tedbirlerini uygun mütalâa ettiğimizi be
lirtmek isteriz.
Kalkınmamızda ağırlık taşıyan, onun itici
gücü olan sanayide de kalkınma hızı, plân he
definin altında kalmıştır. Gayrisâfi millî hâsı
lada artış, prodüktif sektörden gelmemektedir.
ISanayiin gelişmesi, 10,7'de kalmıştır. Tarım ge
ri gitmiştir. Hizmet sektöründe çok büyük ar
tış vardır. Şu halde asıl etken, hizmet sektörü
ve ekonomi dışı bir gelir olan işçi dövizleridir.
Toplam talebin, toplam arzdan daha fazla
olmasına rağmen, ekonomide âtıl kapas : ;e mev
cuttur. Kalkınma, dengeli olarak gerçekleştirilememektedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik
gittikçe büyümüştür. Sektörler arasında okluğu
gibi, böigelerarasmdaki dengesizliği azaltacak
ciddî tedbirler alınmadığından, farklılaşma gi
derilememiştir. Üçüncü Plânın kalkınmaya muh
taç yöreler için öngördüğü tedbirlerin, bütçe
lere yansımasını yürekten diliyor ve bekliyoruz.
Fiyat artışlarının önlenememesi, ekonomimizdeki dengeyi bozmuş ve dengeli kalkınmayı çok
zorlamıştır. Kalkınmada sosyal adaletten vaz
geçmeye Anayasamız müsait değildir. 12 Mart
Reform Hükümetleri vergi adaletini sağlayacak
teşebbüse henüz girmemişlerdir. Memleketimiz
de 1950'den bu yana alınan vergiler içinde va
sıtalı vergilerin oranı yüzde olarak vasıtasız
vergilerinkinden çok fazladır. Bununla sosyal
adalet ilkesi zedelenmekte, ayrıca izlenen antienflâsyonist politika ile tutarsızlık
sürdürül
mektedir.
Teşvik tedbirleriyle bu durum geniş kitle
aleyhine daha da fazlalaşaeaktır. Vergi politi
kası Anayasanın sosyal adalet ilkesi içinde ye
niden gözden geçirilerek, çok kazanandan fazla
vergi almak, gelir plâfonunda vasıtalı vergile
rin ezici üstünlüğünü giderici tedbirlere ver ver
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mek, sonra da vergi ziyanım önleyecek, verim
liliğini artıracak çarelerin öngörülmesini hara
retle tavsiye ediyoruz.
Teşvik tedbirleri tasarısı öncelikle büyük
kuruluşları desteklemeyi amaç almıştır. Oysa
büyük teşebbüsler bizatihi kuvvetlidirler. Asıl
himayeye muhtaç, küçük teşebbüslerdir. Teşvik
edilen yabancı sermaye, dış ödeme dengemiz
de getirdiğinden fazlasını götüren bir unsur ha
line gelmiştir. Kanunlarımızn kabul ettiği fcurgarantisi, durumu ekonomimiz aleyhine ağırlaştırmakdadır. Hâl böyle iken, «Reform» adıy
la getirilen kanunlarda da kur garantisi muha
faza edilmiştir. Bunu reformların Atatürkçü
görüşle yapılacağı ilkesiyle bağdaştırmak im
kânsızdır.
Üçüncü Beş Yıllık Plânda sanayimizin öngö
rülen seviyeye ulaşması, Katına Protokol da
istediğimiz esnekliklerin ortaklıkça kabulü var
sayımına dayanmaktadır. Müzakereler ümit ve
rici bir istikâmette henüz gelişmemiştir. Bugün
kü gazetelerde verilen haberler, Ortaklık Ba
kanlar Kurulunun yine olumlu bir karar ver
in ediği merkezindedir.
Bütçenin carî giderlerinde görülen artış, is
tikrar tedbirlerine rağmen, olumsuz etki yapa
bilecek bir orandadır. Sözcüler, bütçenin bu
yıl da açıkla bağlandığı ifade etmişlerdir. Yıl
içinde istenmesi âdet haline gelen ek ödenek
talepleri, sayın Melen Hükümeti tarafından da
tekrarlanırsa, bu daha da fazlalaşaeaktır.
Geçen yıl denk olarak savunulan Bütçenin
8 milyar açığı olduğu, yıl içinde alınan tedbirler
le bunun Şubat gayesi itibariyle 4 milyara in
dirileceği sayın Maliye Bakanı tarafından ifa
de edilmiştir. Bu sonuç da şüphesiz ki, Parlâ
mentonun aldığı % 10 tavan kısıntı tedbir ve
direktifinin belli başlı bir rolü olmuştur. Bu
nunla beraber, 1973 Bütçesine 84 ncü madde
olarak konulan mümasil hükmün, sayın Hükü
met üyeleri tarafından karşısına neden çıkıl
dığı ve bu tasarrufu teşvik edici tedbire niçin
olumsuz davranıldığı anlaşılamamıştır.
Kanun Kuvvetinde Kararnamenin ortaya
çıkan ve kamu görevlileri arasında âmme hiz
metlerini aksatacak seviyeye ulaşmış, huzursuz
luklarını tamamen giderecek tedbirleri öngör-,
in e d iğini ifadeyi bir zaruret bilir, müteakip ka
rarnamelerle bunları da giderecek tedbirlerin
getirilmesini temenni ederiz.
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1973 Bütçesi denk değildir. Ayrıca, vazge
çilmesi mümkün olmayan hizmetlerin bir kısmı
için, Bütçeye konan ödeneklerin yeterli olma
dığı Bütçe Komisyonundaki müzakereler sıra
sında meydana çıkmıştır. Bunun ekonomimiz ve
malî bünyemiz üzerinde olumsuz etkiler yapma
sından endişe ederiz.

cağından, kesin durumunu almak mecburiyetin
dedir. Eğer Parlâmentonun yaptığı değişiklik
lerle tasarı Atatürkçü görüşü gerçekleştirecek
hale gelmiş ise, bu takdirde Hükümet şevkte
görevini iyi yapmamış demektir. O halde gere
ğini yapmak lâzımdır. Aksi takdirde inandırıcı
olmak hüviyetini kaybeder.

İktisadî Devlet Teşekküllerinin yapılacak
yeniden düzenleme ile Devlet bütçesine yük ol
maktan çıkarılacak bir duruma getirilmesini
çok zarurî görmekteyiz.

İşte bu sebeplerdendir ki, biz bu Hüküme
tin reform yapamayacağını beyan etmiş hulunuyoruz.
Petrol Kanununda görülen, hükümet tasarı
sının gerekçesiyle maddelerinin birbirine uy
maması bu kanunların gereken ihtimamla ha
zırlanmadığı intibaını uyandırmıştır.
iSayın Melen'in diyalog kurulması halinde
kanunları Parlâmentonun kapısından dahi içeri
soramayacağı beyanına katılmıyoruz. Çünkü
Birinci Erim Hükümeti zamanında ortaya konan
Anayasa değişiklikleri, partilerarasmda diyalog
kurulması suretiyle Anayasa değişikliğine katı
bir şekilde karşı olanları dahi neticede ittifakla
kabul edebilecek hale getirilmiştir.

Sayın Melen Hükümeti, programlarında yer
alan reform tedbirlerinin hemen hiç birisini he
nüz gerçekleştirememiş, sevk ettiği kanunların
hüviyet, hattâ bünye değiştirmesine seyirci kal
mıştır. Kamu idaresi, eğitim, vergi sistemi, ver
gi idareleri, maliye, kredi usulleri, İktisadî Dev
let Teşekkülleri reform ihtiyacı içindedir. Top
rak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı Komis
yonda her gün biraz daha reform gayesinden
uzaklaştırıcı bir bieimide değişikliklere uğra
makta; hükümet, bu hali ile Parlâmentoya ters
düşmüş bir 'duruma gelmektedir. Plân da bu
akıbete uğramıştır. Petrol ve maden tasarıları
nın akıbeti de bu olmuştur. Bu kanunların, da
ha önce Anayasa değişikliklerinde olduğu gibi,
pa? tilerle diyalog kuraimadan Parlâmentoya
sevk edilmiş olmasının tabiî bir sonucudur.
Kendileri partiler dışı, ya da üstü bir Hüküme
tin başkanıdır. Reformları parti!eriistü bir dav
ranış ve Atatürkçü görüş içinde gerçekleştir
mekle görevlendirilmişlerdir.
Şu halde, bu görüşle hazırladıkları kanun
ların Parlâmentoda ilkeleri ve hattâ gerekçele
riyle değiştirilmeleri karşısında, buna iltihak
değil, kesin bir durum almak mecburiyetindedir.
Filhakika, kendilerinin dedikleri gibi demokrasi
ve parlamenter rejim, ikna rejimidir. Yasama
yetkisine sahibolan Parlâmentonun, tasarılar
üzerinde görüşlerine uygun tasarruflarda bu
lunmak hakkı, hattâ görevidir, fakat tasarısı
nın Anayasanın emrettiği reformları Atatürkçü
görüşle gerçekleştirecek en iyi doküman oldu
ğuna inanan Hükümetin de, bu durumda bir gö
revi vardır.
Eğer hükümet, hazırladığı tasarının bu
amaçları gerçekleştireceğine inanmaktaysa, ge
rekçesinin bile değiştirilmesi takdirinde inan
madığı bir tasarıyı savunma durumunda kala

'Seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun ha
zırlanmasını da örnek olarak göstermek .müm
kündür. Böyle hareket edilmediği için, Kanun
lar, Hükümetten geldiğinden tamamiyle farklı
bir hale gelmiş, bu hali ile reform, hattâ ısla
hat değil, ileri olmak niteliğini de bâzıları mu
hafaza edememiştir.
«Reform» alışılmış bir İncimden yeni bir bi
çime geçiş, yeniden şekillendirme olduğuna ve
amaç, Anayasa prensip ve 'düzeni içinde kalarak
o prensipleri gerçekleştirmek bulunduğuna gü
re, bunu yapmanın memleketin altını üstüne ge
tirmek olmayacağı meydandadır. Sayın Melen'
de 1971 yılı Bütçesinin müzakeresi sırasında,
meselâ kredi düzeninin ıslahı lüzumunu işaret
ve böylelikle zımnen de olsa mevcut düzenin
bozukluğunu ifade etmiş bulunmaktaydı. O hal
de bu düzenin Anayasa düzenine intibak ettire
cek biçimde değiştirilmesi önerisine neden kar
şı çıktıklarım anlamak zordur. Örneğin, Petrol
Kanununda kur garantisinin kaldırılmaması, bo
zuk düzenin sürdürülmesi değil midir? 'Sayın
Başhakan Meclisteki müzakerelerde yeni bir
•sorumluluk görüşünü ortaya koymuştur. Ana
yasamıza göre idare, kuruluş ve görevleriyle
bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Şu halde
kamu görevlisi yetkisini, onu düzenleyen ka-
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nundan almaktadır. Bu kanun, Anayasaya ay
kırı olamaz. Çünkü Anayasa hükünııleri; yasa
ma, yürütme ve yargı organlarını idare makam
larını ve kişileri bağlayan temel hukuk kural
larıdır. öyle ise, yetkisini kanundan alan ka
mu görevlisi bunu kanunun ve Anayasanın ön
görmediği, hattâ açıkça yasakladığı biçimde
kullanırsa sorumlu olur. Bu sorumluluğu hare
kete geçirecek makam, kamu görevlisinin eylem
ve işlemlerinden Parlâmentoya karşı mesul olan
Bakanıdır. Başbakan ve bakanlar bu sorumlu
luktan kaçmamazlar.
>Sfaym Başbakan hâzı konularm kürsüye ge
tirilmemesi fikrindedir. Türkiye Büyük Millet
Meclisinin denetim yollarının tıkanma-sı sonu
cunu doğuracak olan 'bu fikirle ile beraber ol
maya imkân yoktur. Yasama Meclisleri üyeleri.
bâzı konularda murakabe görevini yerine getir
mek, bâzılarında Hükümeti uyarmak, bâzıların
da Hükümete açıklama yapmak olanağını ver
mek için kürsüye getirirler.
Diğer taraftan, hiç kimsenin arzu etmediği
bâzı olayların meydana, gelmemesi için, özellik
le Hükümette görev almış kişilerin beyanların
da çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Mü
şahhas örnek vardır, ama çok değildir. Bâzı yer
lerde ufak tefek olaylar olmuştur. Dünyanın
hev yerinde polis bir şeyler yapar; fakat bunu
teşmil etmek haksizlikti]-, tarzında bir beyan
bâzı görevlilere cesaret verebilir. Onun için
ufak da olsa ıttıla kesbedilen olayların tahkiki
ni ve tetkikini istemek ve hattâ kürsüye getir
mek Parlâmento üyesinin hem hakkı, lu-m de
vazifesidir-.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Hükü
met politikasını ve onun yürütülmesi aracı olan
1973 Bütçesini çözüm bekleyen malî, iktisadî
ve sosyal dâvaları başarı ile çözecek nitelikte
görmediğimizden Grubumuz Bütçeye olumlu oy
kullanamayacaktır.
Bütçenin memleketimize hayırlı ve Hüküme
tin uygulamada başarılı olmasını temennisi ile
Yüce Senatoyu Grubum adına saygı ile selâm
lar, teşekkürlerimi arz ederim. (C. II. P. ve
M. B. G. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Sami Turan, Millî Gü
ven Partisi Grubu adına, buyurunuz.
M. G. P. GRUBU ADINA iSAMİ T U E A ^
(Kayseri) — Sayın Başkan. Cumhuriyet 'Sena
tosunun değerli üyeleri.
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Yüce Senato, 10 gündür, geceli gündüzlü de
vam eden kesif bir mesaiden sonra, 1973 malî
yılı Bütçe kanunu tasarısının müzakeresini bi
tirmiş bulunuyor. Şimdi biraz sonra tasarının
oylanmasına geçilecektir;
Millî Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu
Grubu olarak vereceğimiz oyun gerekçesini kı
saca arz etmek için huzurunuzda bulunuyorum.
Sayın üyeler, bir hükümetin 'başarısı veya
başarısızlığı, programı ile icraatının karşılaştı
rılması suretiyle belli olur;
Hükümetin teşekkül tarzına hâkim olan şart
lar hepinizce malûmdur. Bugünkü Hükümet,
ne bir parti hükümeti ne de partilerarası bir
koalisyon hükümetidir. Hükümetin Yüce Mec
listen itimat oyu alarak vazifeye başladığı ta
rihten bu yana çok zaman geçmiş değildir. Kar
şımızdaki hükümet henüz 8,5 ayını bile doldur
mamıştır. Bunun neticesi, yasama çalışmalarını
ihtiva eden genel icraatı itibariyle oldukça kısa
sayılacak bir süre iş başındadır demektir. İşte
kuruluşunda, özellik arz eden ve henüz 8,5 ayı
nı ikmal etmeyen bu hükümet 29 Mayıs 1972de
Mecliste okuduğu programıyle şu taahhüdü al
tına girmiştir. Şimdi Hükümet Programından
okuyorum :
«Parlamenter demokratik rejimin sıhhatli
ve verimli şekilde işler hale getirilmesi hepimi
zin temel görevlerimizdendir. Türkiye, demok
ratik rejimi seçmekle rejim tartışmalarıhı çok
tan geride bırakmıştır. Bunun içindir ki, millî.
lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetini yüceltmek, insan haklarına daya
nan hür demokratik rejimi her geçen gün biraz
daha güçlendirmek şaşmaz amacımız olacaktır.
Ancak, demokratik rejimin güçlenme-si ve
tanı olarak işleyebilmesi için elbirliği ile yap
mamız gereken bir çok işler olduğunu da cesa
retle ortaya koymamız gerektiğine inanıyoruz.
Demokratik rejim ve millet hâkimiyeti hür
seçimlere dayanır. Bu sebeple, önümüzdeki se
çimlerin Anayasanın öngördüğü zamanda yapıl
masını ve seçimlere selâmetle varmamızı müm
kün kılacak ortamın yaratılmasını önemli gö
revlerimizden biri sayıyoruz.
Seçimlere selâmetle ulaşabilmemiz için, her
"'evden evvel anarşinin ortadan kaldırılması ve
vurtta huzur ve asayişin tesisi gerekmektedir.
Hükümetimiz' her türlü anarşik olayları orta510 —
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dan kaldırmaya gesin kararlıdır. Anarşinin ta
mamen ortadan kalkması ise, bunun yeniden
doğmasını önleyecek çok yönlü tedbirlere bağlı
bulunmaktadır.
Hükümetimiz bu dönemde yıkıcı faaliyetlere
ve özellikle komünizme, aşırı sağa ve bölücülü
ğe karşı mücadeleyi daha tesirli bir hale getire
cektir. Seçimlere selâmetle ulaşabilmemizin di
ğer önemli şartı da iktisadî, sosyal ve kültürel
gelişmemizi hızlandıracak reformların süratle
gerçekleştirilmesidir. Bunların başında adalet,
idare, eğitim, toprak ve tarım, vergi ve maliye,
maden ve petrol reformları gelmektedir.
G-örev süremiz içinde üzerinde önemle dura
cağımız hususlardan birisi de, Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Plânını süratle hazırlayarak Tür
kiye Büyük Millet "Meclisine sunmak ve gecik
mede;! uygulamaya koymak üzere gerekli ted
birleri almaktır. Buna paralel olarak iktisadî
hayata canlılık vermek, yatırımları hızlandır
mak üzere gerekli tedbirler de alınacaktır.» 1
Değerli senatörler, Yüce Meclisler huzurun
da açık taahhüdünü kısaca naklettiğimiz hükü
met, anarşik olayları bertaraf etmek için yap
tığı çalışmalarda elle tutulur hir başarıya ulaş
mıştır. Ortalık, sütliman değildir; ama anar
şik olayların hazırlandığı ve sürdürüldüğü yer
lerde nispî bir sükûn ve huzur avdet etmiştir.
Devleti tehdit eden, millî birlik ve beraberliği
mizi baltalamaya matuf gizli çalışma örgütle?'!
ortaya çıkarılarak sorumluları adalete tevdi
edilmektedir.
Kanun hâkimiyetini tam olarak tesis etmek
hususunda hükümetin ve hükümetin sorumlu
luğu altında vazife gören sıkıyönetim makam
larının kanunların kendilerine verdiği yetki ve
vazifeleri hakkıyla kullanmakta gösterdikleri
ciddiyet 'semerelerini vermektedir.
Kanunsuz hareketleri alışkanlık olarak sür
dürmek isteyenlerin, bunlardan şikâyetçi olması
tabiîdir. Gerçek olan şudur ki, hükümetin mem
lekette emniyet ve asayişi tesis etmek, kanun
ları behemahal hâkim kılmak hususunda, gös
terdiği kararlı ve azimli davranış, kamuoyunda.
belli bir zümre dışında Devlete karşı güven duy
gularını artırmıştır. Unutmamak lâzım gelir ki.
hükümet bu çalışmalarında sınırlı da olsa, yal
nız memleket içindeki engellemelerle değil, son
zamanlarda şiddetini artıran ve pek çoğu mak
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satlı milletlerarası komünizm saldırılanım da
•mâruz bulunmaktadır. Bütün bu şerait ve ah
val içinde, birazdan temas edeceğimiz başka ça
lışmalar yanında emniyet ve asayişle ilgili ve
bugün olumlu neticeleri idrak edilen hükümet
çalışmalarını takdirle karşılanmak gerekmez
mi? Biz, memleketin içine sürüklendiği derin
buhranı gözönünde tutarak bu konuda Hükü
meti başarılı sayıyor ve ona yardımcı olmayı
Anayasanın bize yüklediği bir vazife addediyo
ruz.
ıSaym senatörler; bu bahsi kaparken, 12
Marta tekaddüm eden anarşik olayların hort
lamasına meydan vermemek düşüncesiyle hükü
metçe mevzuat boşluğunu doldurmak maksadı
na matuf olarak yapılan yasa çalışmalarını da
içtenlikle benimsiyoruz. Çünkü biz Milletimizin,
güven ve huzur içerisinde kalkınmasını ve dert
lerinin giderilmesini sağlamak için tedbirler
alınmasını beklemekte olduğunu görüyoruz.
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri;
Hükümet Programında, çeşitli alanlarda mem
leketin muhtaç olduğu reform çalışmaları yapı
lacağı belirtiliyor ve bunların kanun tasarıla
rının Meclislere sunulacağı taahhüt olunuyor
du. Bizim görüşümüze göre hükümet üzerine
düşen vazifeyi bu alanda da başarmış ve reform
tasarıları Yüce Meclislere sunulmuştur. Ancak.
l)u tasarıların komisyonlardan ve Genel Kurul
dan tartışmasız geçmeyeceği de bir gerçektir.
Zaman oluyor, tasarının «reform,»1 karakte
ri arz etmediğinden bahsediliyor; zaman olu
yor herhangi bir hükmün değiştirilmesi karşı
sında «reform yozlaştırılıyor» diye feryat olu
nuyor ve yine zaman oluyor, bugünkü şartlarla
reform yapılamayacağı iddiası ortaya sürül ebiliyor. Bütün bu karışık ortam içerisinde gerçek
şudur ki, hükümet taahhütlerine sâdık kalarak,
Atatürkçü bir görüşle Anayasa doğrultusunda
ciddî ıslahat yapmanın gayreti içindedir.
Bütün engellemelere rağmen hükümet, Yüce
Meclislerle işbirliği halinde reformları gerçek
leştirmeğe çalışmaktadır. Hislerine mağlup ol
madan, soğukkanlı davranarak, memleket ya
rarına netice elde etmek hususunda 'hükümet,
samimî ve azimli bir tutum izlemektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin memleke
tin bütün müşküllerini halletmeye muktedir ol
duğu yolundaki sarsılmaz inancımız, bizi parla-
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meııto ile birlikte sonue alma çabasında olan
hükümeti desteklemeğe sevk ediyor.
'Saym senatörler; bu arada, Üçüncü Beş Yi
lık Kalkınma Plânının Yüce Meclislerden geçirilmiş olmasını da unutmamak lâzım gelir. Çok
uzun ve tafsilâtlı bir doküman olan Kalkınma
Plânının hazan bir iki .maddesinde yapılan ve
yaptırılan tadillerin ne kadar geniş tartışmala
ra yol açtığı unutulmamalıdır. Bütün bu çalış
malar, hükümeti çok meşgul etmiştir.
Cumhuriyet 'Senatosunun değerli üyeleri;
Devlet 'düzeninin korunması ve lâyikiyle işleye
bilmesi imkânını sağlayacak olan bu saydığı
mız çalışmaların yanı sıra, ekonomik alanda
yapılacak ve yapılması gerekli çalışmalar da
hükümetçe sürdürülegelmiştir. İktisadî kalkın
manın, ekonomik ve malî istikrar içinde yürü
tülebileceği ilmî gerçeğine dayanan hükümet,
aldığı tedbirlerle, 1972 yılında 1971 yılma na
zaran fiyat artışlarının hızını bir ölçüde azalt
maya muvaffak olmuştur. Bu alandaki hükü
met çalışmalarının daha da verimli hale getiri
lebilmesi için alınması lâzım gelen tedbirler var
dır. Bu tedbirlerin alınmasında ve hayat paha
lılığının hafifletilmesinde girişilecek teşebbüs
lerde sorumlulara yardımcı olmayı \azife biliyo
ruz „
Ekonomik alanda hükümetin önemli bir ba
şarısını, ihracatın geliştirilmesinde görüyoruz.
Gerçekten 1972 yılında ihracatımız en iyimser
tahminleri dahi aşarak 885 milyon dolara yük
selmiştir ki, biz bunu, Türkiye ekonomisinin ih
racat yönünden potansiyelini göstermesi bakı
mından çok sevindirici buluyoruz.
Türkiye ekonomisi, bâzı yabancı uzmanların.
da belirttiği gibi, artık bugün geri kalmış bir
memleket ekonomisi karakterinde değildir. Ye
tişmiş seviyeli idarecileri, kalifiye işçileri, her
daldaki teşebbüs erbabı ile dış ülkelere açılabilecek bir üretim kapasitesine ulaşmıştır. Bu
nun değerlendirilmesi, geçmişten kalma bâzı
mevzuatın, bu arada Türk Parasının Kıymetin
Koruma Kanununun çok kayıtlayıcı ve bezdirici
birtakım hükümlerinden arınması gereklidir.
Zengin petrol kaynaklarına sahibolan ve
uzun bir ortak geçmişe sahibolduğumuz bâzı
komşu ülkeler, Türk mallarının ve Türk teşeb
büs erbabının müsait şartlarla girebileceği alan
lar olarak dikkate -alınmalı ve değerlendirilme
lidir.
'
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Bu düşüncelerimizi sadece bugünün bir me
selesi olarak değil, bundan sonra gelecek ikti
darlar için de gerekli görüşler olarak ileri sür
I mekteyiz,
Yatırımlar konusunda hükümetçe alman ve
ı alınması düşünülen teşvik tedbirlerini anahatlarıyle tasvibetmekteyiz. Şüphesiz tasarının hü
kümleri ayrı ayrı incelenip değerlendirilecektir.
Türkiye'de yoksulluğu yenmek, vatandaşın ferah
S3viyesini yükseltmek, işsizliği azaltmak ve gi
derek yok etmek, ancak yatırımların artırılma
sı ve geliştirilmesiyle mümkündür. Bu itibarla,
henüz' Meclislere sevk edilmiş ve müzakerelerle
olgunlaştırılacak bir tasarıyı vesile ittihaz ede
rek, Türkiye'de yatırım şevkini kıracak şekilde
beyanlarda bulunmayı memleket için zararlı sa
yıyoruz. Her kanun teklif ve tasarısının, Yüce
Meclislerde, memleket için en hayırlı hale geti
rileceğine inanarak, her sorumlunun bu konuda .
komisyonlarda ve Meclislerde yapıcı olmasını
temenniye değer görüyoruz.

ı

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; mü
zakeresini bitirmiş olduğumuz 1973 Bütçe tasa
rısı «Program - Bütçe» sistemini getirmek su
retiyle bütçe ve harcamalar politikamızda önem
li bir ıslahatın ilk adımını atmıştır. Ayrıca bu
Bütçenin, vatandaşlara, yeni vergi tedbirleriy
le birlikte getirilmemiş olması memnuniyet ve
ricidir. Dileğimiz, bu bütçenin uygulanmasın
da. da, hazırlanmasına amil olan zihniyetin bü
tün ilgili kuruluşlar ve dairelere benimsenme
sidir.
Grubumuz, arz ettiğimiz bu görüşlerin ışı
ğı altında, İP/73 yılı bütçesine olumlu oy kulla
nacaktır.
Bütçenin aziz Milletimize hayırlı olması di
leğiyle, Yüce 'Senatoyu saygılarla selâmlarım.
(Alkışlar)

BAŞKAX — Sayın 'Sami Turan teşekkür
ederiz.,
Millî Birlik Grubu adına, Saym Mucip Atak
lı.
M. B. G. AD1XA MUCİP ATAKLI (Tabiî
Üye) — Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun saym üyeleri;
Millî Birlik Grubu adına üyelerimiz aracı
lığı ile 1973 malî yılı Bütçesinin tümü ve bakan
lıklarla ilgili bölümleri üzerindeki gülüşlerimizi
I ayrmtılarıyle belirtmiştik. Saym bakanların ve
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sayın senatörlerin yapmış oldukları konuşmala
rın ışığı altında özellikle az gelişmişlikten kur
tulmanın yöntemleri hakkındaki görüşlerimizi
özet olarak, bu vesileyle bir kez daha belirtme
yi yararlı buluyoruz.
iSayın senatörler; yurdumuz 200 yıla yakla
şan bir süredir insan haklarına saygılı, demok
ratik bir düzen içerisinde çağdaş uygar toplum
lar düzeyine ulaşabilmek için ihtilâller devrimler ve •devrimsel nitelikteki olaylara alan ol
muştur. Bu olumlu davranışlar, iç ve dış çıkar
cı ve tutucu çevrelerin karşı çabaları yüzünden
hedefine ulaşamamıştır. Bugün de aynı sıkma
ları çekiyor ve aynı mücadelenin devam ettiği
ni görüyoruz. Ancak biz. Ulusumuzun Büyük
Önder Atatürk'ün işaret ettikleri çağdaş uygaı'lık düzeyine, az gelişmişliğin ve fakirliğin
da:- çemberini kırarak ve kıt olan kaynakları
mızı Devlet öncülüğünde bir plâna g'övo en ve
rimli alanlara yatırıp yüksek bir kalkınma hızı
elde etmek suretiyle sanayi toplumu haline ge
lerek ulaşacağımız inancındayız.
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Ayrıca, maliyet artışının meydana getirdiği
noblâğı da yeni yatırım sahalarına intikal et
tirebilecektik. Zarar, 'bunun'la ela bitmiyor. TCö
projeden 20'sinde asgarî bir yıllık, 29 unda iki
yıllık, 15 inde üç yıllık, 5 inde dört yıllık, diğer
5 inde yedi yıllık ye daiha fazla gecikmeler
tespit edilmiştir. Bu gecikmeler yeni maliyet ar
tışlarının da nedeni olacaktır.
Bu arada bir konu üzerinde de önemle dur
mak isteriz. Projeler genellikle yabancı firma
lara yaptırılmakta ve projelerin mühendislik ve
kontrol hizmetleri de yabancı firmalara ihale
edilmektedir. Bu projelerin dış finansmanı için
aldığımız borçların büyük bir kısmı projenin
kontrol ve mühendislik hizmetleri için sarf edil
mektedir. Nitekim Birinci Plân döneminde bu
yolda harcanan paraların toplamı 27 milyon do
lar 387 milyon Türk lirası iken, İkinci Beş Yıl
lık Plân döneminde beş katına yakın bir artış
göstererek 125 milyon dolar, 1 milyar 750 mil
yon Türk lirası döviz olarak dışarıya ödenmiş
tir. Ü ç incü Beş Yıllık Plân döneminde 'bunun
da artacağı düşünülürse bu hizmetler için Dev
let Proje Hazırlama Dairesinin biran önce ku
rulmasının zorunluğu kendiliğinden ortaya çı
kar.

Bütçedeki büyük rakamların
yatırımlara
tahsis edildiği görüntüsü, bizi tek basma bu
amaca ulaştıranı az. Parasal ve fiziksel hedefler
zamanında ele geçirilmelidir ki, plân hedefleri
ne varılabilsin. Parasal ve fiziksel ahenk sağ
lanmadığı takdirde, kalkınma sözde kalır vr
uygar toplumlarla aramızdaki mesafe kapanamaz.
Türkiye'nin sanayileşmesi açısından hayatî
önem taşıyan büyük yatırım projelerinden mey
dana gelen milyarlık maliyet artışları ve gecik
meler kalkınmamızı önlemektedir. Devlet Plân
lama Teşkilâtı Tetkik ve Tahlil Şubesi, 1972
yılı içinde toplamı 48 -milyar lirayı asan 105
adet yatırım projesi üzerinde yaptığı araştırma
da, gecikmelerden dolayı hizmete giremeyen ve
üretime geçmeyen projeler nedeniyle 1973 yı
lında millî gelir kaybımızın 2 milyar 870 mil
yon liraya ulaşacağını tespit etmiştir. 105 pro
je arasından seçilen 15 büyük projedeki .mali
yet artışları toplamı ise, 8 milyar 128 milyon li
rayı bulmaktadır. Eğer bu 15 proje zamanında
gerçekleştirilseydi, yurdumuza 11 milyar 50r
•milyon 'liraya mıalolacaklardı. Bu suretle hem
8 milyarlık maliyet artışı olmayacak,- hem de.
bunların üretimlerinden yat arlanılarak millî
I
gelirin artması sağlanacaktı.

Yabancı teknisyenlere avuç dolusu paralar
verilirken, yerli teknik elemanlar Personel Ka
nunun dar çerçevesi içinde tutularak, Devlet
hizmetinden uzaklaşmaları zorunluğu yaratıl
maktadır. Yurt kalkınması, teknisyensiz yapıla
maz. Yabancı uzmanlara ödenen astronomik ra
kamların pek az kısmının yerli teknik eleman
lara ödenmesiyle kalkınmanın maliyeti de azal
tılabilir.
Anayasamızın vergi adaleti ilkesini gerçek
leştirmek yolunda öngördüğü tedbirler alına
mamıştır. Bu sebeple de vergi kaybı yüksektir.
Kanunlarımızın öngördüğü oranda yergilerin
alınmaması Bütçenin açık olarak kapanmasına
yol açmaktadır. Açık bütçelerin enflâsyomist
bir politika ile kapatılma eğilimi, paranın de
ğerini düşürmekte, 'bu ise hem yatırımların ma
liyetini yükseltmekte ve hem de hayat paha
lılığını körükleyerek vatandaşın geçimini zor
laştırmaktadır.
Tarım alanından yeterince" vergi alınama
dığından şikâyet edilirken, «Teşvik tedbirleri»
adı altında-sanayi kesimine de birtakım vergi
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bağışıklıkları tanındığı takdirde, kalkınmanın
bütün yükü memur, işçi, küçük esnaf ve dar ge
lirli vatandaşların omuzlarına bindirilecektir.
Bunu tasvibe imkân yoktur. Önce vergiler tah
sil edilmeli, vergi kaçakçılığı önlenmeli, böylece
yatırımlar için gerekli finansman imkânları sağ
lanmalı, yükselen hayat pahalılığı karşısında
katsayıyı artırarak memur, emıekli, dul ve ye
timler insanca yaşama olanaklarına kavuşturul
malıdır. Ancak bundan sonra bütçe elverirse,
bâzı teşvik tedbirlerinin uygulanması yoluna
gidilmelidir.
Hükümetin hazırladığı teşvik tedbirleri ka
nun tasarısıyle yatırımların gerice yörelere kay
dırılmasının mümkün olamadığına da ayrıca
işaret etmek isteriz. Bunlar bizi şu sonuçlara
ulaştırmaktadır :
Disiplinli bir plân ve program uygulaması
olsa idi, en az aynı miktardaki proje bedelini bu
maliyet artışlarından karşılayabilirdik. Bu ba
şıboş gidişin sorumluları kimlerdir? Hükümet
bu gerçekler karşısında ne yapmayı düşünüyor,
daha ne kadar zaman bu düzensiz gidiş devam
edecek, suçlulardan ve sorumlulardan hesap
sorulmayacak mı?
Yürütmenin yetkilerini kısıtladığı gerekçe
siyle Anayasayı suçlayarak, onu değiştirmeyi
başaranların yatırımlardaki bu gecikme ve ma
liyet artışlarından ötürü Millete sanık olarak
neyi ve kimi takdim edeceklerini merakla 'bek
liyoruz. Bizce gecikmeyi ve maliyet artış 1 a-nr»1
doğuran, kalkınma hızını düşüren sebepler uvgulamadaki yetersizlik, suiistimaller ve sorum
suz davranışlardır. Yönetimdeki zafiyet, dene
timdeki umursamazlık bürokrasi ve hesap sorulmayışı kalkınmamızı olumsuz yönde etkile
mektedir. Bunlarla ciddî mücadele yapılmadık
ça. ne siyasal, ne sosyal ve ne de ekonomik so
runlarımız çözümlenemez.
Belirli bir süre sonra Ortak Pazara aslî üye
olarak katılmaya karar vermiş bulunuyoruz
Modern emperyalizm ve sömürünün bugünkü
uygulamalarını iyice tespit edip onlara karşı
yurt. çıkarlarını korumazsak ve Hazırlık Döne
minde gereken tedbirler süratle alınmaz; kali
te, maliyet ve fiyatlardaki ayarlama ve düzen
lemeler yapılmaz ise. Ortak Pazarın kapıkulluğundaıı kurtulamayız. Malî istikrar sağlanma
dığı takdirde, plân yapmanın da bir değeri kal
maz.
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Değerli arkadaşlarım; bu arada memurlarla
ilgili bir hususa da temas etmek istiyorum.
Bunların dokuz aylık maaş farklarından ala
cakları paranın iki aylıktan biri Emekli San
dığına kesiliyor; ikincisi de, MEYAK ve vergi
kesintileri ile kayba uğruyor. Belediyeler, il
özel idareleri ve İktisadî Devlet Teşekkülleri
memurları borçlu çıkıyor, diğerlerinin de eline
pek az para geçiyor. Bu durumun Hükümet ta
rafından ele alınmasını diliyoruz.
Sayın senatörler; bir memlekette sorunlar
gerçek yüzüyle ortaya çıkarılmaz, açık tartış
malara konu yapılmaz ise, olumlu sonuçlara
ulaşmak mümkün değildir. Susmuş, yahut sus
turulmuş ülkelerde her türlü yolsuzluk müm
kündür. Önleyici tedbirleri almak, bunları tar
tışmak ise, çok zor hattâ imkânsızdır. Bunun
için fikir ve basın özgürlüklerinin haysiyetli
bir oluşum içinde şümulüyle uygulanmasında'
büyük yarar görüyoruz. Açık rejim olan demok
rasinin de gereği budur. Âdil yönetimin, sürat
le işleyen yargının büyük yararları tartışıla
maz. Âdil yönetimin, huzurun sağlanmasında
ve kalkınmamızın gerçekleşmesinde değeri de
büyüktür. Bütün maddî ve manevî olanaklarımı
zın en verimli şekilde kalkınma seferberliğine
vöno!tilebilmesi, her alanda Milletçe huzur için
de bulunmamıza bağlıdır. Millî huzur ve sos
yal barış, kin ve nefret duygularından arına
cak intikam heves ve hırsından kurtulmak sure
tiyle gerekli tedbirleri almakla sağlanabilir.
Anarşik ortamın
süratle bertaraf
edilmesi,
napistlerin tesirsiz kılınması, içte ve dışta de"Mi eden söylentilerin bitmesi, meselelerin üze
rine açıkça gitmekle ve âdil olmakla sağlanır.
T
vsilerin kanunsuz hareketlerini Devlet yüklen
memelidir.
Değerli arkadaşlarım; her türlü emperyaliz
me kapalı, millî yarar uygun, haysiyetli dost
luklara açık bir dış politika hedefimiz olmalı
d ı r Dış politikadaki başarı, uluslararası alanda
etkileri önemli olan ilkelere daha kesin bir tu
tum ve bağlılıkla kabildir. Kurtuluş savaşları
na örnek olmuş bir ülke olarak bütün kurtuluş
savaşlarını destekleyen ve emperyalizme karşı
olan bir politika gütmeliyiz. NATO ve Amerika
ile olan ilişkilerimizde irademiz dışında bir sa
vaşa itilmeden ve olup bittileri sağlayacak ter
tiplerden sıyrılmalıyız. Avrupa Topluluğundan

O. Senatosu

B : 30

kopmamayı, Avrupa devletleriyle politik ve
ekonomik bağlarımızı demokratik
kurallara
u:ı ve haysiyetli bir biçimde devam ettirmeliyiz. Kıbrıs meselesinde kesin ve kararlı bir
tutumun gereği olan insiyatifi elde bulundur
malıyız.
Değişen dünya durumu ve şümulü yüzün
den mililî savunma probleminin çok hassasiyeti
ele alınması gerekir. Devletimizin güvenliğini
sağlayacak, egemenliğim devam ettirecek güçt r
bir silâhlı kuvvetin millî ve ittifaklar gereğine
uygun olarak kurulup idame ettirilmesi zarure
ti vardır. Bunu sağlarken, ekonomik kalkınma
ile 'millî güvenliğin ahenkli bir denge içinde tu
tulması zorunludur. Artan nüfus, askerlik mü
kellefiyeti ve kalkınma ihtiyacı gözönünde tu
tularak, Silâhlı Kuvvetlerimizin kalkınmaya fi
zikî olarak katılması imkânlarının yaratılması
nı yararlı ve zorunlu görüyoruz.
Kalkınmanın ve iyi yönetimin en etkili un
suru, yetişmiş insan gücüdür. Yüksek kültür,
düzeyli bir sanayi toplumu yaratabilmek, an
cak iyi bir eğitimle olur. Millî eğitimimiz, Ata
türk düşmanlığını geliştiren skolastik eğitimin
yaygınlaştırılmasmdan kurtarılmalıdır. Teorik
ve teokratik eğitim sistemiyle yetiştirilecek kad
rolarla sanayi toplumunun istediği elemanları
yetiştirmek mümkün değildir. Müspet bilime
dayalı, teori ile pratiği dengeli bir şekilde yürü
ten bir eğitim reformuna şiddetle ihtiyaç var
dır. Teknik eğitime geniş imkânlar tanınmalı
dır. Üniversite özerkliği asla zedelenmemeli,
eğitimde fırsat eşitliği ilkesi yok edilmemelidir.
Beyin gücü ihracını önleyecek tedbirler alın
malıdır.
Yeraltı ve yerüstü servetlerimizin millileşti
rilmesi yeterli değildir. Kalkınmanın temel un
surları olan kaynakların boraks, linyit, fosfat.
petrol gibi önemli unsurların devlet eliyle işle
tilmesine, yani devletleştirilmesine zaruret var
dır. Bugün enerji politikasının iyi tanzim edilmemıesinin sıkıntısını çekmekteyiz. Öneriler ted
birler maksadı karşılayamaz. Süratle kalkınma
ihtiyacından olmanın lüzumu, sömürüye dayan
mayan yabancı sermaye yardımını kabulde bizi
haklı kılmaktadır. Sömüren bir dış sermaye
yardımını, kalkınmamızın aleyhinde görmek
teyiz.
Sayın senatörler, Bütçemizi bağladığumaz bu
günde görüşlerimizi genel hatlarıyle sunmaya
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çalıştım. Sözlerimi ! bitirirken, birkaç hususa da
temas etmek istiyoruz.
îki aylık çalışmalarında bütçe harcamaları
na 1 milyarın üstünde ek yapan Bütçe Karma
Komisyonunun bugünkü görüşmelerle şahidi ol
duğumuz (A) işaretli cetvellerde yer alan öde
neklerden % 10 kesinti yapmasmdaki çelişkiyi
anlamak mümkün değildir. Bütçenin bugünkü
durumu ile plân hedeflerine, şimdiye kadar iza
hına çalıştığım sebeplerden dolayı ulaşmayı
nümkün görmemekteyiz.
Ayrıca artan nüfus kalkınma hızımızın üçte
birden fazlasını massetmektedir. Gelir kaynak
larımız da yetersiz olduğundan kalkınabilmek
için engelleri bertaraf ederken, tasarrufa da en
•••eniş ölçüde riayet etmek, kemerleri sıkma ge
rgini tam olarak yerine getirmek zorundayız.
Toplumumuz siyasal, sosyal, ekonomik alan'arda yaygın ve ıstırap verici bir bunalım için
de bulunmaktadır. Bu bunalımlardan ancak,
millî huzur sağlanmak suretiyle, sosyo - ekono
mik sorunların çözümünü getirecek reformları
gerçekleştirmekle kurtulabiliriz. Çağdaş ülke
lerle aıamızdaki mesafe bugüne kadar olan,
tutumumuz devam ettiği takdirde asla kapan
mayacak, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak da
bizim için hayal olacaktır. Anayasamızın emret
tiği sosyal hukuk devleti ilkelerine uygun dür
',en kurulmadığı müddetçe ilerlememizi müm
kün görmemekteyiz. Yurdumuzun, ancak Dev
letin öncülüğünde ve millî özel sektörün de yardımıyle kalkınabileceğine inanıyoruz.
Sayın senatörler, her alanda bizi bekleyen
kalkınmamızı geciktiren, bütçe 'müzakerelerinin
başından itibaren bugüne kadar izahına çalış
tığımız engeller yenilmediği müddetçe, en iyi
nazarî hazırlıklar yapılsa, en iyi niyetler beslense bile hedefimize ulaşamayız. Bu engelleri
venebilmek için başta Parlâmento olmak üzere,
Hükümet ve sorumlu bütün organlar disiplinli
plânlı ve programlı bir çalışma düzeyine girme
lidir. Olanaklarımızı tam olarak değerlendire
rek bir kalkınma seferberliğinin bütün gerek
lerini yerine getirmeliyiz. Kalkınmamıza katkı
sı alacak özel teşebbüsün de bu anlayış içerisine
sokulması şarttır. Düzenli ve disiplinli çalışma
yı sağlayacak idarî, siyasî, ekonomik ve sosyal
nitelikteki reformların gerçekleştirilmesi gerek
lidir. Tarihimiz, çağın az gelişmiş ülkesi olmak
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utancından kendimizi kurtarmamızı emrediyor.
Devletimizin kurucusu önderimiz Atatürk'ün
ruhu ıstırap iyinde, eserini devrettiklerinden
bunu istiyor. Büyük Milletimizi dünya ulusları
arasındaki şerefli ve haysiyetli yerine ulaştır
mak en kutsal görevimiz olmalıdır. 1973 Bütçe
sini uygulayacakların, kalkınmanın gereği olan
reformları kanunlaştıracakların bu anlayış için
de davranacaklarına inanmak istiyoruz.
Bu içten inançla 1973 Bütçesinin yurdu
muz ve Milletimiz için yararlı sonuçlar sağla
masını diler, şahsım ve Grubum adına Yüce He
yetinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Mucip
Ataklı.
Kontenjan Grubu adına Sayın Fahri Korutürk, buyurunuz.
KONTENJAN GRUBU
ADINA
FAHRİ
KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, Cumhuriyet Hü
kümet inin sayın üyeleri;
Yüce Senato 10 günlük yoğun bir çalışma
sonucu 1973 senesi Bütçe kanunu tasarısı üze
rindeki müzakereleri bitirmiştir.
Bilindiği gibi Bütçe, Devletin hayatiyeti ve
çeşitli organlarının düzenle çalışabilmesi için ge
rekli temel kanunlardan biridir. Bu sebeple üze
rinde ne kadar yoğun bir çalışma yapılsa, ne
kadar çeşitli tartışmalara girilse yeri olduğu
aşikârdır.
Türkiye Cumhuriyetinde hür
demokratik
rejim hâkim olduğu cihetle, Türk kamuoyu ve
dış âlemin, Yüce Senatomuzda cereyan eden
Bütçe tartışmalarını yakından takibetme imkâ
nını bulduğuna şüphe yoktur.
Bugün, bütçe müzakereleri bitmiştir; büt
çenin incelenmesi ve eleştirilmesi bitmiştir. Şim
di, müzakerelerin son gününde son söz hakkı
nın parlamenterlere aidolduğu yolundaki Tü
zük ve gelenek uyarınca, bütün siyasî partiler
ve grup temsilcilerinin kendi parti programları
açısından 1973 senesi Bütçe kanun tasarısının
karakteri ve bu müzakerelerden edindikleri in
tiba üzerinde serbestçe son bir teşhis koyma
imkânını kullanmakta olduklarını
görüyoruz.
iBu imkânın, yani serbest bir kürsüde serbestçe
konuşmanın ne demek olduğunu çevremize ba
karak kıymetlendirmekte büyük bir isabet ve
fayda olduğuna kaniiz.
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Bu itibarla; Türkiye Seııatosımdaki Bütçe
müzakerelerinin her şeyden evvel cereyan eden
açık tartışmalarla, Hükümetin siyasî ve iktisa
dî tutumu ile birlikte, tüm icraatı ve hattâ
Devlet Başkanının tutumu üzerindeki şedit
eleştirilerle, bize ve bütün dünyaya memleke
timizde nasıl açık ve özgür bir rejimin hâkim
bulunduğunun delilini vermiştir.
Türkiye'de 12 Mart 1971 tarihinde bir aske
rî müdahale olmuştur. Bu askerî müdahalede,
dünyada, emsali görülmemiş bir şekilde bütün
Anayasa müesseselerine saygı gösterilmiş
ve
memleketin sorumlu her çevresinde durumun se
rinkanlılıkla mütalâası sonunda yurtta Ana
yasa müesseseleri bütünüyle ayakta tutunabilıniştir. Bu, dünyaya örnek olacak bir millî ve si
yasî olgunluktur ve bu müşahede üzerinde mil
let olarak gururla durmamız ve birçok eski
devletler kurmuş bir milletin çocukları olduğu
muzu hatırlayarak kendimize güvenimizi taze
lememiz yerinde olacaktır kanısındayım.
Bununla ilgili olarak bir konuya değinece
ğim. Türk basını ve üyesi olduğumuz Dünya
Basın Birliği mensupları, Meclislerimizde de
vazife görüyorlar ve burada cereyan eden mü
zakerelere şahit olabilmektedirler. Gönül isti
yor ki, bu gerçekler karşısında, bütün basın
mensupları ve hattâ ecnebi misyonların ilgili
elemanları dünyanın çeşitli bölgelerindeki anar
şik olaylardan nasıl haberdar oluyorlarsa, za
manımızda bundan nasibini kuvvetle almakta
olan Türkiye ile ilgili konularda da, Türkiye'de
her şeye rağmen hür demokratik parlamenter
bir rejimin nasıl hâkim tutulmakta olduğunu da
Vi
bu vesile ile dünya kamuovum aeiKtavabıJsın
lei'.

Türkiye'de Cumhuriyet İdaresi 50 nej yılı
nı idrak etmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun
enkazı üstüne, bütün dünyanın ateşli, sinsi, çe
şitli ve birleşik baskısına rağmen ulu önder
Atatürk taralından kurulan Cumhuriyet, şim
di içinde bulunduğumuz türlü bunalımlara rağ
men, çevremizde yaşayan pek çok insanın, bir
çok toplumun tahassürle baktıkları pek çok ni
meti de yurdumuza beraberinde getirmiştir.
Aydın çevrelerimiz için bunu görmek ve gös
termek bizce özellikle bir millî görevdir.
Sayın Senatörler, Türkiye Cumhuriyeti,
dünyanın rast gele herhangi bir coğrafî bölge-
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sinde değil, asırlardan beri çeşitli zıt meniaatların ve akımların çarpıştığı bir yerde yaşamak
tadır.
Türkiye'nin Doğusunda, kendi rejimini ken
di metoduyla korumak isteyen dostumuz ve
müttefikimiz bir hükümdarlık idaresi vardır.
Türkiye'nin Kuzeyinde, kendileriyle iyi kom
şuluk münasebetleri içinde yaşamak istediğimiz
insan toplumunun mutluluğunu ancak kendi
rejimi ve kendi metodunda gören ve bunu bü
tün dünyaya tanıtmak ve kabul ettirmek iste
yen büyük ve geniş bir sosyalist âlem yaşamak
tadır.
Türkiye'nin Güneyinde, tarihî bağlarımızın
sürüp geldiği ve bugünde kendileriyle dostluk
münasebetlerimizi arttırmak istediğimiz bir
Arap dünyası vardır ki, kendi anlayışlarına gö
re bir Arap sosyalizmi ve birliğini kurmaya ça
lışma gayreti içindedirler.
Türkiye'nin Batısına gelince : Orada da bu
gün hür, demokratik - Parlamenter rejim için
henüz hazır olmadığını kabul ve ilân etmiş olan
müttefikimiz olan bir devlet vardır ki, o da
çağdaş uygarlık âlemi içinde kendi yerini ala
bilmek için kendi özel idaresini yürütüp gitmek
tedir.
Bizi, çevremizi saran, yüzmilyonları aşkın
bu komşuların rejimlerini kendimiz için uygun
görmüyoruz. Bu sebepledir ki, Türkiye Cumhu
riyeti dört bir tarafı çeşitli rejimler altında ya
şayan devletler ortasında tek başına insan hak
larına saygılı, millî, hür, demokratik, lâik, sos
yal bir hukuk devleti olarak hür Parlamenter
rejimi benimseyip sürdüren tek devlet olarak
cihanın dikkatini üzerine toplamaktadır.
Biz komşularımızın, uzak veya yakın başka
larının rejimlerine karışmıyoruz; fakat, devlet
ve millet olarak çevremizde ve 'başka yerlerde
hâkim olan çeşitli sistemlerin de ülkemize ne
fiilen ve ne de fikren sızmasına asla müsaade
etmiyoruz ve etmiyeceğiz. Biz, Devletimizin ül
kesi ve milletiyle bütünlüğünün sarsılmaz savu
nucusuyuz. Anayasamız ilkesine karşı girişilen
her türlü gayret ve çabayı tesirsiz kılmaya ya
rayan tedbirlerin ve kanunların yanında ve
bunların destekçisiyiz.
Bunu, böylece tespit ettikten sonra; 1973
Bütçe Kanun tasarısı üzerinde bütün senatör
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lerin ciddiyetle temas ettiği müşterek bir iki
noktaya temas edeceğim.
Müzakerelerde Türkiye'nin bugün üzerinde
durduğu meselelerin reformlar, Anayasa deği
şiklikleri ve seçimler olduğu .görülmüştür.
Sayın senatörler, «Reform» sözü, şüphesiz 10
günlük bütçe müzakerelerinin değil, son senele
rin hattâ hattâ bütün Cumhuriyet tarihimizin
ötesindeki devirlerden akıp gelen; fakat son yıl
larda Türk kamuoyunda en çok üzerinde du
rup düşünülen ve uğrunda müspet, menfî çeşit
li eylemlere geçilen geniş bir anlam taşımak
tadır:
Fakat, iktidarlar ve muhalefetler, siyaset
adamları, ticaret erbabı, aydın ve yarı aydın
çevrelerle birlikte bütün Türk Milletinde, Türk
Devletinin zihniyet ve kuruluşlarında çağdaş
uygarlık düzeyine ulaşmak için «Reform» ihti
yacı artık tamamen benimsenmiştir.
Sayanı şükran olan husus, Türkiye'de bu
reformların tepeden inme bir dikta şekli ile
değil, Türk kamuoyunda, Türk bilim çevrele
rinde .Türk basınında, siyasî partilerin bünye
lerinde enine boyuna düşünülmesi ve nihayet
Türk Parlâmentosunda bu reformların geniş bir
tartışma manzumesi halinde katiyet yolunu tutınasıdır.
Yurt içinde, yurt dışında herkes bilmelidir
ki, Türkiye'de çağdaş uygarlık yolunu açacak
bu «Reformlar» artık mutlak ve mutlak tahak
kuk edecektir. Bunu durdurmaya kimsenin gü
cü yetmeyecektir.
Anayasa değişikliklerine gelince :
Hatırlayacağız, Cumhuriyetin kabulünden
itibaren, 1924 tarihinden beri Anayasamız üze
rinde zaman zaman değişikliklere zaruret görül
müştür. Bunu niçin yapmışızdır ve niçin Cum
huriyetin 50 nci yılma girdiğimiz halde ve
hattâ bugün dahi kendimizi yine Anayasa de
ğişiklikleri içinde bulmaktayız?
Bunun sebebini sadece iktidarlara hâkim
olan ilericilik - gericilik zihniyetinde aramak
doğru değildir. Bunun esas sebebi, hür demok
ratik - Parlamenter sisteminde, yasama, yürüt
me, ve yargı - organları arasında gerekli den
geyi arama ve sağlama zaruretinde yatmaktadır.
Anayasaları
getirenler
ve değiştirenler
Devletin bu üç temel direği arasında bu hizmeti
yaptıkları tarihte dengeyi sağlamış olduklarına
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samimiyetle inanırlar; fakat zamanla uygula
malar ve uygulamamalar, sosyal ve ekonomik
rahatsızlıklar, devlet ve toplum hayatında görü
len türlü aksaklıklar dengede bir bozukluk ol
duğunu ortaya koyar.
Nitekim; bugün memleketimizde siyasî par
tileri, hükümetleri ve Parlâmentoyu meşgul
eden Anayasa değişikliği işte böyle bir zarure
tin mahsulüdür. Biz, samimiyetle inanıyoruz ki;
50 nei yaşma girmiş olan Cumhuriyet İdaresi,
bu problemleri elbet başarı ile çözecektir.
Seçimler meselesi ise, artık aydınlık kazan
mıştır. Başbakan ve bütün ilgili çevreler, 1973
senesinde Türkiye'de Anayasa hükümlerine uy
gun seçimler yapılacağını ve yapılması zarureti
ni açıklamışlardır.
Seçimler ve siyasî partiler, demokratik par
lamenter hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.
Türkiye Cumhuriyetinde 25 seneyi aşkın çok
partili 'bir siyasî hayat vardır; fakat kabul et
meliyiz ki,-siyasî iktidarların, normal demokra
tik usullerle el değiştirmesi geleneği bizde he
nüz batı demokrasilerinde olduğu şekilde yer
leşmiş değildir.
Gerek seçimlerin, gerek iktidar değişiklik
lerinin hür demokratik devletlerde olduğu gibi,
toplum hayatımızda hiç, bir nevi sarsıntı veya
bunalım yaratmadan normal bir yasa kuralı
haline girmesi millî hedefimiz olmalıdır.
Seçimler konusunda bütün ilgili çevrelerin
birleştiği nokta, millî iradeyi temsil eden Büyük
Millet Meclisine girecek üyelerin, seçim sistem
lerinde mevcut aksaklığı giderecektir.
Biz, 1973 seçimlerinde bütün siyasî partile
rin, sakıncalarında birleştikleri önseçim ve se
çim ile Siyasî Partiler Kanununda gerekli deği
şiklikleri yaparak girilmesini temenni ederiz.
Bu değişikliklerin tahakkukunda söz sahibi
olan siyasî partilerin, etkin bir faaliyete geçme
lerini bekleriz. Bununla bera.ber, konu üzerinde
ki çalışmalara bakılırsa; 1973 seçimlerine, ilgi
li kanunların noksan ve aksaklıklarının tama
men kaldırılarak girileceğini kabul ve farz etme'k de müşküldür.
O halde, batı demokratik rejimlerinde oldu
ğu gibi, memleket düzenini, Anayasa düzeni dı
şına sürdürmemekte Hükümete ve Hükümete
olduğu kadar siyasî parti lider kadrolarına bü
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yük görevler düştüğü ve düşeceği de dikkate
alınmalıdır.
Seçim programlarında aziz milletimizin düş
man kamplara ayrılmasmclaki tehlikeler üzerin
de hepimizin pek çok tecrübesi vardır.
Halkımızın temiz ve sâf inançlarının veya
mahrumiyetlerinin seçimlerde sönıürülmeshıden,
milletimizi düşman kamplara ayırmak yolunda
bugün içten ve dıştan maruz kaldığımız faali
yetlere bilmeyerek ortak olmaktan dikkatle
kaçınmamız lâzımdır.
,Si~q.sî parti lider kadrolarının dikkatleri
ni bu hassas noktaya çekmekte büyük millî ya
rar okluğu kanaatindeyiz.
1973 yılı seçimler yılıdır. Bu yıl, iki sene
den beri içinde yaşadığımız olağanüstü duru
mun normal duruma çevrilmesini istediğimiz
yıldı.
Yukarıda, memleketimiz çevresinde hâkim
olan rejimlerin ortasında Türkiye'nin tek ba
şına «Hür demokratik rejimi» yürüten ve ya
şatan bir rejim içinde olduğunu ve 12 Mart
1971 askerî müdahalesinden büyük bir siyasî
olgunluk içinde çıktığını belirtmiştik.
Bu defa, şartların gerektirdiği askerî mü
dahaleden sonra, içinde yaşadığımız bu du
rumdan çıkışda da, normal yönetime geçişte
de Türk Milletini yeni bir sınavın beklemek
te okluğuna kani bulunuyoruz.
İçinde bulunduğumuz duruma uygun gay
retlerle bu sınava dikkatli ve olumlu bir tarz
da hazırlanmalarını beklediğimiz siyasî parti
lerimizin, 12 Mart 1971 askerî müdahalesinin
sebeplerini, amaçlarını ve partilerimizin. Ana
yasa gerekleri ile birlikte daima gözönünde
bulundurmalarını ve iki yıldır yapılan reform
çalışmalarını ve bunların sonuçlarını hiçbir su
retle boşa çıkarmadan mutlaka başarıya ulaş
tırmalarını tavsiyeye şayan buluyoruz.
Sayın senatörler, 1973 senesi bütçe kanun
tasarısı üzerinde Kontenjan Grubunun umumî
görüşlerini böyle hülâsa etmiş oldum. Grubu
muz bütçeye beyaz oy verecektir.
Cumhuriyetin 50 nei dönüm yılında millet
olarak sloganımız tarihten gelen ve çeşitli uy
garlıklar kuran bir milletin evlâtları olarak,
«Öğünmek - çalışmak - güvenmek» olmalıdır.
Atatürk'ün mirası olan Cumhuriyet ve
Cumhuriyetimizin istikbali, gençlerimizin omuz-
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larmda yükselecektir. Devletin idamesinde is
tikbalimiz olan «Gençlik» en büyük hazinemizdir ve o daima idarenin karşısında değil, ya
nında tutulmalıdır.
Bu dilekler ve düşünceler altında özel bir
dikkat ve itina ile hazırlanmış olan 1973 büt
çesinin aziz milletimize hayırlı olmasını te
menni eder, Yüce Senatoyu ve dinleyenlerimi
zi Kontenjan Grubu adına saygı ile selâmlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fahri
Korutürk.
Sayın Ömer Ucuzal, Adalet Partisi Grubu
adına, buyurunuz.
A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL
(Eskişehir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri;
1973 malî yılı konsolide Devlet bütçesinin,
30 Ocak 1973 günü Yüce Heyetinize takdimi
ile başlayan müzakereler bugün sona ermek
üzeredir. On günden beri geceli, gündüzlü ça
lışmalarımız sonunda bütçe kanun tasarısı,
gerek gruplar ve gerekse şahısları adına sa
yın üyelerce siyasî, ekonomik ve sosyal yön
leri ile ele alınıp incelenmiş, görüş ve temen
niler dile getirilmiştir. Bendeniz de Adalet Par
tisi Grubu adına Bütçe kanun
tasarısının tü
mü hakkında grubumun görüşlerini ve temen
nilerini arza çalışmış, bütçenin tümü hakkın
daki son görüşlerimizi müzakelerin sonunda
ifade edeceğimi beyan etmiştim.
Değerli arkadaşlarım, ilk konuşmamız sı
rasında da ehemmiyetle üzerinde durduğumuz
mesele, rejim meselesi olmuştur. Büyük mil
letimizin su kadar hava kadar ihtiyacını his
sedip benimsediği hür demokratik rejimin,
normal çalışır hale gelmesi; yani insan hakla
rına dayalı demokratik Cumhuriyetimizi el
birliği ile koruyup, olağan dışı halden kur
tulmamız lüzum ve zaruretine olan inancımı
zı tekrarlamak isteriz.
Büyük Atamızın, milletle elele vererek kur
duğu Cumhuriyetimizin 50 nci yılı gibi bir ola
yın millî ve milletlerarası taşıdığı mânayı da
müdrik bulunmaktayız.
•Siyasî istikrarın bozulma sebeplerini ilk
konuşmamda arz ettiğim için tekrara lüzum
görmüyoruz. Hür demokratik rejimi tam mânasiyle yürütmenin ve Anayasayı bütün ge
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rekleri ile uygulamanın yol ve metotları esa
sen mevcut rejimde mündemiçtir. Anayasanın
çizdiği çizgileri, değişik görüş açılarına gö
re değerlendirerek kavram karışıklığı yarat
mamın neticesi, memleketin nereye geldiği ger
çeği ortada iken, kavram karışıklığı) yaratma
ya ne lüzum vardır ve ne de millet hesabına
faydası vardır.
Beynelmilel komünizmin yaymaya çalıştığı
anarşik hareketlerden yılmak ve buna çare
bulunacağı ümit ve inancı ile değişik rejim
ler aramayı akıldan geçirmek dahi, Türk Mil
letinin izan ve hissiyatına bigâne olmak de
mektir. 12 Mart sonrasında komünizm ve anar
şik olaylarla yapılan mücadele, devleti devlet
yapabilmenin gereğini yerine getirme, başka
bir ifade ile devleti ceza veremez imajını ya
ratmak isteyenlere karşı Anayasanın öngördü
ğü ve usulüne uygun olaraik yürürlüğe koydu
ğu sıkıyönetim esaslarını kanun çerçevesin
de uygulamak dahi, sanki memlekette demok
ratik rejim terkedilmiş gibi göstermeye çalı
şan malûm iç ve dış çevreler, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin demokratik rejime bağlılık ve sa
dakatlim kasten yanlış mâna atfetmektedir.
Sıkıyönetimin Anayasa içi bir rejim olduğu
nu, vatanın bütünlüğü ve memleketin huzur
ve selâmetini temin için uygulandığını, olanğandışı şartların icabı bulunduğunu, sıkıyöne
timin ilânından beri kabul ve ifade etmiş bu
lunmamıza rağmen, bu müesseseden bekle
nen gayenin kısa zamanda, elde edilerek so
na erdirilmesinde de o nisbette millî menfaat
olduğunu kabul etmekteyiz. Aksi halde bu ha
lin uzaması, bu müessesenin normal rejim ye
rine geçmesi gibi bir hal, rejimi yıkmak iste
yenlere, istedikleri neticeyi bir başka yoldan
sağlama imkânını açmış olur.
Muhterem arkadaşlarım, anarşik olayları
yaratanların taktikleri malûm; menfur emel
leri için Türk Milletini temsil eden Parlâmen
to, Hükümet ve Türk Silâhlı Kuvvetleri ara
sındaki ahengi bozmaktır. Bu haince emellere
yer vermemek için bugüne kadar hassasiyetle
hareket ettik. Bu hassasiyetimizin devamı mil
lî menfaatlerimizin gereğidir. Herkesin bu ger
çeğe uyması vatan borcudur. Bu menfur emel
lerin tahakkuku, son Türk Devletinin, Allah
korusun sonu olur.
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Değerli arkadaşlarım, Devleti devlet, Ana
yasayı Anayasa yapan, bunları kuran ve uy
gulayan kişilerdir. Bu kişiler kendi görüş ve
felsefeleri istikametinde bir uygulama yapar
larsa, o yerde normal demokrasiden bahsedi
lemez; hiçbir meseleye çözüm yolu bulabil
menin imkânı kalmaz. Bunun neticesi; anar
şinin, başka bir anarşiyi yarattığı ortam hazır
lanır.
Bu düşünce ile Parlâmento, iki yıldan beri
45 gıın gibi kısa bir tatil yaparak devamlı ve
yorucu bir çalışma ile olağandışı durumdan
kurtulmanın tedbirlerini aradı, hazırladı ve ha
zırlamaktadır. Bu hal ve tutum göstermiştir ki,
Devleti ayakta tutabilmenin, onu kuvvetlendir
menin yegâne kaynağı Parlâmentodur. Parla
mentosuz bir idare düşünülerek olağan hale
dönme, dünyada, görülmüş bir olay değildir
ve mümkün de olmamıştır.
Muhterem arkadaşlar, şurasını rahatlıkla
belirtiriz ki, Adalet Partisi olarak sorumlulu
ğumuzu ve memleketin yüksek menfaatlerini
gözönünde tutarak, Türk Milletinin de şahidolduğu şekilde, siyasî menfaatlerimizi bir kena
ra atarak tam bir medenî cesaret içinde, ka
nunların çıkarılmasında, refom ve ıslahat ha
reketlerinde hükümetlere yardımcı
olduk.
Anarşik hareketlerin önlenmesinde, insan hak
larına dayalı demokratik Cumhuriyetimizin
korunmasında Silâhlı Kuvvetlerimize de yar
dımcı olduk.
Atatürk, çizgisi diyoruz. Bu çizginin en bü
yük ve bariz vasfı, Cumhuriyet çizgisinde ol
maktır. Tecrübeler göstermiştir ki, başarılı so
nuçlar alabilmenin en salim ve en emin yolu,
bir taraftan varsa kanun boşluklarını doldur
mak, bir taraftan da Hükümet ile Parlâmento
arasındaki irtibat ve dayanağı sunî ve zorla
ma hükümet modelleriyle değil, normal me
totların uygulanması ile hükümetlerin kurul
masıdır. Hele Cumhuriyetin 50 nci yılının kut
lanacağı bu yılda, Parlâmentoya dayalı bir
Hükümetin işbaşında olmasının ehemmiyeti,
ayrı bir mânâ taşıyacağı da izahtan vareste
dir.
Mesele, her ne suretle olursa olsun, Parlâ
mentoya dayalı bir modelin çok daha salim ne
ticeler getireceğinin kesin kanaatindeyiz. Ge
çen iki yıl içinde 4 defa hükümet kuruluşuna
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gidiş, bu görüşümüzün en canlı ifadesi bulun
maktadır.
Anarşik hareketlere karşı mücadelelerde
gerek Hükümete, gerekse bu hareketleri orta
dan kaldırmakla görevli ve başarılı sıkıyöneti
min yetkilerine yardımcı olurken de, meclisle
re dayalı bir Hükümet modelinin çok daha ba
şarılı olacağına inanmaktayız.
Şimdiye kadar Adalet Partisi olarak, hükü
metlere verdiğimiz güven oyları, Büyük Türk
Milletinin demokrasinin idamesi yolundaki ümi
dini yitirmemesi maksadına matuftur.
Batı demokrasileriyle ve muhtelif andlaşmalarm gerektirdiği çerçevede Türkiye'nin Ba
tı blokundaki yer, mevki ve prestijine en kü
çük bir gölge dahi düşmemesine yürekten ka
tılmışındır.
Büyük milletimizin ve diğer Anayasa ku
ruluşlarımızın bu rüşümüzü aynen paylaşmak
ta olduklarını görmekten ve müşahade etmek
ten de gurur duyuyoruz. Parlâmanter demok
rasi mutlaka muvaffak olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, siyasî
istikrarın
meveudolmadığı bu ortamda ekonomik kal
kınma gayretleri ne kadar hüsnüniyetli olur
sa olsun, zorlukları ve handikapları ortada
dır.
Bugün memlekette her şeye rağmen, ileriye
götürülebilecek: bir iktisadî potansiyel var
sa, döviz rezervlerimiz rekor seviyeye çıkmış
ise, mevcut siyasî buhranlara rağmen önemli bir
ekonomik krize girmemiş isek bu, Adalet
Partisinin 1965 - 1971 yılları arasındaki bil
gili, cesur ve ilerici bir ekonomik ve sos
yal politikasının büyük çapta muvaffakiye
tinin sonucudur. Geçen iki yıl içinde gelip
giden hükümetlerin bünyeye uymayan tu
tum ve davranışları Devlet hayatında oldu
ğu kadar, millet hayatında da çöküntülere
s ebeli olmuştur.
Devlet bünyesinde yetişmiş yetkililerin bir
anda yer ve yetkilerinden edilmeleri, bu yer
lere gönül veren kişilerin manen çökertilmesi
yanında, Devlet işlerinin durmasına sebebolduğu gibi, bu muamelelere mâruz kalanları ya
kından görenlerde de cesaret
bırakmamıştır.
Bu idarî istikrarsızlığın • yaratıldığı ortamda
Devlet hayatının çalışamaz hale geldiğini ve
sonuç olarak yatırımların ya durduğu yahut da
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yavaşlatıldığı bugün neticeleri ile ortadadır.
Bunun yanında, ekonomik hayatın tanzimi
yolunda almaıı tedbir ve kararlarının değiş
tirilmesi bu kararlara ilâveten de zam karar
ları alınması, hem millet hayatını, hem de ken
disinden sonra gelen hükümeti içinden çıkılmaz
ekonomik zorluklarla haşhaşa bırakmıştır. Ge
len hükümet de bu meseleleri toparlayacak hal
de görünmüyor. Artan ihtiyaçları karşılaya
cak tedbirleri alamadığı gibi, halkın deıt ve
isteklerine çare bulma eğiliminde de görün
müyor.
Müzakerelerin başından beri görüldüğü gi
bi, bütün görüş ve kanaatler, ayrı siyasî görüş
lere rağmen birçok hükümetin başarılı olma
dığını ifadede birleştirmiştir.
Bu halin devamı bizi iyi günler yerine, da
ha sıkıntılı günlerin ve yılların geleceği kuş
kusuna götüı inektedir. Böyleceı 1974 - 1975
yıllarının daha sıkıntılı olacağının yanında,
kalkınmayı sağlayacak, millî geliri artıracak
başarılı enerji, gübre ve çimento gibi zaru
rî madde ve imkânların, ihtiyacı karşılayacak
kifayette üretim sağlayacağı kanaatinde de
ğiliz.
Sanayii yürütecek enerji, köylünün emeğini
değerlendirecek maddelerin pahalılığı yanın
da bir de yokluk olursa, zaten desteklenme
miş olan bu sektör güç duruma düşmüş, daha
da güç durumlara duçar kalacaktır.
Sanayinin muhtaç olduğu kredi sistmini iş
letecek tedbir, kifayetli duruma getirilmemiş,
bunun yanında enerji yokluğu da devam eder
se, bu ortam içinde verildiği söylenen teşvik
belgelerinin yatırım haline gelmeyi]), belgeler
yığını halinde elde kalacaktır.
Değerli arkadaşlarım ; bugüne kadar alman
ve aranan tedbirler hayat pahalılığı ve fiyat ar
tışına bir çare getiremediği gibi, 1973 yılı Büt
çesinin karekteri de bu sıkıntıyı ortadan kal
dıracak güçte değildir. Aksine, daha çok zor
lukları bünyesinde taşır mahiyettedir. Şöyle
ki :
Gelir tahminleri bakımından şişkindir. Bu
sebeple açık büyüktür. Gider yönünden isra
fı önleyecek durumda da değildir.
istikrar sağlayacak tedbirler de yeterli de
ğildir. Bu nedenlerledirki bütçe samimî ve
inandırıcı görünmüyor.
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Bütçe Komisyonumuz da aynı kanaatle ola
cak ki, 84 ncü maddeyi ilâve ile % 10 nispetin
de bütçede bir kesinti yapma tedbirini getir
miş ise de, biraz evvel huzurunuzda yapılan
müzakere sırasında bir noktayı grupunı adı
na tekrar açıklamaya izin vermenizi rica ede
rim.
Muhterem arkadaşlarım,
maddenin metni
hepinizce malûm. Devletin gelirleri normal
tahsil edilip, arttığı nispette bu maddenin ge
tirdiği hüküm c/c 10'dan c/c 2ye kadar inecek
tir. Müzakere sırasında ortaya atıldığı gibi,
Millî Savunma bütçemizde 1 milyar 600 milyon
bir kısıntı değil, sadece 210 milyon gibi bir
miktar kısıntıya tabi tutulacaktır. 210 milyon
lira gibi bir kısıntıdan dolayı doğacak her
türlü sıkıntıyı Yüce meclisler her zaman ön
leme imkânına sahiptir.
Yalnız bir endişemiz var; 84 ncü madde de
1972 yılı Bütçesine konan 69 ncu maddenin
akıbetine mâruz kalmasın. Biliyorsunuz, 1972
yılı Bütçe Kanununun 69 ncu maddesi de böy
le bir hüküm getirmişti; ama, tatbikatta bu
maddeye Maliyenin riayet etmediği, daha açık
çası Hükümetin riayet edemediği, böylece alı
nan tedbirin de r/c 10'dan değil, % 2'e kadar
indirilmek suretiyle sarf edildiği tespit edil
miş bulunmaktadır.
Hele 39 ncu maddesiyle bu bütçe her tür
lü tedbirleri haiz olsa dahi, enflâsyonist yolu
her zaman açık tutması imkânlarını beraberin
de getirdiği için, bu açık kapının Komisyonda
neden kapatılmadığını anlamak bizim için çok
zor olmuştur.
Geçen bütçelerde Maliye Vekâletine, büt
çenin r/r 10 veya 15'i nispetinde Merkez Ban
kasından kısa vadeli kredi imkânı sağlama yo
lu açık tutulurken, 1973 yılı Bütçemizin 39 ncu
maddesiyle ne r/c 10, ne de % 15 sağlanmıştır.
Bu tamamiyle serbest bırakılmıştır değerli ar
kadaşlarım.
Bunlara ilâveten ilk konuşmamda da arz
ettiğim gibi bütçe 1973 programına uygun de
ğildir. Böyle olunca 3 ncü Beş Yıllık Kalkın
ma alanına da aykırı olmaktadır.
ıSanİ3ren, son duruma göre 6 milyardan faz
la bir açıkla kapanacak 1972 yılı Bütçesinin açı
ğı da bunlara inzimam edince ekonomik ve ma
lî hayatımıza istikamet verecek bu bütçe ile
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istikrar sağlamanın güçlüğünü Yüce Heyeti
nizin takrirlerine arz ederim.
Ama, her şeye rağmen iyi tatbikatla, ehil
ellerde mahzurların asgariye indirileceği dü
şüncesi yanında, Büyük milletimize olan bağ
lılığımız nedeniyle onu bütçesiz bırakmamak
için bu bütçeye, beğenmeye beğenmeye müs
pet oy vereceğiz.
Değerli arkadaşlarımı; Büyük milletimizin
her türlü üstün hasletlerine olan inancımız
yanında, onun demokrasiye gönül vermesi en
büyük güç kaynağımızdır. Bu gücün zamanın
da tespiti milletimizi her türlü buhrandan çı
karacak ve kurtaracak yegâne yoldur. Demok
ratik memleketlerde de denenen yol, millet ira
desine başvurmaktır. Bu, Anayasa emridir; ak
sine davranış Anayasayı ihlâl olur. Büyük mil
letimizin iradesini almak için seçime zama
nında gitmek, onun göstereceği yolda parlâmanter demokrasimizi kuvvetlendirmek şart
tır. Egemenliğin kayıtsıız ve şartsız kendisi
ne aidolduğunu, büyük Atamızın arzusu ve
Anayasanın koyduğu esaslar dâhilinde, tescil
edelim. Böylece millî iradenin hâkim olduğu
ortam içinde milletimizi huzura kavuştura
lım.
Büyük Atatürk'ün kurtardığı ve kurduğu
•;on Türk Devletini ve kurup bizlere emanet
ettiği Cumhuriyeti- yıkmaya ne iç, ne de onla
rı besleyen dış düşmanların güçlerinin yetme
yeceğini bir defa daha ispatlayalım.
Bu duygular içinde, bütçenin milletimize ve
memleketimize tekrar hayırlı ve uğurlu olma
sını Cenabı Haktan diler, Yüce Heyetinizi şah
sım ve Adalet Partisi Grubu adına candan se
lâmlarım. (Alkışlar)BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal.
Hükümet adına Sayın Başbakan Feri d Me
len, buyurun efendim.
BAŞBAKAN FERÎD MELEN (Van) —
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
1973 bütçesi, bildiğiniz gibi olağanüstü
şartlardan biran önce kurtulmanın çabası için
de bulunduğumuz bir dönemde hazırlandı ve
öyle bir dönemde de müzakere edilmektedir.
Yüce Senato, 1973 bütçesini ve bu vesile ile
Hükümetin icratını ve tutumunu bu müzakere
lerde enine, boyuna eleştirme konusu yapmış
tır. Büyük bir kısmı ciddî incelemelere daya
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nan bu eleştiriler için sayın üyelere yürek
ten teşekkürü bir borç bilirim.
Bu müzakerelerde ileri sürülen
fikirlerin
hepsine katılmamıza imkân yoktur. Benimse
diğimiz ve benimsemediğimiz görüşler ileri
sürülmüştür; hattâ bir ölçüde şahsiyet de ya
pılmıştır. Benim, çok eski ve değerli bir arkadakşım, uzun süre aynı istikamette yol al
dığımız bir arkadaşım beni birçok şeylere ben
zetmek suretiyle şahsiyet yapmaktan da kaçın
mamıştır.
.Muhterem arkadaşlar, hiç şüphesiz tenkidlerin bu kısmına cevap verecek değilim; şah
siyeti dahi tenkit olarak ifade ediyorum. Bu
nun dışındaki müzakerelerin ve tenkidlerin,
daima, olduğu gibi Yüce Senatoda çok yüksek
bir seviyede cereyan etmiş olduğunu bu ve
sile ile belirtmeyi yine vazife sayıyorum.
Muhterem arkadaşlar, tekrar belirtme du
rumundayım ; Hükümetimiz Türkiye'nin ola
ğanüstü şartları içinde kurulmuştur. Kuruluşu
itibariyle ne bir parti hükümetidir, ne de par
tiler koalisyonudur. Bu sebeple icraat ve ka
rarlarının sorumluluğunu hiçbir teşekküle yük
leme gibi bir niyetin içine girmemiştir ve bun
dan sonra, da girmeyecektir. İcraatının hata
sı da, sevabı da kendisine aittir.
Muhterem arkadaşlarım, yine tekrar ede
yim, Hükümetimizin programı ve temel he
defleri bellidir. Bunu şeçitli vesilelerle arz et
tim; bundan en ufak bir ölçüde inhiraf ol
mamıştır ve olmayacaktır. Siyasî partilerle bu
temel hedeflerde anlayış birliği içinde olma
mızı candan istiyorum.
Bunların birisi; anarşiyi kesin olarak ön
lemek, Cumhuriyet kanunlarını toplum haya
tına hâkim kılmak ve bunun için her türlü ida
rî ve hukukî tedbirleri tamamlamaktır.
İkincisi, Türk toplumunun bugünkü ve ya
rınki ihtiyaçlarına uygun olarak Anayasamı
zın öngördüğü reformları mümkün olduğu sü
ratle gerçekleştirmek.
Üçüncüsü; seçimleri, millî iradenin pürüz
süz tecellisine imkân verecek bir ortam için
de ve mutla isa Anayasada tespit edilen za
manda gerçekleştirmektir.
Hükümet, başından beri programına aldığı
ve bugüne kadar uygulama alanında yürüttü
ğü bu programdan herhangi bir surette inhi-
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raf etmemiştir ve etmeyecektir ve çok kıymetli
partilerden de bu programda Hükümete yar
dımcı olmalarını, biran evvel hedefe varma ba
kımından daima istirham ettik, istedik ve bu
gün de istiyoruz.
jMuhterem arkadaşlar, Hükümet, parlâmanter sistem içinde Millet Meclisinden aldığı gü
ven oyuna dayanarak programını uygulamaya
çalışmaktadır. Hükümet, bir taraftan anarşik
olayları önleyerek asayiş ve güvenliği tesise
çalışırken, diğer taraftan da, programında
vaadettiği ıslahat tedbirlerini, reformları ger
çekleştirmek istemektedir. Hükümetin varmak
istediği hedef, Anayasada öngörülen zamanda
genel seçimlerin yapılmasını sağlayacak or
tama memleketi ulaştırmaktan ibarettir.
Bu arada sık sık tekrar edilen, Hükümete
izafe edilen, işte «Güçsüz Hükümet, halka da
yanmayan Hükümet, millî iradeye dayanmayan
Hükümet» gibi tenkidlerle karşılaşmaktayız.
Muhterem arkadaşlar, bu türlü temelsiz ve
yersiz ittihamları, maalesef devamlı olarak
tekrar edenler var. Burada fazla işitmedim;
ama, yine Meclis içinde de, dışında da bunu
sık sık siz de, benim gibi duyarsınız.
Konuşmamın başında da arz ettim, Hükü
met olağanüstü şartlar içinde kurulmuştur ve
alışılmayan bir biçimde kurulmuştur. Ancak,
kuruluşu Anayasaya uygundur. Millet Meclisi
nin güven oyu ile işine devam etmektedir, prog
ramı da Millet Meclisince tasdik edilmiştir ve
Türkiye Büyük Millet Meclisinden başka da
yanağı da yoktur. Kendisini böyle görmekte
dir, gücünü kuvvetini Anayasadan ve Meclis
ten almaktadır. Hükümet başka türlü bir iddia
ileri sürmemiştir ve sürmeyecektir. Bu durum
da bu Hükümete, «Halka dayanmıyor, millete
dayanmıyor» denebilir mi? Denirse, bu iddia,
Türk Milletinin yegâne temsilcisi olan Millet
Meclisine gölge düşürmüş olmaz mı?
Muhterem arkadaşlar, Hükümetin başarı
sız olduğu yolunda da iddialar vardır. Biraz
evvel bir arkadaşımız da bunu tekrar etti;
başka arkadaşlarımız da bu görüştedirler, ola
bilir.
Hükümet, görevlerini benini görüşüme gö
re başarı ile yürütmüştür ve bunu fiilen ispat
etmiştir ve vazifelerini, başarı ile yürüten in
sanlardan kurulu bir Hükümettir. Kim ne der-
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se desin, kısa zamanda, hattâ gıbta edilecek
ölçüde başarılı işler yapmıştın?. Çeşitli hesap
larla kolundan, eteğinden çekilmiş olmasına
her adımda önüne engeller çıkarılmış bulun
masına, sabahtan akşama çeşitli ve haksız ittiham ve tenkid yağmuruna tutulmuş bulun
masına rağmen, Hükümet ve bakan arkadaşla
rım, büyük bir vatanseverlik duygusu ile bü
tün bu müşkül şartlar içinde görevlerini en
başarılı şekilde yürütmeye muvaffak olmuş
lardır. Ben, bu kanaatteyim. Hükümet, şimdi
ye kadar gelmiş ve geçmiş hükümetlerle boy
ölçüşecek derecede de ahenk ve tesanüt içinde
çalışmıştır ve çalışmaktadır. Bunu da yine hu
zurunuzda belirtmeye mecburum.
Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımın ileri
sürdüğü konulara ayrı ayrı temas etmeden
evvel, 1973 yılı Bütçesini diğer yıllar bütçe
lerinden ayıran özellikler üzerinde durmayı
bu vesile ile faydalı görüyorum.
Bu yıl, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının ilk uygulama yılıdır.. Bu bakımdan, eko
nomik ve sosyal hayatın bu-plânda öngörü
len yönlere sevkedilmesi için plân amaçlarının,
hedeflerinin ve ilkelerinin dikkatle göz önünde
tutulması gereken bir yıldır.
Öte yandan, bu yıl da, fiyat artışlarının
kontrol altına alınmasını ve ekonomik istikra
rın tesis edilmesini zorunlu kılmaktadır. Fi
yat artışlarının hızı 1972 yılında ciddî gayret
ler sonunda bir ölçüde kesilmiş olmakla be
raber, artış oranları henüz normal seviyeye düş
memiştir. Bütçe hem plân hedeflerinin ger
çekleştirilmesinde, hem de fiyat istikrarının
sağlanmasında etkili olabilecek bir
araçtır.
1973 yılı Bütçesinin özellikle bu açıdan değer
lendirilmesi gerekmektedir.
Muhterem arkadaşlar, geçtiğimiz yıl önem
li fiyat artışlarına rağmen, ekonomimizde kay
da değer gelişmelerin sağlandığı bir yıl olmuş
tur. Hiç şüphesiz seneler birbirine bağlıdır, bu
günün ekonomik neticeleri, dünün tedbirleri
nin, olumlu ve olumsuz tedbirlerinin tesiri al
tındadır. Hiç şüphesiz, dünün başarılarının
hissesi de vardır; belki başarısızlıklarının da
olumsuz hissesi vardır; ama geçen yıl arz et
tiğim gibi, muhassalâsı bu yıl ekonomimizde
kayda değer gelişmeler sağlayan bir yıl ol
muştur.
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının son
uygulama yMı olan 1972 yılında, gayrisâfî mil
lî hâsılamız plânda öngörülenden daha yük
sek bir hızla c/c 7,7 uranında artarak, 1971 'de
1972 fiyatları ile 2-07 milyar liradan 223 milyar
liraya yükselmiştir. Bu artışda sanayi sektö
rünün katkısı plânda öngörülen ölçüde olmuş,
hizmetler sektöründe ise, plân hedefleri aşıl
mıştır. Bir arkadaşımız; sanıyorum ki Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü, sanayi hedefleri
bakımından geride kaldığımızı iddia etmişti;
sanayi bakımından ilk defa plân hedeflerine
1972'de varılmıştır. 1972'de dış ticaretimiz yi
ne plânlanan r e beklenenin üstünde gelişmiş
tir. 1071'de 1 milyar 170 milyon dolar olarak
gerçekleşmiş bulunan ithalât hacmimiz, 1972'
•de 1 milyar 5C2 milyon dolar gibi çok yüksek
bir seviyeye ulaşmıştır. Yükselme oram c/c 33'
tür. İhracat gelirimiz c/c 30,8 gibi yüksek bir
oranda artmıştır. Bunun önemli payı yine sa
nayi ürünlcrindcdir ki, nispeti de c/c 67'dir.

kullanmasını tespit ederken, bu önemli konu
nun taviz verilmeksizin benimsenmesi, Tür
kiye'nin gerek uzun dönemli menfaatleri, ge
rekse kalkınmanın hızlandırılması bakımından
kaçınılmaz haldedir. Xitekim 1973 programın
da, direkt olarak sanayie yapılan yatırımların
1972 yılına göre <Y -4,3 oranında artması ve
böylece toplam yatırımlar içinde bu sektöre
yapılan yatırımların Çc 44 oranında yer tut
ması öngörülmüştür. 1973 yılı programına gö
re kamu. plânın ilk uygulama yılında toplam
olarak 27 milyar yatırım yapacaktır. Devle
tin, yüklendiği sorumlulukları yerine getirme
si için bu yatırımların yapılması zaruridir.
Bu yatırımlar, toplumumuzun gelirini, böylece
Devletimizin de kaynaklarını artırarak daha
iyi hizmetler götürülmesini sağlayacaktır.

Bildiğiniz gibi (Yüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı Türkiye'mizin soranlarını, özellikle
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkile
rimizi gözün ün e alarak hazırlanmıştır. Sorun
larımızın çözümü ve ayrıca Avrupa Ekonomik
Topluluğu ile olan ilişkilerimizden
;zamî öl
çüde yararlanmamız, hızla ve köklü şekilde
sanayileşmemiz gerekmektedir. Bu durum, kay
naklarımızı:! önemli bir kısmını direkt ve do
laylı olarak sanayileşmeye
tahsis
etmemizi
zoıunîu kılmaktadır. Bütçede Devletin kaynak

Güvenlik mahkemeleri konusunu ve sıkı
yönetim mahkemelerinin sıkıyönetim kalktık
tan şuura da devamını gerektiren sebepleri
başka vesilelerle de burada ve Mecliste arz et
tim.
Hıılueiem arkadaşlar, Türkiye üzerindeki
tehdit - tek; ar ediyorum - devam etmektedir
ve devam edecektir. Bizi içimizden yıkmak is
te yenler, düşmanlarımız, ümitlerini kaybedineeye kadar Türkiye ile uğraşacaklardır. Bu se
beple Türkiye, bu mücadele için organize ol-

Muhterem arkadaşları işmdi izin verirseniz
arkadaşlarımızın temas ettiği konulardan önem
lilerine cevap arz etmeye çalışayım.
BAŞKAN — Geıekirse yazılı da cevap verobiliısiniz
Sayın Başbakan; yazılı da. verilebi
İşçi dövizlerinde bir yıl öncesine göre % 56
lir efendim.
oranında artışlar vardır. Döviz rezervlerimiz
AHMET NÜKSET TUNA (Kastamonu) —
yaklaşık olarak bir yıllık ithalâta imkân ve
Yarım saatte oylama bitmez.
recek ölçülere ulaşmış bulunuyor. 1972'de 42.3
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla)
milyar tntaımda sabit sermaye yatırımı ya
r/
— Hayır, bâzı çok önemli birkaç konuya te
pılmıştır. Bir nceki yıla nazaran artış c 18.4
mas etmekle yetineceğim zaten.
tür. Banka mevduatlarında bir yılda 10 mil
yar liraya yakın yükseliş vardır. İç ve dış öde
Muhterem arkadaşlar. Sayın Cumhuriyet
melerimiz muntazam hale gelmiştir, artık ma j Halk Partisi sözcüsü, güvenlik mahkemeleri ve
liye kapılarında müteahhitler beklememekte \ sıkıyönetim mahkemelerinin devamı konusun
dir.
da. Hükümetin ısraılı olduğunu ve bununla Hü
kümetin şiddet rejiminin, şiddet yönetiminin
Muhterem aıkadaşlar, burada 1973 yılı Büt
devamım arzu ettiklerini söylediler.
çesinin hazırlanmasında amaçları, hedefleri, il
keleri esas alınmış bulunan (.Yüncü Beş Yıllık
Hükümetiniz, hiçbir zaman şiddete tarafKalkınma Plânına ve plânın ilk uygulama yı | \:\v olmuş bii' Hükümet değildir. Terekkübü
lını teşkil eden 1973 yılı programına kı.saca de
nü tetkik ederseniz, şiddetten hoşlanan insan
ğinmekte fayda görüyorum.
lar yok arasında; başta ben olmak üzere.
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maya, hazırlanmaya, hazırlıklı olmaya
mec
burdur; Devlet olarak, millet olarak hazırlıklı
olmaya mecburdur. Güvenlik mahkemelerini bu
sebeple istiyoruz.
Güvenlik mahkemelerinin Türkiye'yi, böl
mek isteyenlerin, parçalamak isteyenlerin,
Türkiye'de anarşi yaratmak isteyenlerin sü
ratle kanunların pençesine verilmesi yolun
da ve kanunlarımızın emrettiği cezaların bun
lara tatbikinde tabiî ki, uyarıcı bir tesiri, alıkoyucu bir tesiri de olacaktır. Böyle bir fay
dayı sağlamak için istenmiştir. Güvenlik mahkemeleri hukuk esaslarına göre kurulacaktır,
bir hukuk devletine yaraşır şekilde kurulacak
tır; temyizi olacaktır, murakabeye tabi ola
caktır. Bu şekilde güvenlik mahkemelerini is
temek, şiddet istemek midir acaba?
Sıkıyönetim mahkemelerinin, sıkıyönetimin
kalkmasından sonra da bu defaya mahsus ol
mak üzere devamını istemekteki sebep açıktır.
Çok dâva vardır sıkıyönetim mahkemelerinin
elinde; çok sanıklı ve çok tanıklı dâvalardır..
Bunların rüyeti, neticeleııdirilmesi, temyiz saf
hasından geçirilmesi belki bir, iki yıl isteye
cektir. O zamana kadar sıkıyönetimi devam mı
ettiıclim? Sıkıyönetimi biran evvel kaldırma
nın tedbiridir bu. Peki bu dâvaları, sıkıyöneti
mi kaldırıp da normal mahkemelerimize mi ve
relim ? Bu safhaya gelmiş olan dâvaların nor
mal mahkemelerde neticelendirilmesini müm
kün görür müsünüz; arkadaşlarımız mümkün
görür mü?
îşte biz, şiddet yönetimini devam ettirme
değil, belki sıkıyönetimi biran evvel kaldır
ma imkânın* hazırlamak için bu tedbirleri is
tiyoruz, değerli arkadaşlarımız..
Xormal rejime geçişi kolaylaştıracak or
tamın hazırlanmasında Cumhuriyet Halk Par
tisinin yardımcı olduğu yolundaki iddiaya
yüzde yüz katılamadığımı arz etmeye mecbu
rum. Hepinizin davranışları meydandadır. Han
gi hususta bize yardımcı olmuşlardır . Bunu
belirtirlerse minnettar olurum.
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Biz de
size katılamıyoruz, Sayın Başbakan.
O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Biz
de size hiç katılamıyoruz..
BAŞBAKAN FERİT) MELEN (Devamla)
—Veyahut, bundan sonra yardımcı olmak ar
zusu varsa, buna. ayrıca müteşekkir olurum.
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SAFFET URAL (Bursa) — Bitmiş işin, bit
miş...
BASBAKıAN FERİD İTELEN (Devamla)
— Muhterem arkadaşım tarım ürünlerinin ta
ban fiyatlarıma temas ettiler. Bunu çok çeşitli
vesilelerle arkadaşlarım burada izah ettiler.
Tarım ürünlerinin takan fiyatları konusunda
bu yıl, Hükümet, biraz tedbirli olma ihtiyacı
nı duymuştur. Maliye Bakanı arkadaşımız, Ti
caret Bakanı arkadaşımız, Sanayi Bakanı arka
daşımız, belki Tarım Bakanı arkadaşımız da
izah etmişlerdir.
Türkiye'de 1970 yılında bir devalüasyon ya
pılmaya mecbur olunmuştur bir operasyon
yapılmış; para değeri c/c 66 düşürülmüştür. Bu
nun, fiyatlara zaman içerisinde aksetmemesi
imkânsızdır. Etmemesine imkân var mı Elbet
te aksetmiştir, fiyatları artırmıştır. Bunun
tesirleri 1970'in son aylarında başlayarak 1971
yılında bütün şiddetiyle görülmüştür.
Yine, kabul buyurduğunuz Personel Ka
nunu ile bütçeye bir kalemde on milyar yük
gelmiştir; bir satmalına gücü gelmiştir. Bu da
bütçede açıklar doğurmuştur. Bunun tesiri ol
maz mı fiyat artışında?
İste bu ve buna benzer sebeplerle T971 yı
lında Türkiye'de fiyatlar anoımal şekilde, %
24 ölçüsünde artmıştır. Bu artışı durdurmak
lâzımdı. Bu artışı bir sene daha devam e t tir
şeydiniz ikinci bir devalüasyonu yapmak zorundaydınız. Hükümetiniz bundan
kaçınmıştır,
ikinci devalüasyonu yapmamak için fiyatlarda
frenleme ihtiyacını duymuştur ve bunu yapmış
tır.
Hububat fiyatlarında bir artış yapmamış
tır. Belki bir fedakârlık istemiştir, doğrudur.
Ücretler mevzuunda sıkı durmuştur, ama bu
nunla mağdur da etmedik. Artırsaydık hubu
bat fiyatlarını, bir arkadaşımız iddia etti,
«Başka fiyatlara aksetmez.» dedi, tam tersi
ne, temel maddelerdir; bunlar, bütün fiyatla
rı artırırdı. Hububat fiyatlarını artıracaksı
nız, ekmek fiyatı sabit kalacak, mümkün mü?
Bütün fiyatlara akseder.
Bu sebeple, bu fiyatlarda bir frenleme yap
ma zaruretini içimiz sıziaya, sızlaya duymuşuz
dur.
«Adalet Partisi bunu yapmamıştır.» dene
mez. Muhterem arkadaşlar, 1SG3, 1967, 1968,
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1969'da fiyatlar aynıdır, değiştirdiniz mi? 4 se
ne aynı parayı verdiniz; bütün maliyetler art
tığı halde. Ancak, 1970'de bir iki fiyat deği
şikliği yaptınız, ama 19'65»'ten 1969'a kadar
bütün maliyetler arttığı halde, siz de hubu
bat fiyatlarını artırma cesaretini göstermedi
niz. Yanlış demiyorum, ama yapmadınız. Baş
kasından nasıl istiyorsunuz, bilhassa enflâs
yonun dört nala gittiği bir anda?
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Kalsay
dık yapacaktık Sayın Başbakan.
SAMİ TURAN (Kayseri) — Doğru söylü
yor, yalan değil ya..
GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Çok fark
lar var Sayın Başbakan, bunu siz bilirsiniz.
BAŞBAKAN FERİI) MELEN
(Devamla)
— Geçen gün bir partinin sayın genel başka
nı bana bir mektup yazmış; iki şeyden şikâ
yet ediyor: Bir, «hububat fiyatları artmadı.»
diyor, bir de, «Enflâsyonu önlemediniz...
Bu iki zıtdı ben nasıl birleştireyim? Bari
birisinden bahsetme: «Enflâsyon olsun, ona rağ
men artır,» de. Onu anlarım; bu bir politika,
ama hem enflâsyonu önle. hem fiyatlara zam
yap...
Büyük adamın bir hikâyesi vardır. Biraz
çeşni olur, izin verirseniz anlatayım. Daima
tekrar ederdim:
Bir hasis kaynana varmış. Evden gideceği za
man kilerin anahtarlarım geline teslim ederken şu
tenbihatı da verirmiş: «Yarımı yaralama, bütünü
de paralama; karnını doyur, aç kalma.» (Gülüş
meler.) Böyle bir kerametimiz yok; yarımı yara
lamadan, bütünü paralamadan karın doyurmaya
imkân yok. Biz bunu yapamayız.
Arkadaşımız, «Sektörlerarasmda olduğu gibi,
bölgeler arasındaki dengesizliği giderecek tedbir
ler alınmamıştır.» dediler. Bunu eğer geçmişe raci
olarak ifade ettilerse, ben de zaman zaman bura
da aynı tenkitleri yaptım. Ama bu sene plânı
mızda buna geniş ölçüde yer verdik. Bilhassa, böl
gelere rası dengesizliği kaldırmaya yarayacak bir
çok esaslar getirdik plâna ve bunun başında da,
sanayiin yurt sathına yayılması politikasının uy
gulamasına fiilen başladık. Bu sene ilân edeceği
miz programda göreceksiniz; Türkiye'de nispeten
geri kalmış bölgelerden il olarak tespit ettiğimiz
33 ilin hemen hepsinde yeni sanayi tesisleri prog
rama alınmıştır.
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Değerli arkadaşım, teşvik tedbirleri tasarısını
tenkid ettiler.
Meclise gelmiş olan bir tasarı üzerinde bütçe
münasebetiyle münakaşa açıp zamanınızı almak
istemiyorum. Bu tasarı bugün Mecliste huzurunuzdadır; müzakere edilecektir. O vakit arkadaş
larımız görüşlerini ortaya koyarlar ve eğer ha
taları varsa gerekli değişiklikleri de yaparlar;
buna hiç bir diyeceğim yok.
Yalnız, muhterem arkadaşlar, bu teşvik ted
birine ihtiyaç olduğuna, izin verirseniz birkaç
cümleyle işaret etmeye, kendimi mecbur hissedi
yorum. Çünkü bu, memleket içerisinde dalga, dal
ga bir nevi bir politika sloganı haline getirilmiş
tir. Bize göre, Türkiye'nin bir numaralı proble
mi istihdam meselesidir. Devlet artan nüfusa ve
şehirlere akan nüfusa iş bulmak, ekmek ve kazanç
kapısı bulmak zaruretindedir. Türkiye, bunun
için sanayileşmeye karar vermiştir. Türkiye'de
kalkınmanın dengeli olması, biraz evvel söz konu
su olduğu gibi, yine zümreler ve bölgeler arasın
daki kalkınmanın ahenkli şekilde yürütülebilmesine bağlıdır.
Türkiye, gene kısa bir süre sonra Ortak Pa
zarın tam üyesi olmaya karar vermiştir. Ortak
Pazar'a girerken, Türkiye'nin bünyesinin bu Pa
zar şartlarına uygun hale gelmesi, tam olmasa bi
le, onunla aynı iklim içerisinde yaşayabilir bir
bünyeye ulaşması zarurîdir. Gene, Ortak Pazar re
kabet şartları içinde yaşayabilmeleri için sanayi
ünitelerimizin büyük olması lâzımdır.
Ayrıca, bir arkadaş tenkit etti, sanıyorum
Ataklı arkadaşımız; «Teşvik tedbirleri, büyük mü
esseseleri hedef alıyor.» dedi. Evet. Çünkü, Tür
kiye'de sanayi müesseselerimizi büyütmeye mec
buruz. Ekonomik halde çalışabilmeleri, Ortak Pa
zar şartları içinde yaşayabilmeleri için küçük üni
tede sanayi müesseselerinde kalamayız. Bunların
hepsini birleştirerek büyütmeye, Ortak Pazar ik
liminde yaşayabilecek hale getirmeye mecburuz.
Bunun için bunları büyümeye teşvik edeceğiz,
büyütmeyi kolaylaştıracağız.
Türkiye'de sanayii, yatırını malı sanayiine
yöneltmeye mecburuz. Kuvvetli ekonomik bünye
ye sahip olabilmemiz için, dış ödeme ihtiyacımızı
ihracat gelirimizle karşılamaya mecburuz; yani
ihracatı artırmaya mecburuz.
Muhterem arkadaşlar, bunlar dışında Plânı
mız, demokratik plândır; özel kesim için emredici
değildir, sadece yol göstericidir. Yatırımlara, eko526 —
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nomiye istikamet vermek ve plân hedeflerine yö
neltmek için özendirici veyahut ahkoyucu tedbir
lere ihtiyaç vardır. Yatırımların öncelik alan iş
lere yönelmesi, gelişmeye muhtaç bölgelere yönel
mesi, az kârlı, fakat sosyal kârı önem arz eden iş
lere yönelmesi için teşvik tedbirlerine ihtiyaç var
dır. İşte biz, teşvik tedbirlerini bu sebeple geti
riyoruz ve bu sebeple Kalkınma Plânımıza da koy
duk. Hata ettiğimizi sanmıyoruz, yerindedir. Baş
ka türlü de kalkınma olamaz. Bilhassa, kalkınma
ya başka türlü istikamet vermek mümkün olamaz.
Her şeyi devletleştirirsiniz, olur. O, bir ba'şka re
jimdir, ama demokratik rejimde bchemahal özen
dirici, ahkoyucu tedbirlere ihtiyacınız vardır.
Bunlar politikalarla olur; bütçe politikası, kredi
politikası, yatırım politikası, dış ticaret politikası
ve arz ettiğim gibi, teşvik tedbirleriyle olur. En
ufak bir hata yoktur, yerindedir. Buna biz de
vam edeceğiz. Sıfat ve yerimiz ne olursa olsun
bu politikayı daima destekleyeceğiz.
BAŞKAN — Sayın Başbakan, saat 24'e kadar
oylanıak mecburiyetindeyiz. Eğer, tensip buyu
rursanız; konuşmanızı bir, iki dakika içinde lüt
federseniz oylamaya yetişebileceğiz ancak.
BAŞBAKAN F E R İ D MELEN (Devamla) —
İzin verirseniz bir kaç önemli noktaya bir kaç ke
limeyle işaret edip arkadaşlarımızı da tatmin et
mek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, İktisadî Devlet Teşek
küllerinin reorganizasyonundan bahsedildi. Buna
ait stratejiyi kabul ettik, kanununu da pek ya
kında getireceğiz.
Bir arkadaşımız, reformların gerçekleşmedi
ğinden bahsetti. Başbakanlık bütçesinde konuşur
ken bunun sebeplerini arz ettim. Hükümet, re
form tasarılarını getirmiştir. Hükümet, bunları
kanunlaşmadan uygulamak yetkisi içinde olsaydı,
reformlar, şimdi fiilen uygulanmaya başlamış
olurdu. Ama Büyük Meclisin kabulüne bağlıdır.
Yardım ederseniz bunlar gerçekleşir, ama daha
bunları görmeden, «Bunlar reform değildir, bun
lar yozlaşmıştır.» derseniz ve Meclise de en ufak
bir yardımı yapmazsanız elbette ki, gecikir. Bun
da Hükümet kadar sizin de günâhınız olur.
«Partilerle diyalog kursaydı, olurdu» dedi
ler. Sayın Bekata da söylemişti bunu. Ben, gene
tekrar edeyim, partilerle diyalog kursaydık, bu
reformlar Hükümet kapısından dışarı çıkmazdı.
Çünkü, siz bunlara «reform» demiyorsunuz; ar
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kadaşlarımız da, bunları ileri bulmaktadır. Biz
'zi nasıl bir araya getirebilirdik!. Burada dahi
çimiyorsunuz; mümkün değildi.
Anayasada oldu... Anayasada da tamamen ol
madı, muhterem arkadaşlar. Anayasada bu diya
logla her şeyi halletmek mümkün olsaydı, bu ikin
ci Anayasa tadili teşebbüsüne ihtiyaç kalmaya
caktı. Üniversiteler hakkındaki teklifi siz kabul
etmediğiniz için birinci tâdile girmedi. Güvenlik
mahkemelerini siz kabul etmediğiniz için birinci
leğişikliğe girmedi, olamadı. Bu diyalog tamam
olamıyor. Görüyorsunuz, bugün dahi olamıyor.
Bu sebeple, maalesef burada bu usulden netice
almayı ben mümkün görmedim.
Muhterem arkadaşım, «Başbakan bâzı konula
nın kürsüye getirilmemesini istiyor.» dediniz. Ben
böyle bir şey söylemedim. Yalnız, gerçeğe uyma
dan, gerçek olmayan şeylerin kürsüde söylenme
sinin memleket aleyhine olacağını, bunun dışarı
da memleket aleyhinde istismar edilebileceğini,
bilhassa delil olarak aleyhimizde kullanılmakta
olduğuna işaret ettim. Eğer gerçeğe uyuyorsa elbetteki getirin, tedbir almak vazifemizdir, ama fi
lân böyle söylemiş; bunu tevsik etmeden, değer
lendirmeden dedikodular gelirse, elbetteki ben bu
na haklı olarak getirilmesin derim.
Sayın Ataklı, Türkiye'de projelerin gecikme
sinden bahsetti. Muhterem arkadaşlar, büyük pro
jelerde gecikmeler var. Yalnız, dayandığı, plânla
manın raporu dediği rapor ortada yok. Plânla
mada belki bir iki mütehassıs kendi kendine bir
çalışma yapmış, ama rapor haline gelmiş değil.
Daha müsvedde halindeki notları alıp, rapordur
diye buna dayanmak doğru olmaz. Plânlamanın
"aporu haline gelmiş demek; Plânlamada dairesi
nin, başkanının vesairesinin kabul etmiş olması
demektir. Daha onlar dahi görmemiş, bir vesi
ka haline gelmemiş bir müsveddeye rapor diye da
yanmak doğru olmaz. Çünkü, yanlışlar çoktur.
Kaldı ki, bunların sebepleri üzerinde durmak
lâzım. Büyük projelerde gecikme olmaz mı? Olur.
Bir potansiyel meselesidir, tahmin meselesidir.
Evvelâ, projeleri yaparken 1972'de biteceğine da
ir yaptığınız tahmin bakalım doğru mudur? Şim
di, anlaşılıyor ki, büyük projeleri yaparken tah
minler yanlış yapılmıştır, hesabı yanlış yapılmış
tır, unutulan şeyler vardır.
Bu sabah bir dairenin başkanı bana, «Büyük
bir tesisimiz bir kaç ay gecikecek.» eledi. Ne yü-
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zünden gecikecek biliyor musunuz? Bir şeyin ka
pağı yolda gelirken düşmüş ve parçalanmış, o ka
pağın yeniden yapılması (tabiî yabancı yerde ya
pılıyor) en azından 5 ay sürecek; o yüzden 5 ay
gecikiyor. Böyle tesadüfler de oluyor. Büyük te
sisi yaparken akla gelmeyen çeşitli ihtimaller do
ğar. Dediğim gibi, başında tahmini yanlış yapar
sınız; böyleleri de var. İmkânlarınız olmaz, işte
bütçede böyle kısıntı yaparsınız. Bu şekilde % 10
kısıntıya uğrar ve eğer bu kısıntı tahakkuk eder
se, hesap ettik belki bâzı işler bu yüzden 1 sene
gecikecek. Bu, hesap dışı bir şeydir.
R E F E T RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, 12 ye kadar oylayamazsanız 10 günlük çalış
mamız boşa gider.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siz 5 sa
at konuşuyorsunuz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vaktinde
konuşuyor ama...
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Oylamayı 24'den evvel yapalım ki, Anayasanın
emrine uyalım...
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Her sene
sabaha kalıyor.
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Ne bağırı
yorsun...
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Muhterem arkadaşlar, bitiriyorum, bitiriyorum.
İmkân vereceğim, müsaade buyurunuz.
Doğrudur arkadaşlarımın müdahalesi. Anaya
saya uygun hareket etmek için, oylama muame
lesine zamanında başlamaya imkân vermek üzere
konuşmamı burada keseceğim. Başka vesileler bu
lurum; arkadaşlarımın diğer mülâhazalarına arzı
cevap etmek için.
Yalnız, şunu arz edeyim, arkadaşlarımın ileri
sürdükleri tenkitlerin hepsine cevabımız vardır ve
sanıyorum ki, imkân bulduğumuz takdirde bütün
arkadaşlarımı da ikna etmek imkânına mâlikim.
Lütfedip beni dinlediğiniz için hepinize şük
ranlarımı arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başba
kan.
Sayın arkadaşlarını, Bütçe kanunu tasarısının
tümünün açık oya sunulması başlıyor.
Ad okunarak yapılacak oylamada; yeşil oy
çekmser, beyaz oy kabul, kırmızı oy ret oyudur.
Oylamaya nereden başlanacağına dair ad çekiyo
rum... Sayın Turgut Yaşar Gülez, Bolu.
Bolu'dan başlanacaktır.
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(Bolu üyesi Turgut Yaşar Gülez'den başlana
cak oylar toplandı.)
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?..
Yok. Oylama muamelesi bitmiştir.
Sayın arkadaşlarım, oylamada verilmiş olan
oyların sayımı bitinceye kadar, daha evvel ka
rarlarınıza arz edilmiş ve oylanmış olan aktarma
kanun tasarı ve tekliflerinin oylama neticelerini
arz ediyorum.
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifinin, (S. S.: 192) açık oylamasına 136 üye
:
ştirak etmiş; 133 kabul, 2 ret, 1 çekinser oy çık
mıştır. Kanun teklifi Cumhuriyet Senatosunca
kabul edilmiştir.
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tek1
'finin; (S. S.: 193) açık oylamasına 137 sayın
üve iştirak etmiş; 135 kabul, 2 ret oy çıkmıştır.
Kanun teklifi Cumhuriyet Senatosunca kabul
edilmiştir.
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifinin, (S. S.: 194) açık oylamasına 137 sayın
üye iştirak etmiş; 135 kabul, 2 ret oy çıkmıştır.
Kanun teklifi Cumhuriyet Senatosunca kabul
edilmiştir.
1972 Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta«arısmın; (S. S.: 202) açık oylamasına 132 sayın
iive iştirak etmiş; 129 kabul, 2 ret, 1 çekinser oy
çıkmıştır. Kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosun
ca kabul edilmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısının; (S. S.: 203) acık oy
lamasına 131 sayın üye iştirak etmiş; 128 kabul,
2 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Kanun tasarısı
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir.
Karavolları Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının; (S. S.: 204) açık oyla
masına 140 sayın üye iştirak etmiş; 137 kabul, 3
ret oy çıkmıştır. Kanun tasarısı Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilmiştir.
Orman Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Kanunu
na bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanım tasarısının; (S. S.: 205) açık
oylamasına 141 sayın üye iştirak etmiş; 137 ka-
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bul, 3 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Kanım tasarısı
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir.
1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısının; (S. S.: 206) açık oylamasına 138 sa
yın üye iştirak etmiş; 135 kabul, 2 ret, 1 çekin
ser oy çıkmıştır. Kanun tasarısı Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilmiştir.
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının;
(S. S.: 207) açık oylamasına 138 sayın üye işti
rak etmiş; 135 kabul, 2 ret, 1 çekinser oy çıkmış
tır. Kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilmiştir.
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısının; (S. S.:
208) açık oylamasına 139 sayın üye iştirak e+
mis; 136 kabul, 2 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Ka
nun tasarısı Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miştir.
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısının; (S. S.: 209) açık oy
lamasına 139 sayın üye iştirak etmiş; 135 kabul,
2 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Kanım tasarısı
Cumhuriyet Senatosunca kaimi edilmiştir.
Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısının; (S. S.: 210) a^ık oylaması
na 139 sayın üve iştirak etmiş; 136 kabul, 2 ret,
1 çekinser oy çıkmıştır. Kanım tasarısı Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilmiştir.
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının;
(S. S.:. 211) açık oylamasına 138 sayın üye işti
rak etmiş; 135 kabul, 2 ret, 1 çekmser oy çıkrık
tır. Kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaret cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının;
(S. S.: 212) açık oylamasına 140 sayın üye işti
rak etmiş; 138 kabul, 2 ret oy çıkmıştır. Kanım
tasarısı Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiş
tir.
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaret
li cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısının; (S. S.:
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U3) açık oylamasına 140 sayın üye iştirak etv'ş; 138 kabul, 2 ret oy çıkmıştır. Kanun tasarısı
^ımhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı
3ütçe Kanununa bağlı cetvelelrde değişiklik ya
kılması hakkında kanun tasarısının; (S. S.: 214)
n
"ik oylamasına 142 sayın üye iştirak etmiş; 139
kabul, 2 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Kanım tasa•:sı Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir.
Sayın arkadaşlarım, 1973 Bütçe Kanım tasa"isımn açık oylama neticesini arz ediyorum :
122 üye oylamaya iştirak etmiş; 102 kabul,
20 ret, çekinser yok. Bu şekilde 1973 Bütçe Ka
nunu tasarısı Senatoca kabul edilmiş bulunmak
tadır.
Savın arkadaşlarım, teamül mucibince bütçe,n kabulünden sonra ekseriya Sayın Maliye Ba' -nı Heveti Umum iyeye teşekkür etmek makamm' ı kürsüye teşrif etmektedirler. Müsaade ederse"vv. Savın Maliye Bakanına söz vereceğim...
Sayın Maliye Bakanı, buyurunuz.
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU
—Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun savm üyeleri;
1973 malî yılı Bütçe tasarıları üzerinde 10
'Tünden beri cereyan eden müzakerelerin sonuç
landığı ve oylamanın tamamlandığı şu anda yüce
TTevetiııizce bu müzakereler boyunca, Bütçenin
memleket gerçeklerine daha uygun bir biçim al
macı ve daha olumlu bir ortam içinde uygulanma
'mkâmnm sağlanması hususunda gösterilen ilgi
ce teşekkür etmek üzere söz almış bulunuyorum.
Bütçe tasarıları üzerinde yapılan eleştirilerde
-; : Hi yönler üzerinde duruldu, temenniler ishar
^undu ve sorular yöneltildi. Biz şuna inanıyoruz
1
:'\ bunların tümüne katılmasak bile, yüce Sena+r
>nun bu davranışı bütçeye tümü ile olumlu bir
vön vermek istikametinde olmuştur.
1973 yılında yürürlüğe giren Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının ilk yılı bütçesi olması dolayısiyle, ayrı bir önem ve özellik arz eden bu büt
çe hazırlanırken, Plânda öngörülen hedeflerin
gerçekleştirilmesi ve son yıllarda artan fiyat ha
reketlerinin, Türkiye'nin koşullarına uygun bir
düzeye indirilmesi suretiyle kalkınmamızın belli
bir istikrar ortamı içinde yürütülmesi başlıca
amaç olarak kabul edilmiştir.
Hiç şüphesiz ki, bütçenin hazırlanışı yanında,
belki ondan daha çok uygulanması, bu hedeflerin
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suretiyle müzakereler tamamlanmış bulunmakta
dır.
Sayın arkadaşlar, eğer bir millet kendi Ana
yasasını kendi hür iradesi ile yapıyorsa, eğer bir
millet kendi organlarını kendi hür iradesi ile se
çiyorsa ve eğer bir millet kendi hakkındaki icraî
kararları kendi yaptığı kanunlar içinde ve kendi
organları marifetiyle alabiliyorsa ve yine eğer bir
millet kendi bütçesini kendisi yapıyorsa o millet
hür ve bağımsız bir millettir.

başarıya ulaşması bakımından ve gerçekleştiril
mesi bakımından önem arz etmektedir.
Hükümetiniz Bütçeyi bu anlayış içinde uygu
layacağını ve bu yönde politikalar uygulamak su
retiyle bütçenin reformcu, istikram ve halka dö
nük yönünü gerçekleştirmeye çalışacağını çeşitli
vesilelerle yüce Senatonun önünde ifade etmiş
bulunuyor.
Biz şuna inanıyoruz ki, bu uygulama gerçek
leştirildiği ve ileride sürdürülebildiği takdirde ül
kemizin ve toplumumuzun karşı karşıya bulundu
ğu sorunları, yeni birikimlere meydan vermeden
çözümlemek imkânı hasıl olacak ve böylece Tür
kiye daha mâmur bir ülke ve Türk toplumu da
giderek daha mutlu bir toplum haline gelecektir.

İşte bugün 1973 yılı Bütçesini Cumhuriyet
Senatosunun beyaz oyuna bağlayarak Millet Mec
lisine sevkederken, bu mühim görevi Anayasamı
zın tayin ettiği zaman içinde ve başarı ile ifa et
kenin mutluluğu ve güveni içinde olduğumuzu
belirtir, Bütçe müzakerelerinin devamı müddetince geceli gündüzlü mesaileri sebkat etmiş olan
sayın senatör arkadaşlarımıza, sayın Başkanlık
Divanlarına ve Divan üyeleri arkadaşlarımıza ve
bu bütçe müzakereleri esnasında bize yürekten
vardımcı olarak feragatla hizmet etmiş olan sayın
memurlarımızın hepsine sayın Senato Heyeti
TTmumiyesi adına teşekkürlerimizi sunar, 1973 yılı
Bütçesinin milletimize, devletimize ve hepimize
hayırlı uğurlu olmasını dilerim.
Sayın arkadaşlarım, Birleşimi 13 Şubat 1973
Salı günü saat 15,00'de toplanmak üzere kapatı
yorum . (Alkışl ar)
Kapanma,' Saaftîi/ : 00,07

Bu inanç içinde yüce Senatoyu saygılarımla
selâmlıyor ve Bütçenin daha iyiye yöneltilmesi
iein katkılarını esirgememiş bulunan bütün sena
törlere tekrar şükranlarımı arz ediyorum. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Maliye
Bakanı.
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;
1973 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısının mü
zakeresine 30 Ocak 1973 gününde başlanmıştır.
Geceli gündüzlü müzakereler neticesinde 8 Şubat
1973, yani bugün sona ermektedir. Bu çalışma
süresi içinde 10 Birleşim ve 34 oturum yapılmak

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

1. — Cumhuriyet
Senatosu
Tabiî
Üyesi
Kadri Kaplan'ın, 31 aliye Bakanlığı gider bütçe
sindeki fondan derneklere ve ilgili öbür kuruluş
lara yapılan yardımların miktar ve tarihleriyle
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/84)
21 . 11 . 1972
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın içtüzüğümüz gereğin
ce, 15 gün içerisinde, yazılı olarak Baş-

VE

CEVAPLARI

bakanlık ve Maliye Bakanlıklarınca cezalandı
rılmasına aracılığınızı arz ederim.
Saygılarımla,
Tabiî Senatör
Kadri Kalan
1. 1971 ve 1972 Genel bütçelerini Maliye
Bakanlığı Gider Bütçeslindeİd mahsus fonun
dan derneklere ve ilgili öbür kuruluşlara hangi
tarihlerde ne miktar yardım yapılmıştır? Bu
yardımın dayandığı anadüşünce nedir?
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2. 1971 Bütçesinin bu fasıl ve maddesin
den artan para ne kadardır ve bu para hangi
amaca tahsis olunmuştur?
3. 1972 Bütçesinde halen bu fasıl ve mad
dede bulunan para miktarı ne kadardır?
4. 1971 Bütçe raporunun içerisinde (bu pa
radan 250 bin liradan aşağı olmayan bir mik
tarı Halkevlerine tahsis olunur) önerisi varken,
sözü geçen kuruluşa yardım yapılamamasının
dayandığı Hükümet gerekçesi nedir?
5. Gerek ikinci plân gerek yeni kabul edi
len perspektif ve beş yıllık üçüncü plân, kül
tür eğitimi konusunda çok hassas davranmak
ta ve açık ifadelerle, gönüllü kültür kuruluş
larını her bakımdan desteklemeyi öngörmekte
dir. Plândaki bu açıklık ve plânın kabul olunımasıyla beliren kesin Parlâmento iradesi kar
şısında, 1972 bütçe yılı sonuna yaklaşılmış ol
masına rağmen desteklenmeyen ve içlerinde,
yaygın ve güçlü örgütlü, adı plâna geçmiş
olup kendisinden hizmet beklenen, sürekli ve
plânlı çalışabilme niteliği ve zorunluluğu açık
ça ortada bulunan Halkevleri gibi kuruluşla
rın desteklenmedi hakkında ne düşünülmekte
dir?
6. Bu kuruluşun tam bir çaresizlik içinde
kaldığından ötürü kapanma yoluna gitmesi,
Hükümet görüş ve politikasına ve plânlara uy
gun düşecek midir? Bu ahvalde genel yaygın
eğitimle kültürel eğitimin halka maledilmesi
ve halk gücünden yararlanarak yürütülmesi
'için ne gibi tedbirler düşünülmektedir ?
Bu gibi kuruluşların ulusal ve toplumsal
hizmetlerine inanılmıyorsa, yardım istekleri
ne karşı, bu yardımın yapılmıyaoağınm açık
lıkla bildirilmesi, pilitika ve yönetimde açık
lık ve kesinlik anailkesine daha uygun düşmez
mi?
7. Plânın ve Meclis iradesinin doğal ve ka
çınılmaz bir gereği olarak gönüllü kuruluşlara
da yardım edilecekse, bu yardımın dayandığı
esaslar nasıl tespit olunmuştur ve bunlar ne
lerdir ve bu yardım ne zaman yapılacaktır?
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T. C.
Maliye Bakanlığı
Ankara
Bümko : 111121-59
Konu : Sayın Kadri Kaplan'm ya
zılı soru önergesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 23 . 11 . 1972
tarihli ve 946/15901-7/84 sayılı yazısı.
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın
Kadri Kaplan tarafından Başbakana ve Maliye
Bakanına yöneltilen Başbakan adıına da tara-fımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.
1. a) 1971 yılı Bütçe Kanunu ile Maliye
Bakanlığı Bütçesinin «Derneklere Yardım» ter
tibine (3 000 000) liralık ödenek konulmuştur.
b) Yıl içinde bu ödenekten aşağıdaki der
neklere hizalarında gösterilen miktarlarda yar
dım yapılmıştır.
Ödeme
Derneğin adı
miktarı
Yalova Atatürk Anıtını YaptırmaDerneği
Sakarya Muhtaç Çocuklara Yar
dım Derneği
Yardım Sevenler Derneği
Muhtelif talebe dernekleri

50 000
30 00.0
25 000
100 000
205 000

c) 1971 yılı Bütçe Kanunu ile verilen öde
nekten, yılı içinde harcanmayan 2 795 000
liralık kısım, malî yıl sonunda, iptal edilmiş
tir.
2. a) 1972 yılı Bütçe Kanunu ile aynı
maksat için Maliye Bakanlığı Bütçesine konu
lan ödenek miktarı (3 00O 000ı) liradır. Bu öde
neğin yüzde onu 1972 yılı Bütçe Kanununun 69
racu maddesiyle bloke edilmiş olduğundan, kul
lanılabilir ödenek miktarı (2 700 000') liraya
inmiştir.
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b) Bugüne kadar bu ödenekten aşağıdaki
derneklere, hizalarında gösterilen
miktarlar
kadar yardım yapılmıştır.
Ödeme
Derneğin adı
miktarı
Türk Hava Kurumu Genel Merkezi
Afyon 26 - 30 Ağustos 1972 Büyük
Taarruzun
ve
Başkumandanlık
Meydan Muharebelerinin 50 nci
yıl Dönümü Törenleri ile ilgili
Sergilere Yardım Derneği
Birleşmiş Milletler Derneği

2 000 000

50 000
5 000

2 055 000
e) 1972 yılı Bütçe Kanunu ile verilen öde
neğin (645 000) liralık kısmı henüz tevzi edil
memiştir.
d) Bugüne kadar Bakanlığıma yukarda
belirtilenler dışında (65) değişik dernekten
toplam miktar (6 0O0 000) lirayı aşan yardım
talebi intikal etmiştir. Bu durumda, Bakan
lar Kurulu çeşitli derneklerden gelen taleple
rin fazlalığı, derneklere yardım tertibindeki
ödeneğin yetersizliği ve Bütçe uygulamasının
seyri muvacehesinde şimdilik ilgili tertipteki
ödeneğin bloke edilmesini kararlaştırmıştır.
Bu konudaki taleplerin toplanmasından ve
mezkûr bloke kararının kaldırılmasından son
ra, bütün talepler ayrı ayrı değerlendirilerek
g ereği yapıl a c aktır.
Arz olunur.
Ziya Müezzinoğlu
Maliye Bakanı
13 . 1 . 1973
2. — Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üyesi
2Iebrure Aks ol ey'in, Yeni Emlâk Vergisi Kanu
nu tatbikatına dair soru önergesi ve Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu'mm yazılı cevabı (7/101)
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutunuzu saygılarımla arz ederim.
C. Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley
Yeni Emlâk Vergisi Kanunu tatbikatından
evvel, 1972 senesi için, Maliye Bakanlığınca
hesaplanan ve Özel İdare hissesi olarak Emlâk
Vergisinden verileceği taahhüt edilen meblâğ
110 milyon TL. dır.
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Nitekim 1971 senesinde, Emlâk Vergisinin,
Özel İdare hissesine düşen kısmı 102 milyon TL.
idi.
Ancak, 1972 senesi tatbikatında, Emlâk
Vergisi olarak Maliye Bakanlığının, 1972 so
nuna kadar, tahsil ettiği ve Özel İdare hissesi
olarak Özel İdareye intikal ettirmiş olduğu
meblâğ ise yalnız 30 milyon TL. dır.
1973 Şubat sonuna kadar tahsil edilecek
olan ikinci taksit ile işbu meblâğın 50 milyon
TL. ye vasıl olabileceği de şüpheli görülmek
tedir.
Bu durumda Ankara Özel İdaresi, 1972 se
nesi sonunda 80 milyon TL., 1973 Şubat sonu
.aksidi ile de 60 milyon TL. civarında eksik
gelir temin etmiş olacaktır. Bu ise, yeni Em
lâk Vergisi Kanununun meydana getirmiş ol
duğu bir durumdur.
Özel İdare hissesi olarak Emlak Vergisinden
doğan bu büyük ölçüdeki gelir azalması, Anka
ra Özel İdaresini tam mânada bir çıkmaza
sokmuş bulunmaktadır.
Zira; 1 . 1 . 1973 tarihi itibariyle Ankara
Özel İdaresinin borç yekûnu 87 milyon TL. yi
bulmaktadır.
Şöyle ki:
Şahıslara olan borçlar (Mütaahhitler ve
malzeme mubayaaları) : 16 milyon.
Hisseler ve İktisadi Devlet Teşekküllerine
olan acil ve tecili mahzurlu olan borçlar 37 mil
yon.
Müteferrik ve 2 nci derece ehemmiyeti haiz
olan borçlar. 34 milyon
Toplam : 87 milyon.
Bu durumda, Ankara Özel İdaresinin 87
milyon borcuna karşılık Emlâk Vergisinden
takriben 60 milyon eksik gelir temin etmesi ve
ayrıca Özel İdarenin tahsil etmekte olduğu sa
bıka vergilerinde de düşüklük olması sebebiy
le Özel İdare borçlarını ödeyememekte ve dolayısiyle Özel İdareden alacaklı olan şahıs ve
teşekküller ile bunlara bağlı 3 ncü şahıslar çok
güç ve telâfisi imkânsız bir duruma, çaresizlik
içinde sürüklenmektedirler. Bu tek bir örnek
tir. Bütün Özel İdareler güç durumdadır.
Bu hususta ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir?
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T. O.
Maliye Bakanlığı
10 . 2 . 1973
Ankara
Gel : 2433135-171/9338
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Başbakanlığa gönderilen 22.1.1973
gün ve 7/101-16268-1111 sayılı yazıları.
Emlâk Vergisi Kanununun
uygulamasiyle
ilgili olarak
Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi
Mebrure Aksoley tarafından
verilen
13 . 1 . 1973 günlük yazılı soru önergesi ince
lenmiştir.
1. 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun
1 . 3 .1971 tarihinden itibaren yürürlüğe gir
mesinden sonra il özel idare bütçelerinde bu
vergiye ilişkin gelir tahminlerinin nasıl yapı
lacağının valiliklerce sorulması üzerine İçişleri
Bakanlığı aracılığı ile bir tavsiyede bulunul
muş olmakla beraber önergede ileri sürüldüğü
gibi her hangi bir miktar taahhüdünde bulu
nulmamıştır.
2. 1971 bütçe yılında Emlâk Vergisi Ka
nunu uygulanmamıştır. Bu bütçe yılında da
yürürlükte bulunan Bina, İktisadî Buhran ve
Arazi Vergisi kanunlarına göre Ankara Özel
İdaresi, geçmiş yıl tahakkuklarından yapılan
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tahsilat ile birlikte, 102 milyon TL. değil 82
milyon TL. civarında bir gelir elde edebilmiş
tir.
3. Emlâk Vergisi Kanununun uygulama
sında doğacak personel ihtiyacının bir kısmı
Özel İdare gelir servislerindeki ihtiyaç fazlası
personelinden karşılanması kararlaştırılmış ve
toplam olarak 3 50O civarında personel Bakan
lığımız teşkilâtına nakledilmiştir.
Ankara Özel İdaresinden de :
14 ncü dereceden 36 adet
13
»
»
42 »
12
»
»
23
»
11 »
»
8 »
10
»
»
9 »
9
»
» 3
»
8
»
» 1
»
olmak üzere toplam 122 memurun bu şe
kilde görev yerleri değiştirilmiş olup
yıllık
malî portesi ortalama 1 850 000 TL. dır. Diğer
idarelere yapılan transferler bunun dışındadır.
4. Aralık 1972 ve Ocak 1973 ayları sonu
itibariyle Ankara ilinde Özel İdare yönünden
Emlâk Vergisi uygulama sonuçları aşağıda
gösterilmiştir.

Emlâk Vergisi
Aylar
Aralık 1972
Ocak 1973

Tahakkuk
TL.
155 588 018
159 253 587

1972 bütçe yılında eski yıllara ait olarak
Özel İdarece tahsil olunan Bina, Buhran ve
Arazi vergileri bunun dışındadır. Özel İdare
payı olarak tahakkuk tutarı 49 086 202 TL.
olup Kasım ayı sonu itibariyle tahsilat
15 587 299 TL. na ulaşmıştır.
5. Ankara Özel İdaresine 1972 yılı Emlâk
Vergisi tahsilatından Mart 1973 ayı içilnde
17 400 000 TL. civarında bir pay daha ödene
cektir.
6. Emlâk Vergisi
lirtilen rakamlara köy
Mart 1973 ayı içinde
TL. civarında bir pay
tadır.

yönünden yukarıda be
beyanları dâhil değildir.
bu beyanlardan 300 000
verileceği hesaplanmak

Tahsilat TL.
107 065 0-59
110 484 658

özel İdare
payı TL.
37 472 841
38 659 630

7. Emlâk Vergisi. mükelleflerin yazılı be
yanları üzerine tarh ve tahakkuk ettirildiği ve
ilk taksiti 15 . 12 . 1972 tarihinde sona eren
beyan süresi içerisinde tahsil edildiği için 1972
bütçe yılında bir kısım özel idarelerde görülen
finansman zorluklarının karşılanabilmesi için
kendilerine, bu vergiden alacakları paylardan
ödenmek üzere, avans verilmesi sağlanmıştır.
Ankara Özel İdaresnie verilen avans mikta
rı 4 000 000ı TL. olup bundan 11 . 1 . 1973 ta
rihine kadar herhangi bir iade yapılmamıştır.
8. Emlâk Vergisi uygulaması ile ilgili ola
rak Ankara Özel İdaresinin 1971 ve 1972 yılla
rı gelir durumlarını aşağıdaki tabloda özetle
mek mümkündür :
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Tahakkuk
TL.
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Tahsilat TL.

1971

121 606 940

82 381 943

(Kesin hesap)

1972

159 253 587

38 659 630
1 850 000
15 587 299

(Özel idare payı)
(Personel tasarrufu)
(Özel İdarece tahsil)

56 096 929
17 400 000 (Şehir beyanları)
300 000 (Köy beyanları)

Toplam
Mart 1973'te ödenecek
»
»
»
G-enel toplanı
9. Alman bu ilk sonuçlara göre vergi tah
silatında, Özel İdare yönünden bir miktar
azalma olduğu göze çarpmakta ise de uygula
ma ilerledikçe verimliliğin, artacağı umulmak
tadır.
Öte yandan, Özel İdare payı olarak bu ida
rece tahakkuk ettirilen eski yıl vergileri top
lamı 49 000 000 TL. civarında olup yukardaki
tabloya Kasım 1972 ayı sonu itibariyle tahsil
edilen 15 587 299 TL. alınmıştır. Bu miktarın
bütçe yılı sonuna kadar 25 000 000 TL. na ula
şacağı kabul edilirse uygulama sonucunun 1972
sonu rakamlarına ulaşması mümkün bulunmak
tadır.
Bilgilerine arz ederim.
Maliye Bakanı
Ziya Müezzinoğlu
3. •—• Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi
Ahmet Nusret TuneCmn, 1, 2, 3, ve 4 vcü dere
lere memur atanmasına dair soru önergesi re
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in -yazı
lı cevabı (7/788)
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutlarınızı saygılarımla arz ederim.
Cumhuriyet Senatosu
Kastamonu Üyesi
Ahmet Nusret Tuna
Yeni Hükümetin güvenoyu almasından son
ra 1, 2, 3, ve 4 neü dereceden hangi memurlar;
(İdare Meclisi azalan dâhil) nereye ve nasıl bir

73 796 929
gerekçe ile atanmıştır? Ayrıca emekliye sevkedilen, istifa eden, müstafi sayılan ve hizmet dı
şında bırakılan kimlerdir?
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T. C.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü
KI/380-3/11954İ
KONU : Önerge Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 19 . 12 . 1972 günlü, Genel Sekreterliği,
Kanunlar Müdürlüğü sözlü 648 - 11324/1C505 7/788 ve sayılı yazıları.
Mezkûr yazılarında Kastamonu senatörü Ah
met Nusret. Tuna'nın 1-4 neü derecelere memur
atanması ile ilgili olarak soru önergesi hak
kında malûmat aşağıda belirtilmiştir.
1. — Bakanlığımız Gümrük ve Muhufaza Teş
kilatına 12 . 3 . 1971 üâ 22 . 5 . 1971 tarihleri
arasında 1-4 neü derece kadroları tayin yapıl
madığı gibi, bu derecelerden emekli, istifa eden
ve müstafi sayılan da olmamıştır.
2. — Tekel Genel Müdürlüğü teşkilâtında
ise, 1 nci dereceden Tekel maddeleri alım Şu
besi Müdürü 482 Balıattin Akan'm 65 yaşını dol
durmuş olmasına binaen 12 . 5 . 1971 tarihli
onayla. 30 . 5 . 1971 tarihinde emekliye ayrıl
dığı, söz konusu derecelerle ilgili başkaca işlem
yapılmadığı, anlaşılmış bulunmaktadır.
Keyfiyeti bilgilerine arz ederim.
Haydar Özalp
Gümrük ve Tekel Bakanı
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1972 yılı Bütge Kanunuma bağlı ( A / l ) i ş a r e t i cetvelde ıdeğilşilklilk yapılması halkkınidaM (kanun
teklifine verilen loylann sonucu : (S. S. : 101)
l

(Ka)bul edilmiştir.)

Üye sayısı : 184
Oy verenler : 1313i
Kabul edenler : 130
Reddedenler : '2
Çekinserler :

d

Oya katılmryanls/f : 48
Açık üyelikler • *1

[Kabul edenler]
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullalı Çelebi
Suphi Gürsoytrak
İsmet inönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğhı
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Ünaldı
ADTYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Maeit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
ismail Yetiş

ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Mehmet Güler
, BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâeddin Yıknaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
t. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut /
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli

ELAZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
İhsan Topaloğlu
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Oüleügil
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
Ekrem öi.den
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
Necip Mirkelâmoğlu
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KARS
Y. Ziya Ayrım
Mehmet Hazfcr
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet Işmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
t. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersaoı
Ruhi Tunakan
MARAŞ
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu

C. iSenatasu
MUĞLA
tlyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
tsa Hisan Bingöl
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlu
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SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza lşııai:
Relet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
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TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Cemal Tarlan

SIÎRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım Inebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk

TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Reşat Zaloğlu
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ismail Yeşilyurt

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Fethi Çeldjkbaş
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Fahri Korutürk
Hayri Dener
Tayfur Sökmen
Bahriye Üçok

[Reddedenler]
ZONGULDAK
|
UŞAK
Mehmet Ali Pestilei
j Mehmet Faik Atayurt
[Çekinser]
İZMİR
Beliğ Beler

[Oya
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Aeuner
VeMba Ersü (I.)
Sezai O'Kan
ADANA
M. Nuri Ademoğlu
M. Yılmaz Mete
Mukadder Öztekm (B.
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (B.)
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Nuri Demirel

katilmıyanlar]

Cemalettin Inkaya
Nejat Sarliealı
BURSA
Saffet Ural
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatuııoğlu
Edip Somunoğlu
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
(Başkan)
O. Zeki Gümüşoğlu
Fikret Giindoğ'an

[Açık

Rifat öztürkçme
İZMİR
Nazif Çağatay (1.)
KARS
S i m Atalay (Bşk. V.)
KIRŞEHİR
Halil öz'men • (!.)
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Doğan Barutçuoğlu

(î.)

SAKARYA
Mustafa Tığlı (I.)
TRABZON
Aîi Şakir Ağanoğlu

(t)
ö. Lûtfi Hocaoğlu
TUNCELİ
Aralan Bora (1.)
VA.\
Ferid Melen (Başhaka)

CUMHURBAŞKANIN.
CA SEÇİLEN ÜYELER
MARAŞ
Adnan Karaküçük (B.) Selâhattin Babüroğlu
Özer Derbil
NEVŞEHİR
Vahap Güvene
î. Şevki Atasağım
Mielhnıet İzmen (B.)
NİĞDE
Sabahattin özSbak (B.)
Kudret Bayhan
Naim Talû (fi.)
ORDU
Halil Tunç
Şfvket Koksal

üyelikler]

Eskişehir
Sivas
Uı-fa

1
1
1

Yekûn

3
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C. Senatosu

B : 30

8 . 2 . 1973

O : 4

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) üşaretl cetvelde fdeğişaklıük yapılması ihaJkkmıda kanun
mekiğine verülıem toydanın sonucu : S. S. 192)
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekins prler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

[Kabul
TABİÎ ÜYELER
i.iefet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emamıllah Çelebi
Suphi Gürsoytırak
İsmet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Ünaldı
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçhoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulu*oy
Mahmut Vural
tsmail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin

AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhan Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BÎTLÎS
Orhan Kürüm oğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
„ BURSA
î. Sabrı Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
.Vahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalcuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Oelâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı

184
136
133
2
1
43
3

edenler]
ERZİNCAN
Felhmi Baysoy
ESKİŞEHİR
C sr Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
İhsan Topaloğlıv
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Delıveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Lütfü Bilgen
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mıebrune Aksoley
Şevket Akyürek
F-dûk Berkol
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
Necip Mirk elam oğlu
KARS
Y. Ziya Ayrım
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca

— 5 37 —

Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin KalpaklıoğJu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet Işı nen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Fakih özleu
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
İ. E tem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tun akan
MARAŞ
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlı
MUÖLA
Tlyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
t. Şevki Atasağıın

0. Senatosu
NİĞDE
Hüsejjn Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Meedi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlıı
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan

B : 30

8.2.

1973

0 : 4

TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Reşat ZaJoğlu
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ismail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan

Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahnıan Kavak
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Cemal Tarlan

Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE
Cihat Alp an
Fe'tihi Çelikbaş
Hayri Dener
Sait Naci Ergiı
Nihat Erim
Fahri Korutürk
Tayfur Sökmen
Bahriye Ücofe

[Reddedenler]
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

I

UŞAK
Mehmet Faik Atayurt

[Çekinser]
İZMİR
Beliğ Beler

[Oya katılmıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Aeuner
Vehbi Ersü (I.)
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
M. Yılmaz Mete
Mukadder Öztekirı
(B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (B.)
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Cemalettin Inkaya

Nejat Sarlıcalı
BURSA
Saffet Ural
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
ERZURUM
Osman Alihoeagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip oomunoğlu
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun (Başkan)
0. Zeki Güınüşoğlu
Fikret Oündogan
İZMİR
Nazif Çağatay (İ.)

[Açık

KARS
Sırrı Atalay (Bşk.V.)
KIRŞEHİR
Halil Özmen (İ.)
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Doğan Barutçııoğlu

(1.)
MARAŞ
Adnan Karaküçük
(B.)
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Şevket Koksal
SAKARYA
Mustafa Tığlı (1.)

üyelikler]

Eskişehir
Sivas
Urfa

1
1
1

Yekûn
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SİNOP
Nâzım Inebeyli
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu

(t)
0. Lûtfi Hocaoğlu
TUNCELİ
Ar si an Bora
VAN
Ferid Melen (Başbaka)
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Selâhattin Babüroğlu
özer Derhil
Vahap Güvene
Mehmet îzmen (B.)
Sabahattin Özbek (B.)
Naâım Talû(B.)
Halil Tunç.

O. Senatosu.

B : 30

8 . 2 . 1973

O : 4

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) iışar'eitli ööbveldls ıdeğipdülk yapılmadı (hakkındaki kanun
•tekUlnus verilen oyların sonucu : (S. S. : 193)
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinse rler
Oya katılmıya il ar
Açık üyelikler

: 184
: 137
: 133
: '%
:
0
: 4-:
3

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Bmanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
İsmet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilck
Mehmet Özgüneş
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mehmet Ünaldı '
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
_ AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Mncit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulu soy
Mahmut Vural
İsmail Y^tiş

ANTALYA
Akif Tekin
AYDİN
Ali Celâl ettin Coşkun
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Turgut Yaşar G-ülez
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
İ. Sabrı Çağlayangil '
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
CORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı

ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
İhsan Topaloğlu
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mubtafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
0. Zeki Gümüşoğlu
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Müınıin Kırlı
Orhan Kor

539 —

KARS
Y. Ziya Ayrını
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Hüsnü Dikoçligil
Hüseyin Kalpaklı oğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet Işmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
1. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARAŞ
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun

C. Senatosu
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattiıı Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan

B : 30

8 . 2 . 1973

Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SÎIRT
Abdurrahman Kavak

O : 4

Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Reşat Zaloğlu
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt

SİNOP
Nâzım İnebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcu oğlu

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan

Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Oühat Alpan
Selâhattin Babüroğlu
Fethi Çeılikibaş
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Nihat Verini
Fahri Korutürk
Tayfur Sökmen
Bahriye Üçok

[Reddedenler]
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

UŞAK
Mehmet Faik Atayurt

[Oya katılmıy anlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem A fim er
VeihbiErsü ( t )
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukadder Öztekin
(B.)
ANKARA
Hıfzı Osnz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (B.)
AYDIN
Halil Goral
BALTKESÎR
Cemal ettin Tnkaya
Nejat Sarlıcali

BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BURSA
Saffet Ura!
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıbıırun (Başkan)
Fikret Gündoğan
İZMİR
Beliğ Beler
Nazif Çağatay (1.)
Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Sırrı Atalay (Bşık.V.)

[Açık

KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna

SAKARYA
Mustafa Tığlı (1.)

KTRŞEHlR
Halil Özmen (t.)

TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu

KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Doğan Barutçuioğhı
(1.)

(î.)
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
TUNCELİ
Aralan Bora (1.)
VAN
Ferid M elem (Başbakan)

MARAŞ
Adnan Karalküçük (B.) CUMHURBAŞKANIN
MUĞLA
CA SEÇİLEN ÜYELER
Ilyas Karaöz (B.)
özer Derbil
Haldun Menteşeoğlu
Vehap Güvenç
NlttDE
Mehmet îzımıen (B.)
Kudret Bayhan
Sabahattin Özbek (B.)
ORDU
•Nacıra Talû (B.)
Şevket Koksal
Halil Tunç

üyelikler]

Eskişehir
Sivas

1
1

Urfa

1

Yekûn
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C. Senatosu

B : 30

8 . 2 . 1973

O :4

19T2 yılı Bütçe Kanununa "bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ikaınun
teklifine "verilen (oyların (sonucu : (S. S. : 194)
(Kabııl edilmiştir)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:

184
13'fl
135
U
Ö
'
41
o

[Kabul edenler]
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emaımllah Çelebi
Suphi G ürsoytrak
İsmet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelbğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özclilek
Mehmet Özgün eş
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Hoyda r Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Mu zn f f e r Yurdakul er
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mehmet Ünal di '
ADİYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON

KARAHÎSAB

M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kap anlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
İsmail Yetiş

ANTALYA
Akif Tekiı
AYDIN
Ali Cclâlettin Coşkun
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan KürümoğTu
BOLU
Turgut Yaşar G-ülez
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
İ. Sabri Çağl ayan gil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya. Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz E r geneli

ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Iîazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
İhsan Topaloğlu
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa, Güleügil
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Beliğ Beler
Mustafa Bozoklar
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Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklı oğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet îşmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
t. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARAŞ
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUŞ
İsa Hisan Bingöl

O. Senatosu
NEVŞEHİR
î. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüsejnn Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
0. Mecdi Ağım
SAKARYA
Osman Salih oğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar

B : 30

8 . 2 . 1973

O : 4

Rıza Isıtan
1 Cemal Tarlan
Refet Reııdeci
TOKAT
Fethi Tevetoğlu
Ali Altuntaş
SİİRT
Zihni Betil
Abdurrahman Kavak
TRABZON
SİNOP
Reşat Zaıoğlu
Nâzım İnebeyli
URFA
SİVAS
Hasan Oral
Âdil Altay
YOZGAT
Nurettin Ertürk
Sadık Artukmaç
Hüseyin öztürk
ismail Yeşilyurt
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcu oğlu

1 Ahmet Demir Yüce

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Selâhattin Babüroğlu
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Fahri Korutürk
Tayfur Sökmen
Bahriye Üeok

[Reddedenler]
UŞAK
Mehmet Faik Atayurl

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

[Oya katılmayanlar']
T AB ti ÜYELER
Ekrem Acun er
VehbErsü (î.)
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
'Mukadder özte&in (B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (B.)
AYDTN
Halil Ooral
BALIKESİR
Cemalettin Inkaya

KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KIRŞEHİR
Hâldi Özmen (İ.)
DİYARBAKIR
KOCAELİ
Selâhattin Cizrelioğlu
Lûtfi Tokoğlu
GİRESUN
MANİSA
Sabahattin Orhon
Doğan Barutçjuoğlu (I.)
İSTANBUL
MARAŞ
Erdoğan Adalı
Adnan Karaküoiık (B.)
Tekin Arıburun (Başkan) !
MUĞLA
| Fikret Gündoğan
İl yas Kara öz (B.)
Ekrem Özden
Haldun Menteşeoğln
İZMİR
NİĞDE
Nazif Çağatay (1)
Kudret Bayhan
Mümin Kırlı
ORDU
1 Necip Mirkelâmoğlu
Şevket Koksal
NVjat Sarlıcalı
BURSA
Saffet Ural
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca

[Açık ih/elikler]
Eskişehir
Sivas
Urfa

Yekûn
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1
1
1

SAKARYA
Mustafa Tığlı (İ.)
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu (İ.)
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
TUNCELİ
Aralan Bora (İ.)
1
VAN
Ferid Melen (Başbakan)
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Özer Derbi]
Vahap Güvenç
1 Mehmet İzmen (B.)
Sabahattin Özbek (B.)
NaimTalû (B.)
Halil Tuç.

O. Senatosu

B : 30

8 . 2 . 1973

0 : 4

1972 yılı Bütçe Kanunîn Üe bu Ikamına (baığth cetvellende (değişiklik yapılması hakkında (kanun ta
sarısına serilen oyların ısonucu : (S. (Sayısı : 202)
(Kabul ecülııış'bir.)
Üye sayısı : 18-1
Oy verenler : 103
Kabul edenler : 129
Reddedenler :
j
Çekinserler :
^
Oya katılmayanlar : 40
Açık üyelikler :
'}

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
İsmet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler

ANTALYA
Akif Tekin '
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
İskender Cenap Ege

ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehiınelt Üıi'allclı

BURDUR
Ö. Faruk Kınaytürk
BURSA
1. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar '
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Bay soy

ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAMSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zetren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
ismail Yetiş

BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürüm oğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâcddin Yıkna-zt-ürk

ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
İhsan Topaloğlu
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrurc Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
Ekrem özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrını
KASTAMONU
Mehmet Camlıca
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Ahmet Nusrot Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet Işmcn
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Fakih Özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça s
I. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
İMARDIN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
llyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
Isa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
1. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk

C. Senatosu
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu

B : 30

SİÎRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım Inebeyli
SİVAS
Adil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin özttirk

8 . 2 . 1973

O : 4

TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betii
TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral

TEKİRDAĞ
Hayrı Mumcuoğlu
Cemal Tarlan

YOZGAT
ismail Yeşilyurt

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpari
Selâhattin Babüroğlu
Fethi Çelikbaş
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Fahri Konıtürk
Bahriye Üço'k

[Reddedenler]
UŞAK
ZONGULDAK
Mehmet
Faik Atayurt
Mehmet Ali Pestilei
[Çekinser]
IZMlR
Beliğ Beler
[Oya
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
VelıbErsü (î.)
ADANA
M. Yılmaz Mete
Muıka'dıtler Öztekin (B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Kellini Alpaslan (B.)
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Cemalettin Inkaya
Nejat Sarlıcalı
BURSA
Saffet Ural

katılmayanlar]

ÇANAKKALE
Ziya Termen
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Azmi Erdoğan
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
(Başkan)
O. Zeki Gümüşoğlu
Fikret Gündoğan '
IZMlR
Nazif Çağatay (I.)

[Açık

Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Mehmet Hazer
KIRŞEHİR
Halil özmeıı (î.)
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Doğan Barutçujoğlu

(D
MARAŞ
Adnan Ka ra küçâik (B.)
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Şevket Koksal

üyelikler]

Eskişehir
Sivas
Urla

1
1
1

Yekûn

3
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SAKARYA
Mustafa Tığlı (İ.)
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu

(i.)
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
VAN
Ferid Melen (Baş/bakan)
YOZGAT
Sadık Artukmaç
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
Hayri Dener
özer Derbil
Vehap Güvenç
Mehmet İzıııen (B.)
Sabahattin Özbek (B.)
Tayfur Sökmen
Naim Talıı (B.)
Halil Tııe

O. Senatosu

B : 30

8 . 2 . 1973

O : 4

İstalbul 'Teknik ttoiversdite^i 1972 yılı Bü)tÇ8 Kanıımma bağlı ıceltvelerde ıdeğMklk yapılması hakikmdia İkamın tasarısına verilen oyların sonucu : (S. S. : 203)
(Kabul cdilnısi'ii'.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katilnıay anlar
Açık üyelikler
[Kabul
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
ismet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilck
Mehmet Özgüncş
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünaldı
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren* ;
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur TJlusoy
Mahmut Vural
İsmail Yetiş

ANTALYA
Akif Tekin (
AYDIN
Ali Celâl ettin Coşkun
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâettin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
1. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE!
Nahit Altan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil

18':
i:U
128
>1

li
50
3

edenler]
Sakıp Hatun oğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
İhsan Topal oğlu
GÜMÜŞANE
Abbasi Cilâra
HAKKAKİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
Ton

A

T>m

A

İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozroklar
Müımin Kırlı
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
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KAYSERİ
Hüsnü Dikeç/Mgil
Hüseyin Kalpaklı oğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet İsmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Fakih Özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
î. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Ilyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
tsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
1. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal

C. Senatosu
RİZE
O. Mecdi Agıın
SAKARYA
Osman Salihoğhı
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak

B : 30

8 . 2 . 1973

O : 4

Zihni Betil
TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan

SİNOP
Nâzım Inebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Munıcuoğlu
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş

Ahmet Demiryücie
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alp&n
Selâhattin Babüroğlu
Fefh Çeliklbaa
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Fahri Korutürk
Bahriye üçok

[Reddedenler]
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

[Çekinser]
İZMİR
Beliğ Beler
[Oya
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Vehbi Ersü (İ.)
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mukadder Öztekin (B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Keli ini Alpaslan (B.)
AYDIN
İskender Cenap Ege
Halil Goral
BALIKESİR
Cemalettin înkaya
Nejat Sarlıcalı

katılmayanlar]

BURSA
İZMİR
Saffet Ural
Nazif Çağatay (1.)
Necip Mirkelâmoğlu
ÇANAKKALE
Ziya Termen
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
ÇORUM
Mehmet Hazer
Safa Yalçuk
KIRŞEHİR
DENİZLİ
Hali'l Özmen (İ.)
Hüseyin Atmaca
KOCAELİ
DİYARBAKIR
Lûtfi Tokoğlu
Selâhattin Cizrelioğlu
Azmi Erdoğan
MANİSA
ELÂZIĞ
Doğ an B a.rıiit e u o ğlu (İ.)
Celâl Ertuğ
MARAŞ
GİRESUN
Adnan Kar a küçük (B.)
Sabahattin Orhon
Hilmi Soydan
İSTANBUL
MARDİN
Erdoğan Adalı
Abdurrahman Bayar
Tekin Arı burun
NİĞDE
(Başkan)
Kudret Bayhan
O. Zeki Gümüşoğlu
ORDU
Fikret Gündoğan
Şevket Koksal
[Açık üyelikler]
Eskişehir
1
Sivas
1
Urfa
1
Yekûn
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SAKARYA
Mustafa Tığlı (1.)
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu (1.)
ü. Lûtfi Hocaoğlu
VAN
Ferid Melen (Başbakan)
YOZGAT
Sadık Artukmaç
CUMHURB AŞKA NINCA SEÇİLEN ÜYELER
Hayri Dener
Özer Derbil
Vahap Güvenç
Meihmet İzmen (B.)
Safbahaıttin Özbek (B.)
Tayfur Sökmen
Naiııı Talû (B.)
Halil Tuc

C. Senatosu

B : 30

8.2.

1973

O : 4

Karayolları Oemel Müdürlüğü 1972 syılk Bütçe Kanununa foağlı <3eitıv'elerd<e d e ğ i ş M k yapılması
baMandalkfi ıkanun ttasaîismıa verilan soyiüarın (sonucu : (S. S. : 204)
(Kabul edilmiştir)
Üye sayısı : 18-i
Oy verenler : 140
Kabul edenler : 137
Reddedenler : :j
Çekinserler : 0
Oya katılmayanlar : 41
Açık üyelikler :
3

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emaııullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
ÎSsmet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Öz.güneş
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunekanat
Ahmet Yıldız
Muzaf *er Yurdakul er
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mehmet Ünaldı
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
>1. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şemocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
İsmail Yetiş

ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demire!
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâettin Yümıaztürk "
BURDUR
Ö. Faruk Kınaytürk
BURSA
I. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli

ELÂZIĞ
Celâl Entuğ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatun oğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügü
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Ekrem Özden
Rifat öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Beliğ Beler
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
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Orhan Kor
Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet Işmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıeı
Faıkih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Eteni Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan l
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
llyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
Isa Hisan Bingöl

C. Senatosu
NEVŞEHİR
1. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
0. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlıı
SAMSUN
II. Enver Işıklar

B : 30

8 . 2 . İ973

O : 4

Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt

Rıza Isıtan
Rcfet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım înebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertıürk
Hüseyin Öztürk
TEKİRDAĞ
Hayrı Mumcuoğlu

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demiryüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Selâhattin Babüroğlu
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Fahri Eorutürk
Bahriye Üçok

[Reddedenler]
KAY SERİ
Hüseyin K alpaklıoğlu

UŞAK
Mehmet Faik Atayurt

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

[Oya hatılmıyanlar]
TABÎI ÜYELER
Ekrem Acuner
Voih'biErsü (1)
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukadder Öztekin
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN

i l l i X V XI>

Fehmi Alpaslan
AYDIN
Halil Goral

KARS
Sırrı Ait alay (Bşk. V.)
Mehmet Hazer

BALIKESİR
Cemalettin Inkaya
Nejat Sarlıcah
BURSA
Saffet Ur al
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İhsan Topaloğln
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun (Başkan)
Fikret Gündoğan
İZMİR
Nazif Çağatay (İ.)
[Açık

KIRŞEHİR
Halil Öz-men (L)
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Doğan Barutçuoğlu (1.)
MARAŞ
Adnan Karaküçüsk (B.)
Hilmi Soydan
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Şevket Koksal

üyelikler]

Eskişehir
Sivas
Urfa

1
1
1

Yekim

»••-<«
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SAKARYA
Mustafa Tığlı (1.)
TRABZON
Ali Şaikir Ağanoğlu (t.)
Ö. Lûtfi Hocaoğlu

(I.)

VAN
Fettid Melen (Başjbakan)
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Özer Derbil
Vehap Güvenç
Mehmet İzm en (B.)
Sabahattin Özbek (B.)
Tayfur Sökmen
NaimTalû (B.)
Halil Tunç.

C. Senatosu

B : 30

8 . 2 . 1973

O : 4

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yık BüStçe Kannuııunıa foağlı (R) iişatretli ©etövelde Jdeğişikliük yapılması nakkında kanım tasarısına verilen oylaorın sonucu : (S. Sayısı :205)
(Kalbul edilmiştir.)
üye sayısı
Oy vere nler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

: 18 \
: Mİ
: Wİ
: 3
: 1
: 4(H
: %

[Kabul e denler]
TABU ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
îsınıet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Öz güneş
Selâhattin özgür
M. Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mehmet Ünaldı
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAH1SAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şemocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
ismail Yetiş

ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
ihsan Topaloğlu
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
BURDUR
HAKKÂRİ
Ö. Faruk Kmaytürk
Necip Seyhan
BURSA
HATAY
1. Sabri Çağlayangil
M. Enver Bahadırlı
Şeref Kayalar
Mustafa Deliveli
Cahit Ortaç
İSPARTA
ÇANAKKALE
Mustafa Gülcügil
Nahit Altan
İÇEL
Ziya Termen
Lûtfi Bilgen
ÇANKIRI
Talip özdolay
Gürhan Titrek
İSTANBUL
ÇORUM
Mebrure Aksoley
M. Şevket özçetin
Şevket Akyürek
Safa Yalçuk
Halûk Berkol
DENİZLİ
0 . Zeki Gümüşoğlu
Ali Kemal Turgut
Ekrem Özden
DİYARBAKIR
Rifat Öztürkçine
Azmi Erdoğan
Cemal Yıldırım
EDİRNE
İZMİR
Mehmet Nafiz Ergeııeli Beliğ Beler

ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BlTLlS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâeddin Yılmaztürk
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Mustafa Bozoklar
Müımin Kırlı
Orhan Kor
Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligii
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet Işmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmaıuoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
İlyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu

O. Senatosu
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
0 . Mecdi Ağım
SAKARYA
Osman Salihoğlu

B : 30

SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahınan Kavak
SİNOP
Nâzım İnebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin Öztürk

8 . 2 . 1973

0 : 4
İsmail Yeşilyurt

TEKİRDAĞ
Hayri Mumeuoğlu
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER

TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
UBFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç

Cihat Alp an
Selâhattin Baibüroğlu
Fe.tihi Çelikbaş
Hayri Dener
Niıat Erim
Sait Naci Ergin
Fahri Korutürk
Bahriye Üeok

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan

[Reddedenler]
KAYS ERİ
Hüseyin Kal paklıoğlu

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

UŞAK
Mehmet Faik Ataynrt

[Çekinser]
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce
[ 0 ya hatılm a yanlar"]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Vehbi Ensü (î.)
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukadder özt'ekiıı (B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fob m i Alpaslan (B.)
AYDIN
Halil Goral

BALIKESİR
SAKARYA
KARS
Cemalettin İnkaya
Mustafa Tığlı (İ.)
Sırrı Atalay (Bşk.V.)
Nejat Sarlıcalı
TRABZON
Mehmet Hazer
Ali Şakir Ağanoğlu
BURSA
KIRŞEHİR
Saffet Ural
(İ)
Halil Özmen (1.)
DENİZLİ
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
KOCAELİ
VAN
Hüseyin Atmaca
Lûtfi Tokoğlu
DİYARBAKIR
Fer ki Melen (Başbakan)
Selâhattin Cizrelioğlu
MANİSA
CUMHURBAŞKANINGİRESUN
Doğan Baru.tçuoğlu (1.) CA SEÇİLEN ÜYELER
Sabahattin Orhon
Üzer Derhil
MARAŞ
İSTANBUL
Adnan Karaküeük (B.) Vehap Güvenç
Erdoğan Adalı
Hilmi Soydan
Mehmet İzmen (B.)
T ek in A r ıburun (B aşkan)
SalbahaMin Özbek (B.)
NİĞDE
Fikret Gündoğan
Tayfur Sökmen
Kudret Bayhan
İZMİR
NaimTalû (B.)
ORDU
Nazif Çağatay (i.) '
Şevket Koksal
Halil Tunç
[Açık

Üyelikler]

Eskişehir
Sivas

l'rfa
Yekûn
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C. Senatosu

B : 30

8 . 2 . 1973

O : 4

1972 yılı Bültae Kanunu il>e bu (kanununa bağlı öelbvellerldle ıdeğişıifclflk yapılması hakkındaki ka
nun tasarısına 'verilen »oylann sonucu (S. {5. : 206)
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 18!
Oy verenler : 138
Kabul edenier • 13."»
Reddedenler : 2
Çekinserler : 1
Oya katılmayanlar : 43
Açık üyelikler : 3

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
İsmet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Salâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mehmet (İnaldı
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
İsmail Yetiş

ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürünıoğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
î. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
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 Er tuğ
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Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somuaıoğ'lu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal

KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligilı
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan

GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
İhsan Topaloğlu
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enveu* Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügilı
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip Özdolay

KIRKLARELİ
Ali Alfean
KOCAELİ
Hikmet îşmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Feyzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
t, Etem Erdinç

İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Boz oklar
Müımin Kırlı
Orhan Kor

MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
llyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
îsa Hisan Bingöl

C. Senatosu
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktür t
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
0. Mecdi Agmı
SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar

B : 30

8 . 2 . 1973

O : 4

Rıza Isıtan
1 Cemal Tarlan
TOKAT
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
Ali Altuntaş
SİİRT
Zihni Betil
Abdurralıman Kavak
TRABZON
SİNOP
Reşat Zaloğlu
Nâzım înebeyli
TUNCELİ
SİVAS
Arslan Bora
Âdil Altay
URFA
Nurettin Ertürk
Hasan Oral
Hüseyin Öztürk
YOZGAT
TEKİRDAĞ
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt
Hayri Mumcuoğlu

I

ZONGULDAK
T'-îrık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
S e lâha t't in B aîl >ü ro ğlu
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Nihat Elim
Fahri Korutürk
Dahiliye Üejok

[Reddedenler]
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

[Çekinser]
İZMÎR
Beliğ Beler
[Oya katılmayanlar']
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Vehbi Ersü (İ.)
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu

SAKARYA
Nejat Sarlıcalı
Necip Mirkelâmoğlu
Mustafa Tığlı (İ.)
BURSA
KARS
Saffet Ural
S i m Atalay (Bşk. V.)
TRABZON
ÇANAKKALE
Mehmet Hazer
Ali Şakir Ağanoğlu (İ.)
Ziya Termen
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
KIRŞEHİR
Mukadder Öztekrıı (B.)
DENİZLİ
s
Halil özmen ( t )
VAN
Hüseyin Atmaca
ANKARA
KOCAELİ
Hıfzı Oğuz Bekata
Fcii-id Melen (Başbakan)
DİYARBAKIR
Lûtfi Tokoğlu
Turgut Cebe
Selâhattin Cizrelioğlu
CUMHURBAŞKANIN
MANİSA
Yiğit Köker
GİRESUN
Doğan Baruteuoğlu (I.) CA SEÇİLEN ÜYELEB
Sabahattin Orhon
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
İSTANBUL
MARAŞ
Özer Derlül
ARTVİN
Erdoğan Adalı
Adnan Ka.raküoük (B.) Vehap Güvenç
Ferimi Alpaslan (B.)
1 Tekin A rıh uran (Balkan) Hilmi Soydan
Mehmet İzmen (B.)
AYDIN
I 0. Zeki Güm üş oğlu
NİĞDE
Sabahattin Özbek (B.)
Halil Goral
Fikret Gündoğan
Tayfur Sökmen
Kudret Bayhan
BALIKESİR
İZMİR
NaimTalû (B.)
ORDU
Cemalettin înkaya
| Nazif Çağatay (i.)
1 Şevket Koksal
1 Halil Tüne
[Açık

üyelikler]

Eskişehir
Sivas
VvH

Yekûn
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C. Senatosu

B : 30

8 . 2 . 1973

O : 4

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yajpılmiajsı ıhalkkında kanun ftaisansına veri
len oyların sonucu : (S. Sayısı : 207)
(Kabul edilmiştir.)
Üyo sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katümaıy anlar
Açık üyelikler
[Kabul
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğiu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
İsmet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakul er
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mehmet Ünaldı

Ali Celâlettin Coşkun
iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürümoğ'iu
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâettin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kınaytürk
BURSA
İ. Sabri Çağlayangil

ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı

Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nah it Alt an
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özıçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ

AFYON KARAH1SAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şemöcak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
İsmail Yetiş

:
:
:
:
:
:
:

18 î
138
135
li
1
43
:}

edenler]
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GÎRESUN
İhsan Topaloğlu
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Lütfi Bilgen
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
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KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligii
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet İsmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Feyzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
1. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkcrinı Saraçoğlu
MUĞLA
Ilyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
Isa Hisan Bingöl

C. Senatosu
NEVŞEHİR
î. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avııi Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
0. Meedi Ağım
SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar

B : 30

8 . 2 . 1973

Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım İnebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayrı Mumeuoğlu

0:4

Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Bctil
TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Selâhattin Balbüroğlu
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
SVa.it Naci Ergin
Nihat Erim
Fahri Koratürk
Bahriye Üç ok

[Reddedenler]
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt

]
ZONGULDAK
j Mehmet Ali Pestilci

[Çekinser]
İZMİR
Beliğ Beler
[Oya kat ti m ayan 1ar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Vehbi Ersü (İ.)
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukadder Öztekin (B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (B.)
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Cem alettin înkaya

Kejat Sarlıcalı
BURSA
Saffet Ural
ÇANAKKALE
^iya Termen
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâlıattin Cizrelioğlu
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arı burun (.Balkan)
0. Zeki Gümüşoğlu
Fikret Gündoğan
İZMİR
Nazif Çağatay (T.)

[Açık

Necip Mirkelâmoğlıı
KARS
Sırrı Atalay (Bsk.V.)
Mehmet Hazer
KIRŞEHİR
Halil Özmen (t.)
KOCAELİ
Lûtf'i T ok oğlu

Yekûn
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TRABZON
Ali Şakir Ağaııoğlu (İ.)
Ö. Lûtf'i Hocaoğlu
VAN
Feri d Melen (Başbakan)

CUMHURBAŞKANIN
MANİSA
CA SEÇİLEN ÜYELER
1) o ğa 1 > a r ut ç u o ğ 1 u (İ.)
Özer Derbil
MARAŞ
Vehap Güvenç
Adan Kara küçük (B.)
Hilmi Soydan
Mehmet İzmeu (B.)
NİĞDE
Sabahattin Özbek (B.)
Kudret Bayhan
Tayfur Sökmen
ORDU
Nainı Talû (Ti.)
Şevket Koksal
Halil Tunç

üyelikler]

Eskişehir
Sivas
Crfa

SAKARYA
Mustafa Tığlı (I.)

1
1
1

C. Senatosu

B : 30

8.2.

1973

O : 4

İktisadı ve 'Ticarî t i m l e r Akademileri 1972 yı!H Bütçe Kaununa bağ1!! cetvellerde ideğülklik yapıl
ması 'hakkımda kanun tasarısına veri 1 en oyların löcmucu : (S. ISayı'sı : 208)
('Kaîbul edil Hintli ı\):
Üye sayısı 18-1
Oy verenler 1W
Kabul edenler 13Ü
Reddedenler
Çekinserler
ı
Oya katılmıyanlar
42
Açık üyelikler

[Kabul edenler]
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
İsmet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Öz güneş
Selâhattin Özgür
M. Şükran üzkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünaldı
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
İsmail Yetiş

ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirci
Mehmet, Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gül ez
Al nettin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
İ. Saıbri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli

ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazcrdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucıızal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
ihsan Topaloğlu
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
'M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügiİ!
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
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Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Y. Ziya Ayrım
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet İsmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Feyzi Halıcı
Fakih Özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tuınakan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
İl yas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu

C. Senatosu
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Meedi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğhı

B : 30

SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım İnebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu

8.2.

1973

O : 4

Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpaıı
Sel âh a 11 in B aibüroğlu
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
Sait Naci Fr'gin
Nihat Erim
Fahri Korutürk
Bahriye Üeok

[Reddedenler]
UŞAK
Mehmet Faik At a yurt

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

[Çekinser]
İZMİR
Beliğ Beler
[Oya katılmayanlar"]
TABU ÜYELER
Ekrem Acuner
YehbiErsü (İ.)
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mukadder Özteikin (IV
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (B.)
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Cemalettin înkaya

Nejat Sarlıcalı
BURSA
Saffet Ural
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İÇEL
Lûtfi Bilgen
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
(Başkan)
0. Zeki Gümüşoğlu
Fikret Gündoğan

İZMİR
Nazif Çağatay (İ.)
~* KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)

SAKARYA
Mustafa Tığlı (1.)
SİVAS
Hüseyin öztürk
TRABZON
KIRŞEHİR
Ali Şaikir Ağanoğlu (İ.)
Halil Özmen (İ.)
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
KOCAELİ
VAN
Lûtfi Tokoğlu
Ferid Melen (Başbakan)
CUMHURBAŞKANINMANİSA
CA SEÇİLEN ÜYELER
Doğa Barutonoğiu (1.)
Özer Derbil
MARAŞ
Vahap Güvenç
Adan Karaküçük (B.)
Mehmet İznıen (B.)
Hilmi Soydan
Sabahattin Özbek (B.)
NİĞDE
Tayfur Sökmen
Kudret Bayhan
Naim
Talû (B.)
ORDU
Halil
Tüne
Şevket Koksal
|

[Açık ü%'elikler]
Eskişehir
Sivaa
IJ'ia

1
1
i

Yekûn

3
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C. Senatosu

B : 30

8 . 2 . 1973

O : 4

Oriman iG-enel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununla ^bağii iceWellerde değişiklik yapılması haöskında kanun tasarısına vieırillen façık oyların sonucu : (SJSayılsı : 209)
(Kabul ediLmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

: 181
: 13!)
: 135
: :î
: :S
: 4:J
: 3

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
İsmet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri özdilok
Mehmet Özgün eş ı
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız

ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhan Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâeddin Yılmaztürk

Muzaffer Yurdakul er
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünal di

BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
1. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç

ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeretn
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
İsmail Yetiş

ÇANAKKALE
Nahit Alt an
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
/"•< A T \ X TTfc İt

DENİZLİ
AH Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli

ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Sonmn-oğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
İhsan Topaloğlıı
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
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Necip Mirkeîârnoğlu
KARS
Y. Ziya Ayrım
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçli'gil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Alı

Al İm TI

KOCAELİ
Hikmet İsmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Fakih Özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
1. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
llyas Karaöz
Haldun Menteşcoğlu

C. Senatosu
MUŞ
îsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
1. Şevki Atasağım
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
"0. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlu

B : 30

SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım İnebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu

8 . 2 . 1973

O : 4

Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç
[ İsmail Yeşilyurt

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
»Selâhaittin Babüroğlu
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Fahri Korutürk
Bahriye Üç ok

[Reddedenler]
UŞAK
.Mehmet Faik Atayurt

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestil ci

[Çclinserler]
İZMİR
Beliğ Beler

|
ZONGULDAK
) Ahmet Demir Yüce

[Oya katîlmıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Vehbi Eren (1.)
ADANA
M. Yılmaz Mete
[Mukadder Özteikin (B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (B.)
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Cemalettin înkaya

İZMİR
Nazif Çağatay (1.)
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)

Nejat Sarlıcah
BURSA
Saffet Ural
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GİRESUN
Sabahattin Orhon
t(TET;
X\J±JU
Lûtfi Bilgen
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
(Başkan)
0 . Zeki Gümüşoğlu
Fikret Gündoğan

KIRŞEHİR
Halil özmen (İ.)
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlıı
MANİSA
Doğa Barutçu/oğlu (İ.)
MARAŞ
Adan Kara'küçük (B.)
Hilmi Soydan
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Şevket Koksal

[Açık üyelikler]
Eskişehir
Sivas
l'ria

1
1
1

Yekûn

3
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SAKARYA
Mustafa Tığlı (İ.)
SİVAS
Hüseyin, öztürk
TRABZON
Ali Şaildr Ağanoğlu (1.)
Ö.. Lûtfi Hocaoğlu
VAN
Ferid Melen (Başbakan)
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Özer Derhi]
Vahap Güvenç
Mehmet İzmuen (B.)
Saibalhattin Özbek (B.)
Tayfur Sökmen
Naim Talû (B.)
Halil Tunç

O. Senatosu

B : 30

8 . 2 . 1973

O : 4

Ankara üniversiteli 1972 yılı 'Bütçe Kanununa nağüı «etivıelerıdie idleğiişdlklk yapıtoıaisı toaManda
teanun tasarısına veıillen oylayın sonucu : (S. ISayıısı : 010)
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı . 184
Oy verenler : 13*9
Kabul edenler : 136
Reddedenler :
i
Çekinserler :
i
Oya katılmayanlar : 42
Açık üyelikler :
3

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emaııullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
ismet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüne'ş '
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mehmet Ünaldı
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYrON KARAHISAR
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASY^A
Maeit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
M ansın* Ulusoj
Mahmut Vural
ismail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun

iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürüm oğlu
BOLU
Turgut Y'aşar Gülez
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
I. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziva Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Y^lçv'ç
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
|

ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Terfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
İhsan Topaloğlu
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
0 . Zeki Gümüşoğlu
Ekrem özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yrıldırım
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Y. Ziya Ayrım

— '569

Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet îşmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Feyzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
î. Şevki Atasağun

C. Senatosu
NÎĞDB
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Meedi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğhı
•SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci

B : 30

Fethi Tevetoğlu
SÎÎRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım İnebeyli
SÎYAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Cemal Tarlan

8 . 2 . 1973

O : 4

TOKAT
Ali Aituntaş
Zihni Betil
TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan

Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
öihart; Alpan
Salâhattin Babünoğlu
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Fahri Korutürk
Tayfur Sökmen
Bahriye Üçok

[Reddedenler]
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt

I
ZONGULDAK
i Mehmet Ali Pestilci

[Çekinser]
ÎZMÎR
Beliğ Beler
[Oya
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Veihbi Ersü (t.)
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukaddes Öztekin (B.)
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğît
ANKARA
Hıfzı Oğuz Beka t a
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (B.)

Katılmayanlar]

AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Ccmalettin Inkaya
Nejat Sarlıcalı
BURSA
Saffet Ura!
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Anburun
(Başkan)
Fikret Gündoğan

IZMIR
Nazif Çağatay (I.)
KARS
Sırrı Atalay (Bşk.V.)
KIRŞEHİR
Halil Özmen (I.)
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Doğan Barutçuoğlu (I.)
MARAŞ
Adnan Karaküçük (B.)
Hilmi Şovdan
MUĞLA
Ilyas Karaöz (B.)
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Şevket Koksal

[Açık üyelikler]
Eskişehir
ı
Sivas
Urfa

1

ı

Toplam

— 560 —

SAKARYA
Mustafa Tığlı (I.)
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu (I.)
O. Lûtfi Hocaoğlu
VAN
Ferid Melen (Başbakan)
YOZGAT
İsmail Yeşilyurt
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELETl
özer Derbi!
Vahap Güvenç
Mehmet Izmen (B.)
Sabahattin Özbek (B.)
NaimTalû (B.)
Halil Tunç

C. Senatosu

B : 30

8.2.

1973

O : 4

1972 (yık Bütçe Kanuuıuma frağlı ©eltveftodie depşikliik •'yapılması Ihakkmda kamun tasarısına
verilen soyların sonucu : (S. ISayısıl211)
(Kabul edilmiştir)
tiye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

• 184
: 138
: 135
: 2
: 1
: 43
:
3

[Kabul edenler]
TABtI ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
îsmet inönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgrür
M. Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M Yılmaz Mete
Mehmet Ünaldı
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHlSAP,
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanh
Mansur Ulusoy
Mahmut Yural
ismail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun

iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECÎK
Mehmet Orhan Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BlTLÎS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâeddin Yıimaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
t. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Vahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nazif Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ /
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
|
Fehmi Baysoy

ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatun oğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
thsan Topaloğlu
GÜMÜŞANE
Ab bas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırla
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
O. Zekî Gümüşoğlu
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
ÎZMlR
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Y. Ziya Ayrım
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Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklı oğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
Hikmet tşmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Feyzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Haindi Özer
MANİSA
Oral Karaosananoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
Isa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun

C. Senatosu
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Meedi Agun
SAKAKTA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
H. Enver Igıklar
Rıza Isıtan

B : 30

8 . 2 . 1973

Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak

Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil

SİNOP
Nazım Inebeyli
SİVAS
Âdil Al tay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk

TRABZON
Reşat Zaloğlu

O : 4

TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artuknıaç

TEKİRDAĞ
Hayri Mumeuoğlu

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER

Cihat Alpan
Selâhattin Babüroğlu
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Fahri Korutürk
Bahriye Üç ok

[Reddedenler]
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt

I
ZONGULDAK
| Mehmet Ali Pestilci

[Çekinser]
İZMİR
Beliğ Beler
[Oya katilmayanlar"\
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Vefhlbi Ersü (î.)
ADANA
M- Nuri Âdemoğlu
Mukadder Öztekin (B.)
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Feıhmi Alpaslan (B.)

AYDIN
Haiil Goral
BALIKESİR
Cemalettin Likaya
vlejat Sarlıeali
BURSA
Saffet Ural

İZMİR
Nazif Çağatay (I.)
KARS
SrrıAtalay (Bşk. V.)
KIRŞEHİR
Halil özmen (î.)
KOCAELİ

DENIZLI
Hüseyin Atmaca

Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Doğan B'Orutçıuoğlu (İ.)
MARAŞ
Adnan Karaküçük (B.)
Hilmi Soydan
MUĞLA
İlyas Karaöz (B.)
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Şevket Koksal

DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
(Başkan)
Fikret Gündoğan
[Açık

üyelikler]

Eskişehir
Sivas
Urfa
Yekûn
— 56 2 —

1
1
1
3

SAKARYA
Mustafa Tığlı (İ.)
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu (İ.)
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
VAN
Ferid Melen (Başbakan)
YOZGAT
ismail Yeşilyurt
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
özer Derbil
Vahap Güvenç
Mehmet İzmen (B.)
Sabahattin Özbek (B.)
Tayfur Sökmen
NaimTalû (B.)
Halil Tunç
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Hacettepe thıdiversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/l) <vte (A/2!) işaretli 'cetveltaJe d©ğişiMs yapılması naîkkmıda kanun tasa^sma verilen oyların ısonuou (S. IS. 212)
(Kabul edilmiştir)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler
[Kabul

: 184
: 140
: 13|
: 2
: 0
: 41
: 3

edenler]

ERZİNCAN
KARS
AYDIN
Y. Ziya Ayrım
Fehmi Baysoy
Ali Celâlettin Coşkun
Mehmet Hazer
ERZURUM
iskender Cenap Ege
Osman Alihocagil
KASTAMONU
BALIKESİR
Sakıp Hatunoğlu
Mehmet Çamlıca
Nuri Demirel
Edip Somunoğlu
Ahmet Nusret Tuna
Mehmet Qüler
KAYSERİ
ESKİŞEHİR
BİLECİK
Hüsnü
Dikeçligil
Ömer
Ucuzal
Mehmet Orhon Tuğrul
Hüseyin Kalpaklı oğlu
BİNGÖL
GAZİANTEP
A. Hikmet Yurtsever
Sami Turan
ibrahim Tevfik Kutlar
KIRKLARELİ
BİTLÎS
Salih Tanyeri
Ali Alkan
Orhan Kürümoğlu
GİRESUN
KOCAELİ
BOLU
Ihsaın Topaloğlu
Hikmet
îşmen
Turgut Yaşar Gülez
GÜMÜŞANE
Alâeddin Yılımaztürk
KONYA
Abbas Cilâra
Osman Nuri1 Canpolat
BURDUR
HAKKÂRİ
Sedat Çumrab
ö. Faruk Kınaytürik
Feyzi Halıcı
Necip Seyhan
BURSA
ADAMA
Fakih Özlen
t. Sabri Çağlayangil
M. Yılmaz Mete
HATAY
Mehmet Varışlı
Şeref Kayalar
Mehmet Ünaldı
M. Enver Bahadırlı
Cahit Ortaç
KÜTAHYA
Mustafa Deli veli
ADIYAMAN
A. Orhan Akça
ÇANAKKALE
Mehmet Sırrı Turanlı
İSPARTA
t. Etem Erdinç
Mustafa Gülcügil
AFYON KARAHlSAR Nahit Altan
Ziya Teımen
İÇEL
MALATYA
M.^Kâzım KaraağaçlıÇANKIRI
Lûtfi
Bilgen
Nurettin
Akyuırt
oğlu
Gürhan
Titrek
Talip
Özdolay
Hamdi
Özer
Ahmet Karayiğit
ÇORUM
MANİSA
İSTANBUL
Kemal Şenocak
M. Şevki Özçetin
Oral Karaosmanoğlu
Mebrure Aksoley
AĞRI
Safa Yalçuk
A. Orhan Süersan
Şevket Akyürek
Salih Türkmen
DENIZLI
Ruhi Tunakan
Halûk Berkol
AMASYA
i Ali Kemal Turgut
MARAŞ
0. Zeki Gümüşoğlu
Maeit Zeren
Hilmi Soydan
DİYARBAKIR
Ekrem Özden
ANKARA
MARDİN
Rifat Öztürkçine
Turhan Kapanlı
Azmi Erdoğan
Abdurrahman Bayar
EDİRNE
Cemal Yıldırım
Mansur Ulusoy
Abdülkerim Saraçoğlu
İZMÎR
Mahmut Vural
Mehmet Nazif Ergeneli
ELÂZIĞ
Mustafa Bozoklar
MUĞLA
ismail Yetiş
Mümin
Kırlı
İlyas
Karaöz
Celâl Ertuğ
ANTALYA
j Haldun Menteşeoğlu
j Orhan Kor
Salim Hazerdağlı
Akif Tekin '

TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
İsmet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler

-
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C. Senatosu
MUŞ
tsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
î. Şevki Atasağıın
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlu

B : 30

SAMSUN
II. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeei
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdıırrahman Kavak
SİNOP
Nâzım İnebeyM
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
1 Hüseyin Öztürk
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TEKİRDAÖ
Hayri Mumcuoğlu
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Reyat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
UEFA
Hasan Oral
YOZGAT
j Sadık Artukmaç

İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Selâhattin Babüroğlu
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Fahri Korutürk
I Tayfur Sökmen
| Bahriye Üç*ok

[Reddedenler]
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilei

[Oya katıl mayanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acıuler
Vehlbi Ersü (İ.)
Sezai O'Kan
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukadder Öztekin (B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (B.)
AYDIN
Halil Goral

BALIKESİR
Cemalettin İnkaya
Nejat Saıiıcalı
BURSA
Saffet Ural
DENİZLİ

Nazif Çağatay (İ.)
Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Sırrı Atalay (Bşk.V.)

SAKARYA
Mustafa Tığlı (İ.)
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu (İ.)
Ö. Lûtfi Hoeaoğhı
VAN
Ferid Melen (Başbakan)

KIRŞEHİR
Halil Özmen (İ.)
Hüseyin Atmaea
KOCAELİ
DİYARBAKIR
Lûtfi
Tokoğlu
ı
ZONGULDAK
Selâhattin Cizrelioğlu
Ahmet
Demir Yüce
MANİSA
GİRESUN
;
Doğan Baruftçuoğlu (İ.)
Sabahattin Orhon
CUMHURBAŞKANIN
İSTANBUL
CA SEÇİLEN ÜYELER
MARAŞ
Erdoğan Adalı
Adnan Karaküçük (B.) Özer Derbil
Tekin Arıburun
Vahap Güvenç
NİĞDE
(Başkan)
Mehmet İzmen (B.)
Kudret Bayhan
Fikret, Gı'inrloğan
Sabahattin Özbek (B.)
İZMİR
ORDU
NaimTalû (B.)
Beliğ Beler
Şevket Koksal
Halil Tunç

[Açık ü%'elikler]
EskişBhir
Sivas
Urfa

1
1
1

Yekûn
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1972 yılı Bütçe Kamurana bağlı (A/3) fişaretl cefoVefEm tMaHitye Baikadlığı kısmımla
yapılması İtakkinıda Ükıanun (tasarısına vertilen loyflJarın ISIOEIUICU : (S. Sayısı : 213)

Kteğıip&lfifk

(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 184
Oy verenler : 140
Kabul edenler : 133
Reddedenler :
î
Çekinserler : 0
Oya katılmayanlar : 41
Açık üyelikler : 3

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emamıllalı Çelebi
Suphi Gürsoytrak
ismet İnönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâlıattin frzgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakul er
ADANA
M. Ylnıaz Mete
Mehmet Ünaldı
ADIYAMAN
Mehmet S i m Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
M. Kâzım Karaağaçhoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kâpanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
tsmail Yetiş

ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürüm oğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gül ez
Alâettin Yıl m aztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kınaytürk
BURSA
1. Sabrı Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
41i Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan

EDİRNE
Mehmet Nafiz Er geneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Bay soy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ueuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
thsan Topaloğlu
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Ekrem özden
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Rifat öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğhı
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Al kan
KOCAELİ
Hikmet Işmen
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Feyzi Halıcı
Fakıh Özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
1. Eteni Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi Özer
MANİSA
O rai Karaostmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan

O. Senatosu
MARAŞ
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkcrinı Saraçoğlu
MUĞLA
llyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
î. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar

B : 30

Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeei
Fethi Tevetoğlu
SIÎRT
'Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nazım înebeyli

SIVAS
Âdil Altay
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Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç

ismail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Selâhattin Babüroğlu
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Fahri Korutürk
Tayfur Sökmen
Bahriye Üçok

[Reddedenler]
UŞAK
Mehmet Faik Atayart

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

[Oya katılmayanlar'}
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acun er
Vettbi Ersü (I.)
Sezai O'Kan
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Öztekin (B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Kök er
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaıslan (B.)
AYDIN
Halil Goral

BALIKESİR
Cem alettin Iııkaya
N^ejat Sarlıealı
BURSA
Saffet Ural
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun (Başkan
Fikret Gündoğaıı
İZMİR
Belie Beler
[Açık

Nafiz Çağatay (İ.)
Xecip Mirkelâmoğlu
KARS
SırnAtalay (Bşk. V.)
KIRŞEHİR
Halil Özmen (I.)
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Doğan Borutiçuoğlu (İ.)
MARAŞ
Adnan Karakücük (B.)
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Şevket Koksal
SAKARYA
üyelikler]

Eskişehir
Pi

ıvas

TJrfa
Yekûn
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Mustafa Tığlı (İ.)
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu (İ.)
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
VAN
Ferid Melen (Başbakan)
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
özer Derbil
Vahap Güvenç
Mehmet İzmen (B.)
Sabahattin Özbek (B.)
Naim Talû (B.)
Halil Tunç
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ması SbaManda 'kamın Itaaaıısoısa, w i b ı 'cyülaoaiiloji'u^ ; fS. ISayıfcı: 21&)
(Kabul
"üyo sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:
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142
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[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refct Aksoyo-ğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürseytrak
İsmet inönü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavclioğlu
Sami Küçük
Fahri özdilek
Mehmet özgün eş
Selâhattin. özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
r
M. Y ılmaz Mete
Mehmet ÜnaLdı
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayı git
Kemal Şenoeak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zereoı
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
İsmail Yretiş
ANTALYA
Akif Tekin

AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Küriimoğlu
BOLU
Turgut Yraşar Giilez
Alâeddin Y r ıloıaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
I. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Y"alçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı

ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GÎRESUN
İhsan Topaloğlu
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
Mustafa Deliveti
İSPARTA
Mustafa Gülcügü
İÇEL
Lûtfi Bilgen
Talip özdoîay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket. Akyürek
Halûk Berkol
0 . Zeki Gümüşoğlü
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Mümân Kırlı
Orhan Kor
Necip Mirkelâmoğlu
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KABS
Y. Ziya Ayrım
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Âlkan
KOCAELİ
Hikmet İşmem
KONYA
Osman Nuri Campolat
Sedat Çumrab
Feyzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça*
t. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akynat
Hamdi özer
MAYISA
Oral KaıraoffiBanoğlu
A. Orhan Sücrsan
Ruhi Tunakan
MARAŞ
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abddikerim Saraçoğlu
MUĞLA
îlyas Karaöz (
Haldun Menteşeoğlu

C. Senatosu
MUŞ
îsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
Şevket Koksal
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Sâlihoğlu
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- SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
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TEKİRDAĞ
Hayrı Mumcuoğlu
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni BctiJ

SİİRT
Abdurrahmari Kavak

TRABZON
Reşat Zaloğlu
URFA
Hasan O rai

SİNOP
Nâzım înebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk

YOZGAT
Sadık Artukmaç
ismail Yeşilyurt

ZONGULDAK '
Tank Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Selâhattin Babüroğlu
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
Sait Naci Ergin
Nihat Erim t
Fahri Korutürk
Tayfur Sökmen
Bahriye Üçok

[Reddedenler]
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

[Çekinser]
İZMİR
Beliğ Beler

[Oya katıhmy anlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acurier
Vehibi Ersü (İ.)
Sezai O'kan
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukadder Öztekin (B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (B.)
AYDIN
Halil Goral

BALIKESİR
Cemalettin Inkaya
Nejat Sarlıcalı
BURSA
Saffet Ural
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GİRESUN
Sabahattin Orhon
HATAY
M. Enver Bahadırlı

TRABZON
Fikret Gündoğan
İZMİR
Al] Şakir Ağanoğlu (t.)
Nazif Çağatay (İ.)
ö. Lûtfi Hocaoğlu
KARS
TUNCELİ
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Arslan Bora (İ.)
KIRŞEHİR
VAN
Halil özmen (İ.)
Ferid
Melen
(Başbakan)
KOCAELİ
Lııtfi Tokoğlu
CUMHURBAŞKANINMANİSA
CA SEÇİLEN ÜYELER
Doğan Borutçuoğlu (X.)
Özer Derbil
MARAŞ
Adnan Karaküçük (B.) Vehap Güvenç
Mehmet İzmen (B.)
NİĞDE
Sabahaddin Öz'bek (B.)
Kudret Bayhan
SAKARYA
Naim Talû (B.)
Mustafa Tığlı (İ.j
Halil Tıınc

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
(Başkan)

[Açık

üyelikler]

Eskişehir
Sivas
Urfa
Yekûn
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1973 Bütçe/ kanunu/ taaanisıııai vörifen •oyfilaml sonluma î (S. Sayısl : 167)
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı 184
Oy verenler 122
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler
3

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Suphi Gürsoytrak
Suphi Karaman
Mehmet Özgüneş
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Melhmet ünaldı .
ADİYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
M. Kâzım Karaağaçhoğlu
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Yiğit Köker
Mahmut Vural
İsmail Yetiş
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Cemalettin înkaya
BÎTLÎS
Orhan Kürümoğlu

BOLU
Turgut Yaşar Gülez
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevki Özçetin
Safa Yalçuk
DENÎZLÎ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nazif Ergeneli
ELÂZIĞ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HATAY
M. Enver Bahadırlı
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
ÎÇEL
Talip Özdolay

İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
ÎZMÎR
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCAELİ
LütfiTokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Feyzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
î. Etem Erdinç

MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
îlyas Karaöz
MUŞ
îsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
1. Şevki Atasağun
RİZE
O. Mecdi Agun
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tcvetoğlu
SÎÎRT
Abdurrahman Kavak
SÎNOP
Nâzım Inebeyli
SÎVAS
Nurettin Ertürk
TEKİRDAĞ
flayri Mumcuoğlu
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş

MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan

TRABZON
Reşat Zaloğlu
URFA
Hasan Oral
VAN
Ferid Melen
YOZGAT
İsmail Yeşilyurt

MARAŞ
Adnan Karaküçük
Hilmi Soydan

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce

MALATYA
Nurettin Akyurt
Haindi Özer

— '569

Ü. Senatosu
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CUMHURBAŞKANIN , Selâhattin Babüroğlu
CA SEÇİLEN ÜYELER Fethi Çelikbaş
Cihat Alpan
Özer Derbil

8 . 2 . 1973
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Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Mehmet İzmen

Fa&ri Korfftürk
Tayfur Sökmen
Bahriye Üçok

[Reddedenler]
ADANA
M Tilmaz Mete
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bckata
Turgut Cebe
BALIKESİR
Nejat S&riıcalı
BURSA
Saffet Ural

DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İhsan Topaloğlu
İÇEL
Lûtfi Bilgen
[0ya

TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü ( t )
İsmet inönü
Kadri Kaplan
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'kaıı
Fahri Özdiiek
Ahmet Yıldız
ADANA
Mukadder Öztekin (B.)
AFYON KARAHİSAR
Kemal Şcnocak
ANKARA
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Âkil Tekin ( t Â.)
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Nuri Demirel

KARS
Sırrı Atalay
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KOCAELİ
Hikmet İsmen
MARDİN
Abdurrahman Bayar

Katılmayanlar']

Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BOLU
AlâettİH Yılma-ztürk
BURSA
t. Sabri Çağlayan gil
f~H A \ T

A T7"V;y

SİVAS
Âdil Altay
Hüseyin öztürk
TOKAT
Zihni Betil
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

A T "1^1

ÇANAKKALE
N'ahit Altan
Ziya Termen

KIRŞEHİR
Halil özmen (t.)
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Fakih Özlen

DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
Mustafa Del i ve] i
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Şevket Akyürek
[Açık

Tekin Arıburun
(Başkan)
Fikret Gündoğan
Ekrem özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Beliğ Beler
Nazif Çağatay (İ.)
Necip Mirkelâmoğlu

KÜTAHYA
A. Orhan Akça
MANİSA
Doğan Barutçuoğiu (İ.)
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NİĞDE
Kudret Bayhan
üy elikler]

Eskişehir
Sivas
Urh

1
1
1

Yekûn

570

Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Aear
Bekir Sıtkı Baykal İ.)
Şevket Koksal
Cİ

A TT" A" " H T T A

SAKARYA
Osman Saliihoğlu (İ.)
Mustaia Tığlı ( ! )
TRABZON
Ali Şakır Ağunoğlu (İ.)
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
TUNCEIiİ
Arslan Bora
YOZGAT
Sadık Artukmaç
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
Hayri Dener
Vehap Güvenç
Sabahattin Özbek (B.)
NaimTalû (B.)
Halil Tunç

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
30 NCU BİRLEŞİM
8 . 2 . 1973 Perşembe
Saat : 9,30
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. —. 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi :
1/734; Cumhuriyet Senatosu : 1 124) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1973)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
., İŞLER

Toplantı : İ2

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayrsı : | 3 |

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu (M. Meclisi : 2 / 7 9 5 ; C. Senatosu : 2 / 4 2 )
Millet Meclisi
İdare Amirliği
Saymanlık
Müdürlüğü
No. : 2709

25 . 12 . 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
1972 yılı Bütçe Kanuna bağılı ( A / l ) işaretli cetvelde- değişiklik yapılması
teklit'i gerekçesi ile bir İnikte takdim edilmiştir.
({ereğini müsaadelerinize arz ederiz,
İdare Amiri
Bilecik Milletvekili
Mehmet Erçjül

ldaı*e Âmiri
Muğla Milletvekili
İzzet Oktay

hakkında Karımı

İdare Âmiri
Van Milletvekili
M. Saitli Yıldız

GEREKÇE
1972 yılı Bütçe Kanuna bağlı ( A / l ) işaretli «Cari Harcamalar» cetvelinin Millet Meclisi Kıs
mının 15.000 nci «Kurum Giderleri» bölümünün 15.385 nci «Giyim - kuşam alım ve giderleri»
maddesine 100 000.— lira ödenek 'konulmuş olup; Bu ödeneğin 63 785,30 lirası. Millet Meclisi Baş
kanlık Divanınca, kabul edilen «Giyim - kuşam, yönetme;]iği» uyarınca Millî Saraylar Müdürlüğü
Personelinin çeşitli giyim ihtiyaçlarını temin etmek üzere şart: edilmiş bulunmaktadır.
Mezkûr yönetmelik gereğince. 190 personele Sünıenbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessese
sinde taahhüt sıırettiyle yaptırılan kışlık elıbiseler tutarı 77 025.— lira, 84 personel için iş elbisesi,
iş gömleği kumaş ve dikiş bedelleri olarak da 10 000,— lira, çorap alımı için 3 000,— şoförler için
deri ceket bedeli 500,— lira olmak üzere toplam olarak 95 000,— lira ödeneğe ihtiyaç vardır.
Yukarıda anılan maddede mevcut bulunan 36 214.70 lira ödenek, bahsi geçen ihtiyaç bedelle
rini kai'şılıyamıyacağından ve Millet Meclisi 1972 yılı Bütçesinin 15.000 nci «Kurum Gi-derleri» bö
lümünün diğer maddelerindeki ödenek miktarları da aktarma yapılmasına
müsait bulunmadı
ğımdan; aynı yıl bütçesinin 16.000 nci «Çeşitli Giderler» bölümünün 16:81.2 nci «Millî Saraylar ona
rımı» maddesine mevzu ödenekıten 60 000,— liranın tenzil edilerek 15.000 nei «Kurum Gidıerlerd»
^bölümünün 15.385 nci «Giyim - kuşam alım ve giderleri» maddesine aktarılmasına lüzum hâsıl
olmuştur.

Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 2/795
Karar No. : 233

2 . 2 . 1973

CUMHURİYET. SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuza havale bııyurulan «Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanunu
na. bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi» Millet Meclisi İdare
Amirleri ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü.

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli «Cari harcamalar» cetvelinin Millet Meclisi kıs
mının 15.000 nci «Kurum giderleri» bölümünün 15.385 nci «Giyim - Kuşam alını ve giderleri»
maddesine 100 000 lira ödenek konulmuş olup; bu ödeneğin 63 785,30 lirası Millet Meclisi Baş
kanlık Divanınca kabul edilen «Giyim - Kuşam yönetmeliği» uyarınca Millî Sarayla:- Müdürlüğü
personelinin çeşitli giyim ihtiyaçlarını karşılamak üzere karşılanmıştır.
Adı gecen yönetmelik gereğince 190' personelin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için 95 000
lira ödeneğe daha ihtiyaç vardır.
Yukarıda- anılan -maddede bakiye 38 214,70 lira ödeneğin bahsi geçen ihtiyaç bede İlerini kar
şılayamayacağı anlaşılmıştır. Millet Meclisi 1972 yıh Bütçesinin .15.000 nci «Kurum giderieri»nin
diğer mavıdeieı indeki ödenek miktarları da aktarma yapılmasına müsait bulunmamaktadır. Aynı
yıl Bütçesinin 18.000 nci «Çeşitli liderler» bölümünün 1(5.812 nci «Millî Saraylar Onarımı» mad
desinde mevcut ödenekten 80 000 lirası tenzil edilerek. 15.000 nci «kurum giderleri» maddesine
aktarılması yerinde olacağı düşünülerek hazırlanıp Komisyonumuza havale olunan teklif Ko
misyonumuzca uygun «-örülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Teklifin 80 000 lira aktarma yapılmasını i s t e y e n i noi ve yürürlük ve yürütme maddeleri
aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
Zonguldak
K. X€dimoğlu
Adana
S. Kılıç

Kâtip
Çorum
A. T o pç abası

SÖZCÜ

Ankara.
M. K. Yılmaz
II.

Afyon K.
Ilamamaoğh'

Ankara
//. Balım

Ankara
1. Yetiş

Aydın
Y. Menteşe

Balıkesir
C Bife/e han

Bursa
N. Atlı

Bursa,
A. Türkel
İmzada, bulunamadı

M- X. Er f/en el i

Edirne
/. Ertem

Erzurum
Söz hakkım mahfuzdur.
lî. ('İnişli

S. Öz (ark

liatay
//. Özkan

İçel
C. Ol,-gen;uz

İzmir
K. Önder
İmzada bulunamadı

Kayseri
V. Â. Özkan

Kocaeli
L. Tokoğhı

Konya
X. Keılagcıoğlu

Mır.
X. Neftçi

Ordu
O. Vural

Samsun
H. Özalp
İmzada bul anamadı

Gaziantep
hakkını mahfuzdur.

E diı-ne

Kskişehir

II. A.

T.'şat
Söz hakkım mahfuzdur.
F. At ağart
(iunhuıiyet Senatosu

(S. Sayısı : 191)

Niğde
Kavurmaeıoğlu
Trabzon
E. Dilemen

MİLLET MECLİSİ İDAEE ÂMİRLERİNİN
TEKLİFİ
1972 i'ih Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
cctvcklc değişiklik yapılması hakkında
teklifi

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

işaretli
kanun

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretti
cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun
teklifi

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 16.000 nci «Çeşitli Giderler» bölümünün
16.812 nci (Millî Saraylar onarımı) maddesin
den 60 000 lira tenzil edilerek, 15.000 nci «Ku
rum giderleri» bölümünün 15.385 nci (Giyim
kuşam alım ve giderleri) maddesine aktarılmış
tır.

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Meclisi

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen
kabu' edilmiştir.

MADDE 3. — Bu
Başkanı yürütür.

Kanunu

Millet

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 191)

Toplantı : 12

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

192

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu (M. Meclisi : 2 / 7 9 3 ; C. Senatosu : 2 / 4 1 )

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet Meclisi 1972 yılı Bütçesinin ( A / l ) «Cari harcama
lar» cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi gerekçesi ile birlikte takdim kılın
mıştır..
Gereğine müsadeİerinizi arz ederiz.
İdare Âmiri
Mehmet Ergili

İdare Âmiri
İzzet Oktay

İdare Âmiri
M. Salih Yıldız

OEEEKÇE
Millet Meclisi 1972 yılı Bütçesinin
( A / l ) «Cari harcamalar» cetvelinin 11.000 nci «Ödenek
ler» bölümünün .11.340 nci «Üyeler ölüm tazminatı» maddesine 336 000 liralık ödenek konmuş idi.
Söz konusu meblağın 268 800 lirası sarf edilmiş ve 67 200 lira ödenek bakiyesi kalmıştır.
2 . 12 . 1972 tarihinde vefat eden Elâzığ Milletvekili Mehmet Aytuğ'un vârislerine 1 sayılı
Kanunun 5 nci maddesine göre ödenecek olan 100 800 lira ölüm yardımının ancak 67 200 lirası
ödenebilmektedir, ölüm yardımının tanı olarak ödenebilmesi için -'54 000 liraya daha ihtiyaç var
dır.
Millet Meclisi 1972 yılı Bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılmasına da imkân olmadı
ğından, Millet Meclisi 1972 yılı Bütçesinin 1.1.000 «Ödenekler» bölümünün 11.340 nci «Üyeler ölüm
tazminatı maddesine, umumî bütçenin tasarrufundan karşılanmak üzere 34 000 lira ek ödenek ve
rilmesi zarureti hâsıl olmuştur.

Bütçe Karma Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bilice Kantıa Komisyonu
Esas No. : 2/793
Karar No. : 232

2 . 2 . 1973

( T M l i r R İ Y E T SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuza havale buyrulan «Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi» Millet Meclisi İdare
Âmirleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşül
dü :
Millet Meclisi üyelerinden ölenlerin vârislerine ölüm yardımı olarak bir tediyede bulunduğu
yüksek malûmlarıdır. Yapılan bu tür ödemeler Millet Meclisi Bütçesinin 11.000 nci «Ödenekler»

bölümü 11.340 «Üyeler ölüm tazminatı maddesinden karşılanmaktadır. Yılı içinde bu maddedeki
ödeneğin gerekli tediyeler neticesinde ihtiyaca kâfi gelmediği görülmüştür.
Du maksatla hazırlanarak Komisyonumuza intikal etmiş bulunan teklif, Komisyonumuzea uy
gun mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Teklifin 34 000 lira ek ödenek -isteyen 1 nei mıaddesi, yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 nei ve
3 ncü maddeleri aynen kabul edilmıiştdr.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
Zonguldak
K. Nedimoğlu
Adana
S. Kılıç

Sözcü
Ankara
.1/. K. Yılmaz

II.

Kâtip
Çorum
A. Topçîtba.p

Afyon K.
Hamamcıoğlu

Ankara
ti. Baları

Ankara
İ. Yetiş

Aydın
A . Hınteşe

Balıkesir
('. Bilgehan

Bursa
N. Atlı

Bursa
A. Türkel
t ııızada bulunamadı

Edirne
M. N. Er geneli

Edirne
t. Ertem

Erzurum
Söz hakkım mahfuzdur.
R. Cinisli

Eskişehir
S. Öztürk

Gaziantep
Söz hakkım mahfuzdur.
S. Tanyeri

Hal ay
//. Özkan

İçel
(\ Ok yay uz

İzmir
K. Önder
I rı ıza d a bulunamadı

Kayseri
V. Â. Özkan

Kocaeli
L. Tokoğlu

N.

Konya
Kalaycıoğlu
Ordu
0. Vural

T

Muş
A. Neftçi

II. A.

Sanı »un
İT. Özalp
İmz.'ida bulunamadı

F.

Uşak
Atayurt

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : İÖ2)

Niğde
Kavurmacıoğlu

Trabzon
E. Dikmen

ÂMİRLERİNİN

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUMUN KABUL
EfTTİd'L METİN

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli
cetvelde değişiklik yapılman hakkında kanun
teklifi

1972 yılı Bütçe Kanumına bağlı (A/l) işaretli
cetvelde değişiklik yapılman hakkında kanun
teklifi

MADDE 1. — 1972 yıh Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 11.000 nci «ödenekler» bölümünün 11.340
n«ı «Üyeler ölüm tazminatı» maddesine 34 000
lira ek ödenek verilmiştir.

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Teklifin 2 nei maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü madde» ay
nen kabul edilmiştir.

MİLLET MECLİSİ İDARE
TEKLİFİ

......

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 192)

Toplantı : 12

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

193

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu (M. Meclisi : 2 / 8 0 1 ; C. Senatosu : 2 / 4 3 )
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
İdare Amirliği
No. : 144

18 . 12 . 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin ( A / l ) «Cari harcamalar»
cetvelinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi gerekçesi ile birlikte- takdim kılınmış
tır.
Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz.
İdare Âmiri
Akif- Tekin

İdare Âmiri
M. Şükran Özkaya

İdare Âmiri
Abdülkerim Saraçoğlu

G E R E K Ç E
Cumhuriyet Senatosu 1972 yılı Bütçesinin ( A / l ) «Cari harcamalar» cetvelinin 12.000 nci
«Personel giderleri» bölümünün 12.911 nci «Avrupa Konseyi Assamble ve daimî komisyonlarına
iştirak edeceklerin yollukları» maddesinde 250 000 lira ödenek mevcudolııp, söz konusu meblâ
ğın tamamına yakın bir kısmı sarf edilmiş bulunmaktadır.
Avrupa Konseyi İstişari Meclisi çalışmalarını her toplantı yılı üç oturum ve her ay tanzim
edilen gündem takvimlerine göre toplanan komisyonlarla sürdürmekte olup; Avrupa Konseyi İs
tişari Meclisinin 24 ncü dönem toplantı ve komisyon çalışmaları Şubat 1973 ayı sonunda hitama
erecektir.
Bu itibarla ilgili maddede çok az ödenek kalmış olduğundan önümüzdeki aylar içinde yapıla
cak olan komisyon toplantıları ve Genel Kurul oturumuna Türk heyeti iştirak edemeyecektir.
Cumhuriyet Senatosu 1972 yılı Bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılmasına da imkân ol
madığından, Cumhuriyet Senatosu 1972 yılı Bütçesinin 12.000 nci «Personel giderleri» bölümü
nün 12.911 nci «Avrupa Konseyi AssamMe ve daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları»
maddesine, umumî bütçenin tasarrufundan karşılanmak üzere 50 000 lira ek ödenek verilmesi za
rureti hâsıl olmuştur.

Bütçe Karma Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 2/801
Karar No. : 234
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA

2 . 2 . 1973

Komisyonumuza havale buyurulan «Cumhuriyet iSenatosu İdare Âmirlerinin, 1972 Bütçe
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi» Cumhuriyet
Senatosu İdare Âmirleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin ide hazır bulunduğu oturumda incelendi
ve görüşüldü:
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Avrupa Konseyi İstişari Meclisi, çalışmalarını her toplantı yılında 3 oturum ve her ay tanzim
edilen gündem takvimlerin?1 göre toplanan komisyonlarla sürdürmekte olduğu yüksek malûmları
dır.
Çalışmalara katılan Türk heyetinin ihtiyaçları, Cumhuriyet Senatosunun 1972 yılı Bütçesinin
( A / l ) «Cari harcamalar» cetvelinin 12.000 nci «Personel giderleri» bölümünün 12.911 nci «Av
rupa Konseyi Assamble ve daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları» maddesinden kar
şılanmaktadır.
Avrupa Konseyi İstişari Meclisinin 24 ncü dönem toplantı ve komisyon çalışmaları Şubat
1973 ayı sonunda hitama erecektir.
Yıl içinde yapılan ödemeler sonunda, mevcut ödeneğin tamamına yakın bir Ikısmı sarf ledikniş
bulunmaktadır. Bu itibarla önümüzdeki aylar içinde yapılacak olan komisyon toplantılarına ve
Genel Kurul oturumuna Türk heyeti iştirak edemeyecektir. Türk heyetinin mezkûr toplantılara
katılmalarını sağlamak maksadıyle hazırlanarak Komisyonumuza havale olunan teklif, Komisyonu
muzca uygun görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Teklifin 50 000 lira ek ödenek isteyen 1 nci maddesi ile yürürlük ve yürütme madeleri aynen
kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
Zonguldak
K. Nedimoğlu
Adana
S. Kılıç

Kâtip
Çorum
A. Topçubaşı

Sözcü
Ankara
il/. K. Yılmaz
H.

Ankara
H. Balan

Afyon K.
Hamamcıoğlu

Ankara
/. Yetiş

Aydın
İV. Menteşe

Balıkesir
C. Bilgehan

Bursa
N. Atlı

Bursa
A. Türkel
İmzada bulunamadı

Edirne
M. N. Ergeneli

Edirne
1. Erteni

Erzurum
Söz hakkım mahfuzdur.
R. Cinisli

Eskişehir
8. Öztürk

Gaziantep
Söz hakkım mahfuzdur.
S. Tanyeri

Hatay
H. Özkan

İçel
C. Okyayuz

İzmir
K. Önder
İmzada bulunamadı

Kayseri
V. Â. Özkan

N.

Konya
Kalaycıoğlu
Ordu
O. Vural

L.

Muş
İV. Neftçi

/ / . A.

Samsun'
H. Özalp
İmzada bulunamadı
Uşak
Söz hakkım mahfuzdur.
E. Atayıırt
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 193)

Kocaeli
Tokoğlu
Niğde
Kavurmacıoğlu

Trabzon
E. Dikmen
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CUMHURİYET SENATOSU İDARE
ÂMİRLERİNİN T E K L İ F İ

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifi

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifi

MADDE 1. — 1972 yıili Bütçe Kanunuma,
bağlı ( A / l ) flşaretl cetvelin Cuantaiyıet Sematosu flgiismımtn 12.000 moi «Personel GMıeıüıeriı»
bölümünün 12.911 mıoi «Avrupa Konseyi Assamlblie ve Daiımî Komisyonlarınla iştirak ede
ceklerin yollukları» maddesine 50 000 öürta ek
ödemek verlilmıiştir.

MADDE 1. — Teklifin 1 mci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu k a n u n yayıima <tard!halnldie yü
rürlüğe girer.

MADDE 2. — Teklifin 2 mci maJddesl aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu C u m t a i y e t Senatosu Başjkanı ve Maliye Bakam yürütür.

MADDE 3. — Teklifin 3 mcü maddesi aymem
kabul eıdilımıiştaır.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 193)

Toplantı : 12

C U M H U R İ Y E T SENATOSU

S. Sayısı :

| 9 4

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu (M. Meclisi : 2 / 8 1 3 ; C. Senatosu : 2 / 4 4 )

Millet Meclisi
İdare Amirliği
Saymanlık
Müdürlüğü
Xo. : 2840

22 . 1 . 1973

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
1972 yılı Bütçe Kanuniuna bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde
teklifi gerekçesiyle birilikte takdim edilmiştir.

değişiklik yapıilımaısı

hakkında kamun

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz.
İdare Âmiri
Muğla Milletvekili
1. Oktay

İdare Âmiri
Bilecik Milletvekili
M. Ergü!

İdard Âmiri
Van Milletvekilli
8. Yıldız

G E R E K Ç E
Millet Meclisi 1972 yılı Bütçesinin ( A / l ) işaretli «Cari Harcamalar» cetvelinin 12.000 nci
«Personel Giderleri» bölümünün 12.410 ncu «Fazla çalışma ücretleri» maddesine mevzii ödeneğin
tamamı sarf edilmiş ve bir kısım personelin Aralık 1972 ayına ait fazla çalışma ücretleri ödeneme
miştir.
Malî yıl sonuna binbuçuk aylık bir zaman olması ve Yüce Meclisin Bütçe ve reform kanunları
nedeniyle yoğun bir çalışma döneminin içinde bulunmasından ötürü, personellin normal mesai saat
leri dışında da çalışmasına lüzum hâsıl olacaktır.
12.000 nci «Personel giderleri» bölümündeki maddelerden aktarma yatpıknasına imkân bulıınımadığmdan, 16.000 nei «Çeşitti Giderler» bölülmünün 16.812 nci «Millî Saraylar Onanımı» maddesin
den 450 000 liranın tenzil edilerek, 12.000 nci «Personel Giderleri» bölümünün 12.410 ncu «Fazla
Çalışıma Ücretleri» maddesime ilâvesi zarurî görülmüştür.
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Bütçe Karma Komisyonu r a p o r u
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 2/813
Karar No. : 235

2 . 2 . 1973

C O I H L ' H l Y E T SENATOSU

BAŞKANLIĞINA

Komisyonumuza havale b u y u r u l a n «Millet Mecisi İdare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe K a n u n u n a
bağlı ( A / T ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması h a k k ı n d a k i k a n u n tckiii'i» ilgililerin de k a t d d ı ğ ı
t o p l a n t ı d a incelendi ve g ö r ü ş ü l d ü :
Teklif ile, 1972 yılı B ü t ç e K a n u n u n u n ( A / l ) işaretli «Cari h a r c a m a l a r » cetvelinin .12.000 nci
«Personel giderleri» b ö l ü m ü n ü n 12.410 n c u «Fazla çalışma ücretleri» maddesindeki ödeneğin ta
mamı sarf edilmiş olup, A r a l ı k 1972 a y m a ait fazla çalışma ücretleri de ödenememiştir.
Halbuki
malî yıl sonuna k a d a r Meclislerimizin çeşitli nedenlerle yoğun bir (-alışma devresinde b u l u n d u ğ u
ve buna paralel olarak personelin mesai dışında fazla çalışması zorunlu olduğundan 1b".000 nci
«Çeşitli giderler» b ö l ü m ü n ü n 16.812 nci «Millî S a r a y l a r onarımı» maddesinden 450 000 liranın ten
zil edilerek 12.000 n c i «Personel giderleri» b ö l ü m ü n ü n 12.4.10 ncu «Kazla çalışma ücretleri» mad
desine ilâvesi g e r e k m e k t e d i r .
Komisyonumuz, yapılan görüşmeler ve alman tamamlayıcı bilgilerden sonra maddelerin müza
keresine geçerek teklifi aynen k a b u l etmiştir.
Genel K u r u l u n

tasviplerine

Başkan
Zonguldak
K. Nedhnoğlu
Adana
S. Kûıç
Ankara
İ. YetişBursa
N. Atlı
Edirne
/. Ertem
Gaziantep
Söz hakkını mahfuzdur.
S. Tanyeri
İzmir
K. Önder
İmzada bulunamadı
Konya
N. Kalaycıoğlu
Ordu
O. Vural

s u n u l m a k üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz
Afyon K.
II. Ilameımcıoğlu
Aydın
T. Menteşe
Bursa
A. Türkel
İmzada, bulunamadı
Erzurum
Söz hakkım mahfuzdur.
N. Cinis! i
Hatay
/ / . Özkan
Kayseri
T. Â. (hkan
Mu j
.V. Neftçi
Samsun
II. Özalp
İmzada bul ıınamadı
rşak
Söz hakkım mahfuzdur.
F. Atayurt

C u m h u r i y e t Senatosu

(S. Sayısı : 194

Kâiij")
Torum
A.
Tojırnbaşı
.Ankara
.//. Balan
Balıkesir
('. Llilrfihan
Edirni'
J/. X. Er a endi
Eskişehir
>*'. öz lürk

(\

İçel
Okyayuz

L.

Kocaeli
Tokoğlu

//. A.

Niğde
Kavnrmac-myhı
Trabzon
E. LHln»i.,\
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MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN
TEKLİFİ
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
cetvelde değişiklik yapılması hakkında
teklifi

işaretli
kanun

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
cetvelde değişiklik yapılması hakkında
teklifi

işaretli
kanun

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 16.000 nci «Çeşitli giderler» bölümünün
16.812 nci (Millî Saraylar onarımı) maddesin
den 450 000 lira tenzil edilerek, 12.000 nci «Per
sonel giderleri» bölümünün 12.410 ncu (Fazla
çalışma ücretleri) maddesine aktarılmıştır.

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı yürütür.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

CAımhurivet Senatosu

(S. Sayısı : 194)

Toplantı : 12

C U M H U R İ Y E T SENATOSU

S, Sayısı :

202

1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe K a r m a Komisyonu
raporu (M. Meclisi : 1/756; C. Senatosu : 1/152)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 71 -1533/12532

15 . 12 . 1972

MİLLET MECLİSf BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 1 . 12 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «1972 yılı Bütçe Kanunu iile bu kanuna bağlı cetvel
lerde değıişJiıkKk yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğimin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Ferid Melen
Başbakan

G EREKÇE
Birinci madde :
1972 malî yılı içinde sevk edilmiş ve yeniden sevk edilecek ek ödenek tasarıları mevcuttur.
Bunların tamamını karşılayacak gelir fazlası bulunımamaıktaldır.
Bu itibarla, alınmış ve alınacak ek ödeneklerin karşılığını kısmen temin eitnıek için 1972 ma
lı yılı Bütçe Kanununun 42 ncıi •maddesinin (h) fıkrasında 'bulunan 3 milyarlık istikraz yetkisi
nin 1 milyar lira artırılarak, 4 milyar liraya çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
lü&nci madde :
[Bu kanun tasarısının 4 noü nıaddesli ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde dışardan davet edi
lecek öğretim görevlisi, öğretmen, doçent ve profesörlerin, t'edris mahiyetinde vereceği
konfe
ransların ücreti Bütçe Kanununun 21 nci maddesinin (I - A/b) fıkrasındaki gündüz sütununda
ki hadlerini ilki katının üç kata çıkarılması için 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cet
velin «Ek çalışma 'karşılıkları» başlığı altında bulunan «Konferans ücreti» kısmının sonuna ibare
nin 'eklenmesi derpiş 'edilmiştir.
Ancak; mezkûr madde kanunlaştığı zaman tedris mahiyetindeki konfçras ücretleri üç kat
üzerinden tediye edileceğinden, tertifomdeki ödenek ihtiyacı karşılayamayacaktiır.
Bu iltibauıla; Karadeniz ITefcnAk Üniversite'sinlin bu lihtiyacmı karşılamak üzene, Millî Eğitüm
Bakanlığı cari yıl bütçesinin 12.431 ncıi maddesine 200 000' liralık ödeneğin elklenmleısi zorunlu
görülmüştür.
Yenilmesi derpiş olunan 200 000 Mıradık ek ödenek yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılanacaiktır.
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Üçüncü madde :
1972 malî yılında Emlâk Yergisi Kanununun uygulanmasına başlanması sebebiyle, bu vergi
nin tarh, tahakkuk ve tahsili için yeni vergi dairelerinin kurulması ve mevcut vergi dairelerin
den bir kısmında da Emlâk Yergisinin tarh. tahakkuk ve tahsili ile uğraşacak servisler mey
dana getirilmesi geılekmıiştdr.
Ancak, 14.491 nci '.madde unvanının sonunda bulunan (Bu tertipten ilgili hizmet dolay isiyle
bölümlerarası aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) şeklindeki açıklama, bu maddeden Eınklk
Yergisinin uygulanması dolayısıyla lüzumlu ödeneği ilgili tertiplere aktarma yapmaya tam yetki
vermediğinden, 'bu açıklamanın değiştirilin e sân e ihtiyaç vardır.
Bu itibarla, yeniden kurulan Emlâk Yergi daireleri ile Esnlâk Yergisi ile iştigal edecek servisieuüue çalışma yeri ve imkânları sağlamak için yemi binaların kiralanması ve yeni döşeme ve
demirbaşların satıııalmması zorunluluğu ile karşılaşıldığından, bu imkânı sağlamak gayesiyle
197*2 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısımımı 14.000 nci (Hiz
met güderleri) bölümünün 14.491 nci (Değerli kâğıtlar giderleri) maddesinin altındaki (Bu tertip
ten ilgili hizmet dolay ısıyı] e bölümlerarası aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) şeklinde/ki açık
lamanın (Bu tertipten 'vergilenin tarh, tahakkuk ve tahsilline ilişkin hizmetlerle ilgili bölümlerin
mad.de] enine ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) şeklinde değiştiniilmesine ihtiyaç du
yulmuştur.
Dördüncü madde :
Bilindiği üzere, 1567 sayılı 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelde Karadeniz
Teknik Üniversitesinde tedris mahiyetinde verilecek olan konferans ücretlerinin, mezkûr yıl
bütçe kanununun 21 ndi maddesinin (1 - A/b) fıkrasındaki gündüz sütunundaki hadlerin iki ka
tını geçemeyeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Ancak; akademi ve üniversitelere bağlanan yüksek okullarda ders verenlere 1469 ve 1472 sayı
lı kanunlarla kurulan. Koordinasyon Kurulu kararı ile geçidi olarak tespit edilen miktarda ücret
ödenmekte ve bu miktarlar ise. Karadeniz Teknik Üniversitesinde verilen aynı mahiyetteki ücret
lerin, üstünde bulunmaktadır.
Bu nedenle ve bir ahenk sağlamak üzere. 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (II) işaretli cetvelin
«Ek çalışma karşılıkları» başlığı altında bulunan «Konferans ücreti» kısmının son paragrafına
«Bununla beraber Karadeniz Teknik Ünliversitesine dışardan davet edilecek öğretim görevlisi, öğ
retmen. doçent ve profesörlerin tedris mahiyetinde vereceği konferansların ücreti. Bütçe Kanunu
nun 2.1 nci maddesinin (T - A/b) fıkrasının gündüz sütunundaki hadlerin üç katım geçemez.»
ibaresinin eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bütçe Karma Komisyonu Raporu
T. B. M. 31.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No: 1/756
Karar No: 236

2.2.

1973

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Tetkiki hususu Komisyonumuza havale bııyurulan «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması; hakkında kanun tasarısı» ilgili Bakanlıklar ve Maliye Bakanlığı temsilcileri
nin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü :
1972 malî yılı içinde Yüce Meclislere sevk edilmiş ve sevk edilecek ek ödenek taleplerinin gün
begün çoğaldığı yüksek, malûmlarıdır. Bu çeşit ek ödenek talepleri muhakkak ki, bir ihtiyacın ve
zaruretin neticesi doğmaktadır. Talebedilen ek ödeneklerin bir kısmının bütçenin genel tas'amıfu
(Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 202)
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içinde karşılandığı bir vakıa ise de miktarların yekûn olarak düşünülmesi halinde bu tedbirin ve
imkânın yetmediği bir gerçektir.
Bu nedenledir ki. 1972 malî yılı Bütçe Kanununun 42 nci maddesinin (lı) fıkrasında bulunan 3
milyarlık istikraz yetkisinin 1 milyar lira artırılarak 4 milyar liraya çıkarılması zorunlu görülmek
tedir.
Bunun yanında Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğretim üye ve yardımcılarının bulunmasında
güçlük çekildiği bir gerçektir. Üniversitenin kendi bünyesindeki öğretim üye ve yardımcılarının sa
yı bakımından yeterli olmayışı nedeniyle dışarıdan öğretim üye ve öğretim görevlilerinin davet edil
mesi gerekmektedir. Bu personelin tedris mahiyetinde' verecekleri konferansların ücretleri hizme
tin yorucu olduğu gözöııüne alınarak diğer emsallerinin üç katı olarak tespit edilmesi zarureti doğ
muştu i".
Tasarının 4 ncü maddesi konferans ücretinin hadlerini tespit ederken 2 nci maddesiyle de Mil
lî Kğiti'm Bakanlığı 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin 12.000 nci bölüm
12.431 nci «Konferans ücreti» maddesine 200 000 liralık ek ödenek verilmesi hususunu bir zaruret
olaıak tedvin etmektedir.
Ayrıca 1972 yılında uygulanmasına başlanan Hlmlâk Vergisi Kanununun gerektirdiği giderleri
karşılamak üzere ve tarh, tahakkuk ve tahsili ile uğraşacak servisler meydana getirilmesi gerekti
ğinden Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin .Maliye Bakanlığı kısmının 14.000 nci bölüm
14.491 nci madde unvanının altındaki ibarenin değiştirilmesinin yerinde olacağı tespit edilmiştir.
Bu gerekleri yerine getirmek amaeıyle hazırlanan tasarının
nen kabul edilmiştir.

1. 2. 3. 4, ö w (j nci maddeleri ay

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
Zonguldak
K. Nedimoğhı

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Corum
A. Topçubaşı

Adana
.Ş\ Kılıç

Afy on K a; falı isa r
/ / . Hamamanğhı

Ankara
/. Yetiş

Aydım
X. Menteşe

Balıkesir
C. BilgeJunı

Bursa
X. Atlı

Bursa
A. Tünkel
İmzada.' bulunaimadı

Edirne
M. X. Ergene!i

Edirne
/. Ertem

Erzurum
Söz hakkımı mahfuzdur.
R. Cinisli

Eskişehir
S. Öztürk

(iaziaıiıtep
Söz hakkımı /mahfuzdur.
S. Tanyeri

Halay
11. Özkan

İçell
C. Okyayuz

İzmir
K. Önder
İmzada bulunamadı

Kayseri
V. A. Özkan

Kocaeli
L. Tokoğlu

X.

Konya
Kalaycıoğlıı

Muş
X. Neftçi

Sanısını
H. Özalp
İmza da bu'l una ma d ı

H. A.
Trabzon
E. Dikmen

Cumhuriyet Senatosu

Niğde
Kavurmacıoğlu

Ordu
O. Vural

Uşak
(MİT) hariç, muhalifim.
E. At avurt

(S. Sayısı : 202)
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HÜKÜMET TASARISI

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

1972 Yılı Bütçe Kanunu ile Bu Kanuna
Bağiı Cetvellerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanım Tasarısı

1972 Yılı Bütçe Kanunu İle Bu Kanuna
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun T &san.sı

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununun
42 nei maddesinin (h) fılkrası gereğince çıkarı
lacak tahvilin miktarı 3 milyardan 4 milyar
liraya yükseltilmiştir.

MADDE 1. — Tasarının 1 nei maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmının 12.000 nei (Personel giderle
ri) bölüaııiinün 12.431 nei (Konferans ücreti)
maddesine (200.000) liralık: efk ödenek veril
miştir.
MADDE 3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
kısmının 14.000 nei (Hizmet giderleri) bölümü
nün 14.491 nei madde unvanının altındaki (Bu
tertipten ilgili hizmet dolayısıyle bölümler ara
sı aktarmaya Maliye Baklanı yetkilidir.) açık
lama (Bu tertipten vergilerin tarh. tahakkuik
ve tahsiline ilişkin hizmetlerle ilgili bölümlerin
maddelerine ödenek aktarmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.) şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4. — 1972 yıb Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelin «Ek çalışma karşılık
ları» başlığı altında bulunan «Konferans ücre
ti» sonuna aşağıda yazılı ibare eklenmiştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nei maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. —Tasarının 3 ncü maddesi aynen
•kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Tasarının 4 ııcü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

«Bununda beraber Karadeniz Teknik Üniver
sitesinde dışardan davet edilecek öğretim gö
revlisi, öğretmen, doçent ve profesörlerin tedris
mahiyetinde vereceği konferansların ücreti
Bütçe Kanununun 21 inci maddesinin I - A/b
.fıkrasının gündüz sütunundaki hadlerin .üç ka
tını geçemez.»
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Cumhuriyet. -Senatosu

MADDE 5. — Tasarının 5 nei maddesi aynen
kabul edilmiştir.

S. Sayısı : 202;
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(Hükümetin tasarısı)

(Bütçe Karma Komisyonun kabul ettiği metin

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
1 . 12 . 1972
Devlet Bakanı
Başbakan
F. Melen
D. Kitaplı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Z. Baykara
/ . Arar
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
F. Alpaslan
1. Öztrak
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
M. İzmen
F. Kubat
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
/ / . Bay ülken
Z. Müezzinoğlu
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
S. Özbek
31. Öztekin
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
N. Talû
K. Demir
Cfüm. ve Tekel Bakanı
Tarım Balkanı
/ / . Özalp
1. Karaöz
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
R. Danışman
A. R. Uzuner
Sanayi ve Teik. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı
M. Erez
N. Kodamanoğlu
Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı
E. Y. Akçal
T. Toker
Köy İşleri Bakanı
Ormanı Bakanı
N. Sönmez
8. İnal
Gençlik ve Spor Bakanı
A. Karakücilk

MADDE 6 — Tasarının 6 ne: maddesi aynen
kabul edilmiştir.

il

— » »
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Toplantı: 12
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S. Sayısı :
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/770; C. Senatosu : 1/154)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi Başkanlığı
Sayı: 71 -1578/770

29 . 1 . 1973

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 26 . 1 . 1973 tarihind3 kararlaştırılan «İstanbul Teikndlk Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 'kaimin tasarısı», gerekçesi ü'işük olarak
sunulmuştur.
Gereğimin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Başbakan
Ferid Melen

OEREKÇE
Birinci Madde :
İstanbul Telkııik Üniversitesi 1972 bütçesinin Rektörlüik kısınman 13.150 nci (Yakacak alımları
ve giderleri) maddesine bütçe ile verilen 921 000 liralıik ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyaçıları
karşılayamıyacağmdan, mezkûr tertibe 526 320 liralık ek ödeneğin verilmesi zorunlu görülmek
tedir.
İkinci Madde :
Birinci madde ile verilmesi derpiş olunan 526 320 liralık ek ödenek, İstanbul Teknik Üni
versitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işareltli cetvelin- 72.000 nei (özel gelirler bölümü
nün 72.100 üncü (Haizine yardımı) maddesine ekleıumıesi gerekmektedir.

— 2 —
Bütçe Karma Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No: 1/770
Karar No : 240

2 .2 .19:

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Komisyonumuza havale buyurulan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgililerin de katıldığı toplantıda ince
lendi ve görüşüldü :
İstanbul Teknik Üniversitesinin 1972 bütçe yılı içinde yakacak giderleri kâfi gelmediğinden
( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 13.000 nci «Yönetim Güderleri» bölümünün 13.150 nci «Ya
kacak alımları ve giderleri» maddesine 526 320 liralık ek ödenek verilmesini ve aynı miktar öde
neğin «Hazi ne 11& rdımı» maddesine eklenmesi öngörülmektedir.
Yapılan görüşmeler ve verilen bilgilerden sonra tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen
kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan.
Zonguldak
K. Nedinıvğlu
Afyon Kaıralıisar
H. Hamamcıoğlu
Bursa
N. Atlı

•

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Çorum
A. Topçubaşı

Adama
8. Kılıç

Ankara
İ. Yetiş

Aydın
İV. Menteşe

Balıkesir
C. Bügehan

Edime
yt. N. Ergeneli

Edime
/. Ertemi
Hatay
H. Özkan

Bursa
A. Türkel
İmzada! foiTİfumaımadı

Erzurum
Söz hakkım mahfuzdur.
R. Cinişli

Eskişehir
8. Öziürk

Gaziantep
Söz hakikim (mahfuzdur
8. Tanyeri

İçel
C. Okyayuz

İzmir
K. Önder
İmzada bulunamadı

Kayseri
V. Â. Özkan

Konya
N. Kal-aycıoğlu

Muş
N. Neftçi

Samsun
H. Özalp
İmzada bulunamadı

H. A.
Trabzon
E. Dikmen

Cumhuriyet Senatosu

L.

Niğde
Kavurmacıoıylu
Uşak
Muhalifim
F. Aiayunı

(S. Sayısı : 203)

Kocaeli
Tokoğlu

Ordu
O. Vural

— 3 —

HÜKÜMET TASARISI

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

istanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe
Kanununa toağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelin rektörlük 'kısmının 13.000 nci (Yöne
tim giderleri) bölümünün 13.150 nci (Yakacak
alımları ve giderleri) maddesine 526 320 lira
lık ek ödenek verilmiştir.

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. —- İstanbul Teknik Üniversitesi
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 526 320
lira eklenmiştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye ve Millî
Eğitim bakanları yürütür.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

26 . 1 . 1973
Başbakan
F. 31 elen

Devlet Bakanı
D. Kitaplı

Devlet Bakanı
1. Öztrak

Adalet Bakanı
F. Alpaslan

Millî Savunma Balkanı
M. îzmen

İçişleri Balkanı
F. Kubat

Dışişleri Bakanı
H. Bayülken

Maliye Bakanı
Z. Müezzinoğlu

Millî Eğitini Bakanı
S. Özbek

Bayındırlık Bakanı
M. Öztekin

Güm. A'e Tekel Bakanı
H. Özalp

Tarım Balkanı
t. Karaöz

Ticaret Baltanı
N. Tülü

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
K. Demir

Ulaştırma Bakanı
R. Danışman

Çalışma Bakanı
A. B. Uzuner

Turizm ve Tan. Bakanı
E. Y. Akçal

İmar ve İskân B<akanı
T. Toker

Devlet Bakanı
1. Arar

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Taıb. Kay. Bakanı
M. Erez
N. Kodamanoğlu
Köy İşleri Bakam
N. Sönmez

Gençlik ve Spor Bakanı
A. Karaküçük ,

Cumhuriyet Senatosu

Devlet Bakanı
Z. Baykara

(S. dayısı : 203)

Orman Bakanı
S. İnal

Toplantı : 12
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/771; C. Senatosu : 1/155)
T. r.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
üay-ı : 71 - 1577/769

29 . 1 . 1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 26 . 1 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», gerekçesi ve eki cet
veller ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğimin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Fcrid Melen
Başbakan

GEREKÇE
Birinci madde
Karayolları Genel Müdürlüğü
(A/l)
Bölüm

M a ekle

12.000

12.110
12.260
12.280
12.320
12.330
12.340
12.370
12.380
12.391
12.816

Eklenen
480 120
52 800
484
485
107
19 200
53 000
100 000
490 000
12 897 661
131 517
2 032 000
o

İzahat
Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçesinden, cari yıl
Bütçe Kanununun 69 ncu maddesine göre mevkuf tutalaıı % 10
oranındaki ödeneklerden, 657 sayılı Kanunun kapsamına giren
personelin özlük hakları ile işçi ücretlerimi! % 8 'karşılıkları serbest
bırakıldığı halde yıl sonuna 'kadarki (ihtiyaçlarını karşılamaları
mümkün olamam aktadır.
Bu itibarla, tertipleri hizalarında gösterilen miktarların eklen
mesine lüzum hâsıl olmuştur.

(A/2)
21.000
22.000

23.000

21.545
21.565
22.545
22.565
22.615
23.545
23.565

8 168 000
883 400
60 390 000
10 773 600
4 208 000,
18 315 000
5 197 000

-2
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ikinci madde :
Verilmesi derpiş olunan 234 675 783 liralık efe ödenek. Karayolları Genel Müdürlüğü 1972
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü
(Hazine yardımı) maddesine /eklenmesi gerekmektedir.

Bütçe Karma Komisyonu Raporu
T. B. M. lf.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No: 1/771
Karar No : 241

2.2.1973

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Komisyonumuza havale buyuruian (Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa ba-glı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı) ilgililerin de katıldığı toplantıda in
celendi ve görüşüldü :
Tasarının 1 nei maddesi ile, Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütee Kanununa bağlı ( A / l )
ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (234 675 783) liralık ek ödenek veril
mesini ve aynı ödeneğin (Hazine yardım]) maddesine eklenmesi öngörülmektedir.
Yapılan görüşmeler ve verilen tamamlayıcı bilgilerden sonra
görülerek bağlı eetvelleriyle bildikte aynen kabul edilmiştir.

tasarı, Komisyonumuzca yerinde

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
Zonguldak
K. Nedmıoğlıı

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Çorum
A. Topçubaşı

Adana
S. Kılıç

Afyon Karalılar
II. IIamamcıoğlıı

Ankara
İ. Yetiş

Aydım
N. Menteşe

Balıkesir
C. Bilgehan

Bursa
N. Ath

Bursa
A. Türkel
İmzada bulunamadı

Edirne
M. N. Enjeneli

Edirne
/. Erteni

Erzurum
Söz hakkımı mahfuzdur.
R. C inişli

Eskişehir
S. Öztürk

Gaziantep
Söz hakkıım (mahfuzdur.
S. Tanyeri

Hatay
11. Özkan

led
C. Okyayuz

İzmir
K Önder
İmzada bulunamadı

Kayseri
V. Â. Özkan

Kocaeli
L. Tokoğlu

Konya
N. Kalay cıoğlu

Muş
A. Neftçi

Niğde
/ / . .1. Kavıırnıacloğlıı

Ordu
O. Vural

Sa msun
H. Özalp
İmzada bulunamadı

Trabzon
E. Dik men

Cumhuriyet Senatosu

Uşak
Muhalifim
F. Atayurt

(S. Sayısı : 2

-
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HÜKÜMET TASARISI

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertip
lerine (234 675 783) liralık ek ödenek veril
miştir.

MADDE 1. - Tasarının 1 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı .(B) işaretli
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümü
nün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesi
ne (234 675 783) lira eklenmiştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. yürürlüğe girer.

Bu Kanun yayımı tarihinde

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

26 . 1 . 1973
Başbakan
Devlet Bakanı
F. Melen
D. Kitaplı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
/. Arar
Z. Baykura
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
/. öztraJc
F. Alpaslan
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
M. İzmen
F. Kubat
Dışişleri Bakanı
'Maliye Bakanı
//. Bayülken
Z. Müezzinoğlu,
MiM EğiMm Bakanı
Bayındırlık Bakanı
•S. Özbek
ili. Öztekin
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakam
N. Talû
K. Demir
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
II. Özalp
İ. Karaöz
•Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
R. Danışman
A. R. Vzuner
Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı
M. Erez
N. Kodamanoğlu
TıiTİizm ve Tan. Baltanı İmar ve İskân Bakanı
E. Y. Akçal
T. Taker
Köy .İşleri Bakamı
Onman Bakanı
İV. Sönmez
8. İnal
Gençlik ve Spor Bakanı
A. Karakiicük
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 204)
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Tasarıya bağlı cetvel
Bölüm

Madde

ödeneğin

çeşidi

Lira

Karayolları Genel Müdürlüğü
(A/l)
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

12.110

12.260
•12.280
12.320
12.330
12.340
12.370
12.380
12.391

12.816

Bölüm toplamı

AYLIKLAR
Devlet memurları aylıkları
ÜCRETLER
Teknik Personel ücretleri
Sözleşmeli personel ücretleri
İşçi ücretleri
SOSYOL YARDIMLAR
Doğum yardımı
Ölüm yardımı
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
Emekli keseneği karşılıkları
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karsılılkarı
Giyecek yardımı
YOLLUKLAR
Yönetim yollukları
Yolluk karşılığı verilen tazminat
( A / l ) toplamı
Bölüm toplamı

21.000

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ

22.000

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
Karayolları
İsçi ücretleri
11 yolları
İşçi ücretleri
YAPI - TESİS VE BÜYÜK ONARİM GİDERLERİ

21.545
21.565

52 800
107 484 485
19
53
100
490
12 897
131

200
000
000
000
661
517

2 032 000
126 740 783
9 051 400

883 400

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
Karayolları
22.545 İşçi ücretleri
İl yollan
22.565 İşçi ücretleri
TURİZM SEKTÖRÜ
Turistik yollar
22.615 İşçi ücretleri
MAKİNE. TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI
Bölüm toplamı

Cumhuriyet Senatosu

3 480 120

8 168 000

Bölüm toplamı

23.000

126 740 783

(S. Sayısı : 204)

75 371 600

60 390 000
10 773 600

4 208 000
23 512 000
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Bölüm

Ödeneğin

Madde

,23.545
23.565

çeşidi

Lira

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
Karayolları
işçi ücretleri
İl yolları
Isci ücretleri

18 315 000
5 197 000
(A/2) toplamı

107 935 000

Genel toplam

234 675 783

Bütçe Karma Komisyonunun kabul
ettiği metne bağlı cetvel
CETVEL
Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiş
tir.

Cumhuriyet Senatosu
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S. Sayısı :

205

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/778; C. Sena
tosu : 1/156)

T. C
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 -1568/714

27 . 1 . 1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Mecl'isine arzı Bakanlar Kuru
lunca 25 . 1 . 1973 tarihlimde kararlaştırılan «Orman Genel! Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (R) işareti cetvelde değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı» ve gerekçesi ile
eki cetvel ifaik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Ferid Melen
Başbakan

GBEEKÇE
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E.) işaretli cetvelde sehven arazi
pick-up yerine arazi binek olaraik yer almaş bulunan 14 adet taşıt ile yüne binek tenezzüh şasıi ola
rak yer alan iki adet taşıtın hizmete elverişli olmaması ve aynı zamanda mubayaasının zor olaca
ğı sebebiyle bunların yerine aynı ödenekle 16 adet 4 X 4 arazi) pick-up satmalınnmsma lüzum hâ
sıl olmuştur.
Bu itibarla kanun tasarısına bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı taşıtların çıkarılmasına ve bunla
rın yerine aynı kanun tasarısına bağlı (2) sayılı cetvelde yazık taşıtların eklenmesine ihtiyaç
hâsıl olmuştur.

— 2 —

Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/778
Karar No. : 148

2 . 2 . 1973

Cuınhuriyöt Senatosu Başkanlığına
Tetküki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklk yapı'lması hakkında «kanun tasarısı!» Orman Gren'el Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu oturumda (incelendi ve gö
rüşüldü :
Orman Genel Müdürlüğünün 1972 yılı Bütçesinin tanzimi sırasında yıl içersisinde satınalınacak taşıtların (R) işareti cetvelde gösteniıldi'ği anca1'1: 14 adet 4 X 4 arazi pick-up yerime sehven,
4 X 4 arazii binek ibaresinin konulduğu tespit edilmiştıir. Ayrıca, 2 adet «4 X 4 binek tenezzüh şasi»
taşıtının mubayaasında bâzı zorluklaırla karşılaşıldığı nedeniyle ve mevcut ödenekle 16 adet
4 X 4 arazii pdck-up (3 kiişdllk) taşıtın 'mubayaası hususunu Komisyonumuzca da uygun mütalâa
edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştlir.
(R) işaretli cetvelde gerekli değişiklikle iüıgüi tasarının 1 nai maddesi, yürürlük ve yürütme
îtte ilgili 2 ncıi ve 3 ncü maddeleri ve dkli cetvelleri Komisyonumuzca aynen kabul eddülmjiştir.
Grenel Kurulun tasviplerine sunulmak

üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.

Başkan
Zonguldak
K. Nedimoğlu

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Çoruan
A. Topçubaşı

Adama
8. Kılıç

Afyon Kanaihisar
H. Hamamcıoğlu

Ankara
/. Yetiş

Aydım
N. Menteşe

Balıkesir
C. Bilgehan

Bursa
N. Atlı

Bursa
A. Türkel
İmzada bulunamadı

Edirne
M. N. Ergeneli

Edirne
1. Ertem

Erzurum
öz hakkım mahfuzdu r.
B. Cinisli

Eskişehir
S. öztürk

Gaziantep
Söz hakkım mahfuzdur.
8. Tanyeri

Hatay
H. Özkan

İçel
C. Okyayuz

İzmir
K. Önde?
İmzada bulunamadı

Kayseri
V. Â. Özkan

N.

Konya
Kalaycıoğlu

Muş
N. Neftçi

Samsun
H. Özalp
İmzada bulunamadı

H. A.
Trabzon
E. Dikmen

Cumhuriyet Senatosu

Niğde
Kavurmacıoğlu

L.

Kocaeli
Tokoğlu

Ordu
0. Vural

Uşak
Söz hakkını mahfuzdur
F. Atayurt

(S. Sayısı : 205)
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HÜKÜMET TASARISI

BÜTÇE KARMjA KOMİSYONUNUN KABUL
BTTÎĞİ METÎN

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (E) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı

Ormain Geaılel İMMüıllüğü 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (E) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli
cetvelden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ta
şıtlar çıkarılmış bunun yerine ilişik (2) sayılı
cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir.

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

Bu Kanun yayımı tarihinde

ıMADDE 2. — Tasarının 2 ndi maddesi ay
nen kaibul edilmüştir.

MADDE 2. yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Orman
bakanları yürütür.
25 . 1 . 1973

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

Devlet Bakanı
Başbakan
D. Kitaplı
F. Melen
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Z. Baykara
/. Arar
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
F. Alpaslan
t. öztrak
içişleri
Bakanı
MiHî Savunma Bakanı
F. Kubat
M. İzmen
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
Z. Müezzinoğlu
H. Boyutken
Bayındırlık Bakanı
Milî Eğittim Bakanı
M. öztekin
S. Özbek
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
Ticaret Bakanı
K. Demir
İV. Talû
Taran Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
H. Özalp
1. Karaöz
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
R. Danışman
A. R. Uzuner
Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı
M. Erez
N. Kodamanoğlu
Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve iskân Bakanı
E. Y. Akçal
T. Toker
Köy işleri Babanı
Orman Bakanı
N. Sönmez
S. İnal
Gençlik ve Spor Bakanı
A. Karaküçük
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Tasarıya bağlı

cetveller

(1) (SAYILI CETVEL
Orman - Köy ilişkileri Grenel Müdürlüğünce 1972 Yılı içinde 237 'Sayılı Kanun içreğime© Ba
tın Alınacak Taşıtkr
Adet
14
2

Alınacak taşıtın cinsi

Kullanılacağı 'hizmetin nev'i

4 x 4 Arazi binek (6 kişilik)
4 x 4 (Binek tenezzüh şasi

Etüt - Proje Hiz. için
Etüt ve Proje Hiz. için

(2) (SAYILI CETVEL
Orman - Köy üişMleri G-enel (Müdürlüğünce 1972 Yılı içinde '237 Sayılı Kanun Ctereğinee Sa
ftın Alınacak Taşıtlar
Adet
16

Alınacak; taşıtların çinisi

Kullanılacağı hizmetin nev'i

4 x 4 Arazi Pick - Up (3 kişilik)

Bütçe Karma Komisyonunun

Etüt ve Proje Hiz. için

'kabul ettiği Metne bağlı cetveller
CETVELLER

Tasanva »ağlı 1 ve 2 Savılı cetveller aynen 'kaibul edilmiştir.

\>G<\
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S. Sayısı :

206

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
(M. Meclisi : 1/772; C. Senatosu : 1/157)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Sayı: 71 -1576/768

29 . 1 . 1973

Millet Meclisi Başkanlığına
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
26 . İ . 1973 tarihinde kararlaştırılan «1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», g-erakçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Ferid Melen
Başbakan

GEEEKÇE
Birinci madde :
1972 yılı Bütçe Kanununun 54 ncü maddesine bâzı hükümlerin de eklenmesine ihtiyaç duyulma
sı nedeniyle, mezkûr maddenin değiştirilmesi lüzumlu görülmektedir.
Kanunda mevcut hüküm (a) fıkrası olarak aynen muhafaza edilmekte ve (b) fıkrası olarak ek
lenmesi derpiş olunan hususlar ise, aşağıda açıklanmış bulunmaktadır.
1. Millî Savunma Başkanlığınca yabancı devletler ve uluslararası kurumlara kiraya verilen ve
bir hizmetin ifasında kullanılan kara, deniz ve hava taşıtları için alınacak kira veya ücret tutarla
rının, sözü geçen taşıtların akaryakıtlarının temininde ve parça ikmallerinde sarf edilmek üzere,
2. Ayrıca 'Türk Silâhlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitilen
yabancı Devlet uyruklu subay, assubay ve erlerine sarf edilen her çeşit masraflan karşılığında il
gili devletlerce ödenecek karşılıkların aynı maksatla kullanılmak üzere,
3. NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince, NATO'ca ihtiyaçları sağlanan yedek ha
va meydanlarının bakım ve onaranları için NATO makamlarının denetimlerinde sarfı lüzumlu görü
lecek Silâhlı Kuvvetler bünyesindeki ödenekten sarf edilen, bilâhara karşılıkları NATO'ca verilen
paraların tahsis edilen hizmetlerde kullanılmak üzere,
Bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin sonunda açılacak
özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve ödenek kaydolunan miktarlardan yıl içinde harcanmayan kı
sımlarını ertesi yıla devretmeye Maliye Bakanına yetki verilmesi gerekmektedir.
ikinci madde :
Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) yurt savunması gayesiyle dış memleketlerden ithal edece
ği savaş silâh, araç, makine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dış alımlarda ver
gi, resim ve sair muafiyetlerin tanınması amacıyle 67 nci maddenin tasarıdaki şekilde değiştirilme
sine lüzum hâsıl olmuştur.
Üçüncü madde :
Malûmları olduğu üzere Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1972 yılı bütçesinin 34.000 nci (Malî trans
ferler) bölümünün 34.470 nci (Turistik önemi Bakanlıkça tespit edilmiş özel idare, belediye ve köy-
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lere yardım) maddesinden çeşitli turistik altyapı yatırım ve hizmetlerine katkıda bulunmak üzere
turistik önemi Bakanlıkça tespit edilmiş özel idarelere, belediyelere ve köylere yai'dmıda bulunul
maktadır.
Ancak, 1973 yılı sonunda inşaatı tamamlanması beklenen İstanbul Kongre Sarayı inşaatının ik
mali, adı geçen il özel idaresinin malî takati dışındadır.
Bu 'binanın tamamlanabilmesi için Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin 34.470 nei madde
sinden yardımda bulunulması gerekmektedir.
Bu yardımın yapılabilmesi için adı geçen Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinde yeteri kadar öde
nek bulunmamaktadır.
Öte yandan, aynı bakanlık bütçesinin 32.100 ııeü maddesinde yer alan ödenekten Emlâk Ver
gisi beyannamelerinin süresinde Verilememesi sonucunda istimlâkler yapılamamış olup, bu neden
le söz konusu tertipten 5 000 000 liralık ödeneğin tasarruf 'edileceği anlaşılmıştır.
Bu itibarla, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin 32.100 ncü maddesinden 5 000 000 liralık
ödeneğin düşülerek, aynı bakanlık bütçesinin 34.470 nci maddesine aktarılmasına ihtiyaç duyul
muştur.
Dördüncü madde :
Bölüm Madde
Eklenen
İzahat

15.000

15.298

398 000

17.000

17.210

4 845 000

13.000

13.430

1 360 000

34.000

34.360

18 000 000

(A/l)
Başbakanlık
Bakanlar Kurulunun 19 . 8 . 1972 gün ve 7/4920 sayılı Kararı gere
ğince üniversite öğretim üye ve yardımcılarına 819 sayılı Kanunun
1508 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin son fıkrası gereğince
1 . 12 . 1970 - 31 .12 . 1972 tarihleri arasındaki 13 aylık avans fark
ları tutarının ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Başbakanlık cari yıl bütçesinin 15.298 nci maddesine konulan öde
nekte bu. ihtiyaç nazara alınmamıştır.
Bu itibarla, ihtiyacın karşılanabilmesi için 15.298 nci maddeye 398 000
liranın eklenmesi lüzumludur.
Millî Savunma Bakanlığı
Millî Savunma Bakanlığının 200 kişilik tutukevi ve 229 ncu Piyade
Alayı karargâh bölük erat pavyonu inşaatının gerçekleştirilmesi için
4 845 000 liralık ödeneğe ihtiyaç vardır.
Ancak, tertiibindeki ödenek ihtiyacı karşılamadığından 17.210 ncu
maddeye 4 845 000 liralık ödeneğin ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur.

Jandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı 1972 yılı Bütçesinin 13.430 ncu madde
sine konulmuş bulunan ödenek nakliye fiyatlarının artışı sebebiyle
ihtiyaca kâfi gelmemiştir.
Yıl sonuna kadar olan ihtiyacın karşılanabilmesi için 13.430 ncu mad
deye 1 360 000 liralık ödeneğin eklenmesi gerekmektedir.
(A/3)
içişleri Bakanlığı
Sıkıyönetimin devam etmesi sebebiyle çarşı ve mahalle bekçilerine ve
rilen fazla çalışma ücretinin karşılanmasına tertibindeki ödenek kâfi
gelmemektedir.
Bu itibarla, 34.360 nci maddeye 18 000 000 liralık ek ödeneğin veril
mesi lüzumludur.
Verilmesi derpiş olunan 24 603 000 liralık ek ödenek yıl içinde ya
pılacak tasarrufla karşılanacaktır.

Cumhuriyet Senatosu
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Beşinci Madde :
1972 yılı Bütçe. Kanununa bağlı (R) işaretli cet/velin Millî Savunma Bakanlığı kısmına NATO
Pol tesisleri ihtiyacı için konulan 27 adet taşııtm '6400 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddeleri 'ge
reğince kurulan standardizasyon 'komitesinin son aldığı motorlu taşıtlar standardizasyon listesine
uymadığından, Kanun tasarısına 'bağlı (2) sayılı cetveldeki taşıtların çıkarılarak, ihunun yerine
aym kanun tasarısına 'bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtların konulmasına lüzum hâsıl olmuştur.

Bütçe Karma IKoanisyoım 'Raporu
T. B. M. Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No.
: 1/772
Karar No. : 242

2.2.

1973

Cumhurîyeıt (Senatosu Başkanlığına
Komisyonumuza havale 'buyuruları 1972 yılı Bütçe Kanunu ile. hu kanuna bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, iligili (bakanlıklar ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin
hazır bulunduğu oturumda incelendi ve 'görüşüldü :
1972 yılı Bütçe Kanununun 54 ncü maddesine ihâzı hükümlerin eklenmesine ihtiyaç duyulması
nedeniyle, adı geçen maddenin değiştirilim'esi lüzumlu görülmektedir. Kanunda -mevcut ıhüküım, (a)
fıkrası olarak aynen rnuhafaza edilmekte ve (ib) fıkrası, •eklenmesi derpiş edilen hususları kap
samaktadır.
Millî Savunma Bakanlığınca, yabancı devletlere kiraya verilen taşıtlardan alman kiraların,
Türk Silahlı Ifrıvreftlerinin öğretim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitilen yabancı uyruk
lu subay ve erlerin masrafları karşılığı ilgili devletlerce ödenecek paraların ve NATO'ca ihtiyaçları
sağlanan yedek hava nneydanlarının (bakını r e onarımları için Silahlı Kuvvetler
'bünyesindeki
ödenekten sarf edilen ve bilâhara karşılıkları NATO'ca verilen paraların, ,bir taraftan Bütçeye Gelir
diğer taraftan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin sonunda açılacak özel tertiplerce ödenek kay
detmeğe, yıl içinde harcanmayan kısımlarında ertesi yıla d ev r edilebilmesi için Maliye Bakanına
yetki verilmesi hususunu kapsamaktadır.
Silahlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) yurt savunması gayesiyle dış meımleketlerden ithal ede
ceği, silah araç ve gereçlerin, her türlü vergi resim ve harçlardan muaf -olması amacıyla il972 yılı
Bütçe Kanununun 67 nci maddesinin son fıkrasının 'değiştirilmesinin yerinde 'olacağı mütalâa edil
miştir.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, turistik önemi Bakanlıkça tespit edilmiş özel idare, belediyele
re ve köylere yardımda -bulunmaktadır. Ancak 1973 yılı sonunda inşaatı tamamlanması düşünü
len İstanbul Kongre Sarayı inşaatının ikmali, adı 'geçen il özel idaresinin malî takadı dışındadır.
Bu inşaatın tamamlanalbilmesi için Turizm ve Tanıtma Bakanlığının yardımda 'bulunması uygun
mütalâa edilmiştir.
Ancak adı geçen Bakanlığın ilgili Bütçe tertibinde yeteri kadar -ödeneğin olmadığı görülmüştür.
öte yandan aynı Bakanlık Bütçesinin 32 000 nci Bölüm '32 100 ncü maddesinde yer alan ödenek
ten istimlâklerin yapılmaması nedeniyle 5 000 000 liralık kısmının (kullanılmayacağı •anlaşılmak
tadır. Bu itibarla Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin 32 000 nci Bölüm 332 100 ncü madde
sinden '5 000 000 lira ödeneğin düşülerek, aynı Bakanlık Bütçesinin 34 470 nci maddesine 'akta
rılması hususu Bütçeye bir yük getirmiyeceği yerinde görülmüştür. Bundan başka Başlbakanlık,
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığının 1972 malî yılı
( A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerine 'hizmetlerden doğan ihtiyaçları ıkarşılaımak amacıyle toıplam
olarak 24 603 000 liralık ek ödenek verilmesi ve Millî Savunma Bakanlığının NATO Pol tesisle
ri için tahsis edilen taşıtların, Motorlu Taşıtlar Standardizasyonu listesine uymadığından (2) saCumhuriyet Senatosu
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yılı cetvelde gösterilen taşıtların yerine miktar degişmeksizin (3) sayılı cetvelde .gösterilen ta
şıtların alınması aimacıyle hazırlanmış olan tasarı Komisyomıımuzca uygun görülerek maddelerin
müzakeresine geçilmiştir.
Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri cetvelleri ile aynen feaibul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz lolunur.
Başkan
Zonguldak
K. Nedimoğlu

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Çorum
A. Topçubaşı

Adana
S. Kılıç

Afyon Karahisar
H. H&mamcıoğlu

Ankara
1. Yetiş

Aydım
N. Menteşe

Balıkesir
C. Bügehan

Bursa
A7. Atlı

Edirne
M. N. Ergendi

Edime
/. Ertem

Erzurum
Söz hakkımı mahfuzdur.
R. Cinisli

Eskişehir
S. Öztürk

Gaziantep
Söz hakkım mahfuzdur.
8. Tanyeri

Hatay
H. Özkan

İçel
C. Okyayuz

Kayseri
V. Â. Özkan

Kocaeli
L. Tokoğlu

Konya
N. Kalaycıoğlu

Muş
A7. Neftçi

Ordu
0. Vural

Trabzon
E. Dikmen

Uşak
Muhalifim
F. Atayurt

H. A.

Niğde
Kavurmacıoğlu
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HÜKÜMET TASARISI

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı

1972 yılı Bütçe Kanunu öle bu kanuna
cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı

bağlı

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununun
54 neü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.

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

Madde 54. — a) Millî Savunma Bakan
lığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığına
veya Jandarma Genel Komutanlığınca da, Millî
Savunma Bakanlığı için cari malî yıl içinde ifa
edilen hizmetlerin bedellerini karşılamak maksadıyle ilgili iki bütçenin bölüm ve maddeleri
arasında varılacak mutabakat üzerine, karşılıklı
olarak aktarma yapmaya,
b) Millî ıSavunma Bakanlığınca yabancı
devletler ve uluslararası kurumlara kiraya ve
rilen veya bir hizmetin ifasında kullanılan
kara, deniz ve hava taşıtlarından alınacak kira
veya ücret tutarlarının;
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, öğrenim ve eği
tim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören
yabancı devlet uyruklu subay, assubay veya
erlere yapılan masraflar karşılığında bu devlet
lerce ödenen miktarların,
NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek hava meydanlarının bakım, ve ona
rımları için yapılacak masrafların NATO ma
kamlarınca karşılanacağı öngörüldüğünden, bu
işler için verilecek paraların;
Aynı maksatlarla kullanılmak üzere, bir ta
raftan bütçeye gelir, diğer taraftan adı geçen
Bakanlık Bütçesinin sonunda açılacak özel ter
tiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle öde
nek kaydolunan miktarlardan yılı içinde har
canmayan kısımlarını ertesi yıla devretmeye;
Maliye Bakanı yetkilidir.
ÜV1ADDE 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununun
67 nci madesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

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

iSilah.li Kuvvetlerin (Jandarma dâhil) sa
vunma (hizmetlerinin yürütülmesi için, yurt dı
şından ithali zorunlu bulunan savaş silâh, araç,
makine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış
ve yapılacak alımları Gümrük Vergisi ve diğer
Cumhuriyet Senatosu
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Hükümet Tasarısı

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metin)

vergiler ile belediye hissesi Damga Resmî ve
sair resim, harç, ardiye ve giderlere tabi de
ğildir.
MADDE 3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı kısmının 32.000 nci (Kamulaştırma
ve satın almalar) bölümünün 32.100 ncü (Kamu
laştırma ve satınalma bedeli «Turizm Koordi
nasyon Kurulu kararı ile harcanır») maddesin
den 5 000 000 liralık ödenek düşülerek, aynı
cetvelin mezkûr Bakanlık kısmının 34.000 nci
(Malî transferler) bölümünün 34.470 nci (Tu
ristik önemi Bakanlıkça tespit edilmiş özel
idare, belediye ve köylere yardım) maddesine
aktarılmıştır.

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

MADDE 4. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine
(24 603 000) liralık ek ödenek verilmiştir.

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

MADDE 5. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı taşıtlar çıkarılmış, bunun yerine ili
şik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir.

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

MADDE 6. - Bu Kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

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

MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
26
1973

MADDE 7 — Tasarının 7 nci maddesi aynen. kabul edilmiştir.
Devlet. Bakanı
/. Arar

Devlet Bakanı
Z. Baykara

Barbakan
F. Melen

Devlet Bakanı
D. Kitaplı

Devlet Bakanı
t. Öztrak

Adalet Bakanı
F. Alpaslan

Miiıllî Savunma Bakanı
M. İzm en

İçişleri Bıafcanı
F. Kubat

Dışişleri Bakam
H. Bayiilken

Maliye Bakanı
Z. Müezzinoğlu

Miililî Eğiltlinı Bakamı
S. Özbek

Bayındırlık Balkanı
M. Öztekin

Oüm. ve Tekel Bakanı
H. Özalp

Tarım Balkanı
1. Karaöz

Ticaret Bakanı
A7. Talû

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
K. Demir

Ulaştırma Bakanı
R. Danışman

Çalışmıa Balkanı
A. R. Uzuner

Turizm ve Tan. Balkanı
E. Y. Akcal

İmar ve İskân Bakanı
T. Toker

Sanayii ve Tek. Bakanı En. ve Tab, Kay. Babanı
N. Kodamanoğlu
M. Erez
Köy İşleri Bakanı
N. Sönmez

Gençlik ve Spor Bakanı
A. Karaküçük
Cumhuriyet Senatosu
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Orman Bakanı

S. tnal

Tasarıya bağlı cetveller
(1) SAYILI CETVEL
Bölüm

Madde

Ödeneğin

çeşidi

Lira

(A/l)
Başbakanlık
15.000

KURUM GİDERLERİ
15.298

Bölüm toplamı

398 000

Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü cari giderleri
(Bu para adı geçen enstitüye ödenir.)

398 000

Millî Savunma Bakanlığı
17.000

SAVUNMA

ENFRASTRÜKTÜR HİZMETLERİ Bölüm toplamı

4 845 000

YAPI VE BÜYÜK ONARIMLAR
17.210

Savunma, yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Jandarma G-enel Komutanlığı
YÖNETİM GİDERLERİ

13.000

13.430

4 845 000
Bölüm toplamı

ULAŞTIRMA GİDERLERİ
Tasıma giderleri

1 300 000

1 360 000
( A / l ) toplam!

'6 603 000

Bölüm toplamı

18 000 000

(A/3)
İçişleri Bakanlığı
34.000

MALÎ TRANSFERLER
ÖZEL İDARELERE
34.360

YARDIMLAR VE ÖDEMELER

772 ve 920 sayılı kanunların gerektirdiği ödemeler

18 000 000
Genel toplam

Cumhuriyet Senatosu
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24 603 000

— 8
(2) SAYILI CETVEL
Adet

Taşıtım cinsi

Kullanılacağı yer

6

Pick - up 3/4 ton 4 X 2 Şöf. Mahal 2 sıralı

8

Pick - up 3/4 ton 2 X 2 veya 2 X 4

4

Jeep 1/4 ton 4 X 4

4

Station wa.g!om 5 - 7 kişilik

4

özel iboru kamyonu

1

4 tonluk kamyon viniçld

NATO Pol tesisleri
Reisliği için
NATO Pol tesisleri
Reisliği için
NATO Pol tesisleri
Reisliği için1
NATO Pol tesisleri
Reisliği için
NATO Pol tesisleri
Reisliği için
NATO Pol tesisleri
Reisliği için

işleten ANT
işleten ANT
işleten ANT
işleten ANT
işleten ANT
işleten ANT

(3) İSAYIU CETVEL
6

Arazi Pick - up (6 kişilik)

8

Pick - up (Şehir dışı)

4

Arazi (binek (6 kişilik)

4

Kaptıkaçtı (Şehir dışı hiz. için)

4

Kamyon tam
(Şasi kabin)
Kamyon taırn
(Şasi kabin)

1

4X4

4X4
4X4
4X2

yüklü ağırlığı en az 9000 Kg.
4X2
yüklü ağırlığı 'en az 7500 Kg.
4X2

Bütçe Karma Komisyonunun

NATO Pol tesisleri
Reisliği için
NATO Pol tesisleri
Reisliği için
NATO Pol tesisleri
Reisliği için
NATO Pol tesisleri
Reisliği için
NATO Pol tesisleri
Reisliği için
NATO Pol tesisleri
Reisliği için

kabul ettiği metne bağlı cetveller

CETVELLER
Tasarıya bağlı 1, 2 ve 3 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir.

»'I

' « ^ » »

Cumhuriyet Senatosu
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işleten ANT
işleten ANT
işleten ANT
işleten ANT
işleten ANT
işleten ANT

Toplantı : 12

C U M H U R İ Y E T SENATOSU

S. Sayısı :

207

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe K a r m a Komsiyonu raporu
(M. Meclisi : 1/776; C. Senatosu : 1/161)

T. C.
BaşbakanM
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 -1581/773

29'. 1 . 1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
IvEaiiye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet MecTMne arzı Bakanlar Kuru
lunca 26 . 1 . 1973 tarlamda kararlaştırılan «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi, «efe; cetveller ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğimin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Ferid Melen
Başbakan

GEREKÇE
Birinci madde :
1972 yılı Bütçe Kanununun 69 ncu maddesine göre bloke edilen % 10 oranındaki ödeneklerden
özlük hakları ile ilgili % 8 oranındaki ödenekler serbest bırakıldığı halde, ihtiyaçlar karşılanamamaktadır.
Bu nedenle, Bakanlık ve daireler bütçelerinin özlük hakları dışında kalan tertiplerinden top
lam olarak 110 566 376 liralık ödeneğin düşülerek, ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili ter
tiplerine aktarılmasına lüzum hâsıl olmuştur.
İkinci Madde :
Bu kanun tasarısının ikinci maddesi,
a) Devlet memurlarının özlük hakları ile ilgili olarak 684 831 074 lira,
b) Bakanlık ve dairelerin yıl sonuna kadar olan diğer cari harcamalarını karşılamak üzere,
26 355 839 lira,
c) Köyişleri Bakanlığı, Yol, Su Elektrik Genel Müdürlüğü işçilerinin toplu iş sözleşmesi' dolayısıyle gerekli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 101 694 000 lira,
d) Hazineden yardım gören katma bütçeli idarelerin personel giderleri ile diğer ihtiyaçlarını
karşılamak üzere, Hazine yardımı olarak 318 058 318 lira,
e) Mahkeme ilâmı ile kesinleşmiş olan borçların ödenebilmesi için Maliye Bakanlığı 1972 yılı
Bütçesinin 36.400 ncü maddesine 30 000 000 lira,
f) Bütçe ödeneklerindeki artış nedeni ile kısa vadeli avans limiti yükselmiş, plasman bonoları
limiti de 3,5 milyar liraya çıkartılmıştır. Bu sebeple, faiz ödemelerinde bir artış kaydedilmiş,
Eylül 1972 ayı sonu itibariyle fiilen ödenen miktar 141 milyon liraya baliğ olmuştur. Şubat 1973
ayı sonuna kadar da 190 milyon liranın daha ödeneceği tahmin edilmektedir.
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Bu suretle, faiz ödemeleri yekûnu 331 milyon liraya baliğ olacaktır.
Bu itibarla, tertibindeki ödenek ihtiyaçları karşılayamamaktadır.
Yıl sonuna kadar 222 milyon liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 1972 yılı Bütçesinin 69 ncu mad
desine göre % 10 oranında bloke edilen 16 milyon liradan % 8 oranında 12 800 000 liralık öde
nek serbest bırakılacağından, 36.810 ncu maddeye 209 200 000 liranın,
eklenmesi gerekmektedir.
Eklenmesi derpiş olunan 1 370 139 231 liralık ek ödenek Hazine imkânları ile karşılanacaktır.
Üçüncü madde :
Ticaret Bakanlığı ölçüler ve ayar bölge kuruluşları emrine verilmek üzere, 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelde yeralan (4 adet panel şehir dışı hiz. 4 X 2 taşıtın) satıtıalmması için, Devlet Malzeme Ofisi tarafından girişilen ihale teşebbüslerinden, taşıtların şehir
dışı olması sebebiyle, hiç bir teklif alınamadığından, mubayaa edilememiştir.
Bu itibarla, mezkûr taşıtların şehiriei hizmetleri olarak değiştirilmesi gerektiğinden, bu kanun
tasarısına bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtların çıkarılmasına, bunun yerine (4) sayılı cetvelde
yazılı taşıtların eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bütçe Karma Komisyonu raporu
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/776
Karar No. : 216

2 . 2 . 1973
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma

Tetkiki hususu Komisyona havale 'buyuru!an «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik: yapılması hakkında kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin hazır bulunduğu top
lantıda incelendi ve görüşüldü.
Tasarının 1 ııci maddesi ile, 1972 yılı Bütçe Kanununun G9 ncu maddesine güre bloke edilen
/c 10 oranındaki ödeneklerden. % 8 oranına kadar serbest bırakıldığı hailde Bakandık ve dairele
rin özlük hakları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olmamıştır.
c

Bu sebeple 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (i 10 ^>6Q 376) liralık aktarma, yapılması,
2 nci madde ile, Devlet Meimu.rla.rmin özlük hakları ile Bakanlık ve dairelerin diğer cari har
camalarını karşılamak, YSE Genel Müdürlüğü işçilerinin toplu iş sözleşmesinden doğan ihtiyaçla
rını sa.ğlamak, Hazine yardımı gören katma 'bütçeli idarelerin, personel giderlenini karşılamak,
mahkeme ilâmı ile kesinleşmiş borçlara, ödeme yapılmasını temin ve bütçe ödeneklerindeki artış
nedeni ile kısa vadeli avans 'limiti yükselmiş olduğundan faiz ödemeleri de arltış kaydettiğinden
aradaki farkları ödemek gerekeeeğindeaı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tasarıya ekli
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (1 370 139 231) liralık ek ödenek verilmesi,
3 ncü maddesi ile de. Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Ayar bölge kuruluşları enirine verilmek
üzere 1972 yılı Bütçe Kanununa, bağlı (K) işaretli cetvelde y\vı- alan (4 adet panel şehir dışı hiz
metler 4 X 2 taşıtın) satmalınması Devlet Malzeme Ofisi tarafından girişilen ihale teşebbüslerin
den taşıtların şehir thşı olması sebebiyle teklif alınıp mıı'bayaa 'edilememiştir. Mezkûr taşıtların
şehir içi hizmetleri olarak değiştirilmesi gerekliğinden. tasarıya ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı
taşıtlar çıkarılmış, bunun yerine ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtların eklenlmesi öngörülmek
tedir.
Cumhuriyet Senatosu
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Yapılan görüşmeler ve verilen tamamlayıcı bilgilerden sonra tasarı, Komisyonumuzca yerin
de görülerek cetvelleri ile 'birilikte aynen kaimi edıilmıiştdr.
Oenel Kurulun tasviplerime sunulmak üzere Yüksek Basikanlığa arz olunur.
Başkan
Zonguldak
K. Nedimoğlu

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Çorum
Corum
A. Topçubaşı

Adana
S. Kılıç

Afyon Karalmar
/ / . Hamamcıoğlu

Ankara
l.
/. Yetiş
Yetiş

Aydım
Aydın
AT. Menteşe
Menteşe
X.

Balıkesir
C. Bilgehan

Bursla
X. Atlı

Edirne
.1/. X. Ergendi

Edirne
/. Ertem

Erzurum
Söz hakkımı mahfuzdur.
R. Cinişli

Eskişehir
8. Öztürk

Gaziantep
Söz hakkım nıaihfuzdur.
S. Tanyeri

Hatay
/ / : Özkan

'İçel

Kayseri
V. A. Özkan

Kocaeli
L. Tokoğlu

II. A.

Niğde
Kavurmacıoğlu

Orilu
0. Vural

Cumhuriyet Senatosu
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Konya
Kalaycıoğlu
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E. Dikmen
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C. Okyayuz

X.

Muş
Xeftçi

Uşak
Muhalifimi
F. Atayurt

_
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HÜKÜMET TASARISI

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

1972 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde
Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel
lerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri
arasında (110 566 376) liralık aktarma yapıl
mıştır.

MADDE 1. — Tasarının
nen 'kabul edilmiştir.

1 ne i maddesi ay

MADDE 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) , .(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine
(1 370 139 231) liralık ek ödenek verilmiştir.

MADDE 2. — Tasarının
nen fcabul edilmiştir.

2 ne i maddesi ay

MADDE 3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelden, ilişik (3) sayılı
cetvelde yazılı taşıtlar çıkarılmış, bunun yeri
ne ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar ek
lenmiştir.

MADDE 3. — - Tasarının 3 neti mdcAA nvnen "tabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Tasarının. 1 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. - - Bu Kanunu Maliye Bakanı
yürütür.

MADDE 5. — Talimlin
ıuen ıkabul edilmiştir.

:-i maddesi av-

26 . 1 . 1973
Başbakan
F. Melen

Devlet Bakanı
D. Kitaplı

Devlet Bakanı
1. Öztrak

Adalet Bakanı
F. Alpaslan

Millî Savunma Bakanı
31. İzm en

İçişleri Balkanı
F. Kubat

Dışişleri Bakanı
H. Bayülken

Maliye Başkanı
Z. Müezzinoğlu

Millî Eğitim Bakanı
S. Özbek

Bayındırlık Balsam
M. Öztekin

Güm. ve Tekel Bakanı
II. Özalp

Tarım Balkanı
1. Karaöz

Ticaret Bakanı
AT. Talû

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
K. Demir

Ulaştırana Bakanı
R. Danışman

Çalışma Bakanı
A. R. Vzuner

Turnam ve Tan. Bakanı
E. Y. Akçal

İmar ve İskân Bakanı
T. Toker

Devlet Bakanı
1. Arar

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı
M. Erez
N. Kodamanoğlu
Köy İşleri Bakanı
N. Sönmez

Gençlik ve Spor Bakanı
A. Karakücük

Cumhuriyet Senatosu

Devlet Bakanı
Z. Baykara

;S. Sayısı : 207)

Orman Bakanı
S. İnal
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Tasarıya bağlı cetveller
Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi
(A/l)
Başbakanlık
PERSONEL GİDERLERİ

12.000

Düşülen

Bölüm toplamı

Eklenen

—

832 000

—

78 405

—

460 295

—

163 930

—
—
—

1 120
800
114 450

—

12 550

—
30 000

450
—

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI
12.117 Basın - Yaym Genel Müdürlüğü aylıkları
12.118 Basın - Yaym Genel Müdürlüğü dış kuruluşlar
aylıkları
ÜCRETLER
Sözleşmeli personel ücretleri
12.261 Atom Enerjisi Komisyonu sözleşmeli personel
ücreti
SOSYAL YARDIMLAR
12.310 Aile yardımı
12.320 Doğum yardımı
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
Diğer sosyal yardımlar
12.391 Giyecek yardımı

13.000

TAZMİNATLAR
Özel kanunları gereğince verilen diğer tazminat
lar
12.591 6821 ve 7256 sayılı kanunlar gereğince verilen
tazminatlar
YÖNETİM GİDERLERİ
Bölüm toplamı
ULAŞTIRMA GİDERLERİ

14.000

13.440

Haberleşme araçları işletme giderleri
HİZMET GİDERLERİ
Bölüm toplamı

30 000
105 400

15.000

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ
Basın - Yaym Genel Müdürlüğü giderleri
14.971 Büro giderleri
14.972 Ulaştırma giderleri
14.973 Taşıt işletme ve onarma giderleri
KURUM GİDERLERİ
Bölüm toplamı

48 000
55 000
2 400
110 000

DIŞ KURULUAŞLAR GİDERLERİ
Basın - Yaym Genel Müdürlüğü dış kuruluşlar
giderleri
15.872 Ulaştırma giderleri
15.877 Propoganda, ziyafet ve ağırlama giderleri
15.879 Diğer alım ve giderleri

36 000
72 000
2 000

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 207)

Bölüm

Madde

6 -

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

16.000

ÇEŞİTLİ GİDERLER

12.000

LÂBORATUVAR GİDERLERİ
Atom Enerjisi Komisyonu lâboratuvar giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarına giderleri
Malzeme alım ve giderleri
PROPAGANDA YE TANITMA GİDERLERİ
Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânmm yurt içinde
ve yurt dışında tanıtılması ile ilgili her çeşit gider
ler
Propaganda giderleri
Haber ve yayın hizmetleri giderleri
Haber ve yayın hizmetleri giderleri
İç fuar ve sergiler giderleri
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü iç fuar ve ser
giler giderleri
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış fuar ve ser
giler giderleri
TEMSİL, AĞIRLAMA YE TÖREN GİDERLERİ
Temsil giderleri
Makam temsil giderleri
BAKIM YE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ
BİNA ONARIMI
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü bina onarımı
Devlet isftatistdk Enstitüsü
PERSONEL GİDERLERİ
Bölüm toplamı

16.211
16.216
16.213
16.216
16.310
16.311

16.320
16.331
16.372
16.380

16.712

16.834

Bölüm toplamı

Eklenen

500 600

142
19
20
53

000
000
000
000

140 000

8 000
50 000
36 000

19 600
9 800

1 200

2 000
1 325 000

14.000

AYLIKLAR
12.100 Devlet memurları aylııcları
ÜCRETLER
12.280 İşçi ücretleri
HİZMET GİDERLERİ

Bölüm toplamı

—
485 000

175 000
—

16.000

Araştırma ve inceleme giderleri
14.541 İstatistik araştırma ve etüt giderleri
ÇEŞİTLİ GİDERLER
Bölüm toplamı

485 000
150 000

—
—

150 000

—

12.000

İŞEVLERİ \K İŞYERLERİ GİDERLERİ
Basımevi giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
PERSONEL GİDERLERİ
Bölüm toplamı

—

2 214 880

—

2 004 880

16.116

12.210

•DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI
Genel idare memurları aylıkları
Cumhuriyet Senatosu
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.—

1 150 000

- 7
Bölüm

13.000

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

SOSYAL YARDIMLAR
12.330 Ölüm yardımı
12.310 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
12.350 Yakacak yardımı
YOLLUKLAR
Diğer yolluklar
12.841 Tedavi yolluğu
YÖNETİM GİDERLERİ
Bölüm toplamı

670 200

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
13.150 Yakacak alımları ve giderleri

113 000
292 000
40 000
80 000

13.210
3 3.220
13.230
13.290

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER
Su giderleri
Temizlik giderleri
Aydınlatma giderleri
Diğer yönetim giderleri

16 000
8 000
33 600
6 000

13.410
13.420
13.430

ULAŞTIRMA GİDERLERİ
Posta - telgraf giderleri
Telefon giderleri
Taşıma giderleri

40 000
40 000
1 600

HİZMET GİDERLERİ

14.000

14.510
14.520

14.911
14.912
14.913
14.915
14.916
14.919
14.921
14.922
14.923
14.925
14.926
14.929

Bölüm toplamı

EĞİTİM YE ARAŞTIRMA GİDERLERİ
Kurs giderleri
Burs giderleri
ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ
Tapulama giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onanım, giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alım ve giderleri
Kadastro işleri giderleri

Cumhuriyet Senatosu

30 000
170 000
5 000

5 000

667 000

12 000
112 000

64 000
64 000
8 000
40 000
156 000
36 000
32 000
8 000
20 000
16 000
12 000
87 000

Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alım ve giderler

(S. Sayısı : 207)

Eklenen

— 8
Bölüm
15.000

Düşülen

Ödeneğin çeşidi

Madde

KURUM GİDERLERİ

Bölüm toplamı

OKULLAR GİDERLERİ
Kadastro okulu giderleri
15.251 Büro giderleri

Eklenen

18 000

18 000

İçişleri Bakanlığı
PERSONEL GİDERLERİ

12.000

Bölüm toplamı

661 800

SOSYAL YARDIMLAR
12.310 Aile yardımı
12.330 Ölüm yardımı
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
12.350 Yakacak zammı
YÖNETİM GİDERLERİ

13.000

344 000
40 000

257 800
20 000

Bölüm toplamı

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
13.150 Yakacak alımları ve giderleri
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER
Aydınlatma giderleri
ULAŞTIRMA GİDERLERİ
13.410 Posta - telgraf giderleri
13.420 Telefon giderleri

13.230

661 800

76
64
102
92

000
000
000
000

48 000
132 000
147 800

—
•—

Emniyet Genel Müdürlüğü
PERSONEL GİDERLERİ

12.000

Bölüm toplamı

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI
12.110 Genel idare aylıkları
12.111 Okul aylıkları
12.112 Yataklı tedavi kurumları aylıkları
12.310
12.330
12.340
12.350
12.370
12.391

SOSYAL YARDIMLAR
Aile yardımı
Ölüm yardımı
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
Yakacak zammı
Emekli keseneği karşılıkları
Giyecek yardımı

—

11 593 963

—

8 519 060
200 000
5 000

—

•

—>

—
—.
—

•

109 960
6 000
62 000
1 570
1 933 195
7 178

ÖDÜLLER
12.630

3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince
verilecek para mükâfatı

Cu mhuriyet S en a t osu

(S. Sayısı : 207)

750 000

_
Bölüm

Madde

13.000

9 —

Ödeneğin çeşidi
YÖNETİM GİDERLERİ

Düşülen
Bölüm toplamı

14.000

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR
Kırtasiye alımları ve giderleri
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri
Yayın alınılan ve giderleri
Yakacak alımları ve giderleri
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR
Su giderleri
Temizlik giderleri
Aydınlanma giderleri
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR
Giyim - kuşam alınılan ve giderleri
Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri
Malzeme alınılan ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
ULAŞTIRMA GİDERLERİ
Posta - telgraf giderleri
Telefon giderleri
Haberleşme araçları işletme giderleri
HİZMET GİDERLERİ
Bölüm toplamı

16.000

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET Gİ
DERLERİ
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ge
rektirdiği her çeşit giderler
EĞİTİM YE ARAŞTIRMA GİDERLERİ
Kurs giderleri
Kamp giderleri
Spor ve izcilik giderleri
ÇEŞİTLİ GİDERLER
Bölüm toplamı

12.000

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ
16.620 Gizli haiber alma giderleri
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ
16.711 Makam temsil giderleri
Maliye Baikanlığı
PERSONEL GİDERLERİ
Bölüm toplamı

16.000

SOSYAL YARDIMLAR
12.380 Sosyal Sigortalar kurumlan
karşılıkları
ÇEŞİTLİ GİDERLER

13.110
13.120
13.140
13.150
13.210
13.220
13.230
13.320
13.340
13.380
13.390
13.410
13.420
13.440

14.140

14.510
14.594
14.595

120
60
8
348

Bölüm toplamı

(S. Sayısı : 207)

—

000
000
000
000

—
—
—
—

56 000
19 360
135 818

—
—
—

.8 350
32
62
20

041
000
000
000

—
—
—
—

120
180
72
156

000
000
000
714

—
—
—
—

32 000

80
20
24
685

000
714
000
000

680 000
5 000
90 970

90 970

kesenek ve prim

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ
Darphane ve Damga Matbaası giderleri
16.111 Büro giderleri
16.116 Malzeme alım ve giderleri
Cumhuriyet Senatosu

9 583 219

Eklenen

90 970

6 970
84 000

- İ Û Böİüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Eklenen

Millî Eğitim Bakanlığı
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

12.112
13.000

Bölüm toplamı

72 459 420

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI
İlk, orta ve yüksek dereceli okullar öğretmen
avlıkları
YÖNETİM GİDERLER i

Bölüm toplamı

72 459 420
1 357 463

—

557 463
800 000
8 558 400

—
—

1 200 000
243 200

—

374 400

—

1 080 000

-^

YAYIN ALIMLARI VE GİDERLERİ

14.000

13.144 Türk kültür ve halk tipi yayınlar giderleri
13.147 Bakanlıkça bastırılan ilkokul kitapları giderleri
HİZMET GİDERLERİ
Bölüm toplamı
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ
14.510 Kurs giderleri
14.521 Yüksek okullar burs giderleri
14.522 Yüksek teknik ve teknik öğretmen okulları burs
giderleri
14.523 Ortaokul ve lise seviyesine!eki meslekî ve teknik
okullar burs giderleri
14.526 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri
burs giderleri
14.527 Yüksek öğretmen okulları eğitim enstitüleri ve
yüksek islâm enstitüleri burs giderleri
14.531 Dış ülkelerde okutulan öğretiri eni er giderleri
BESLENME GİDERLERİ
14.562 Ulaştırma giderleri
14.567 Yiyecek alım ve giderleri
14.568 Dünya gıda programından alınacak besin mad
delerinin taşıma ve depolama ve verilecek buğ
dayın un haline getirilmesi ile ilgili giderler

52 800
240 000
4 560 000

280 000
80 000

240 000

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ
14.592
15.000

208 000

Halk eğitim giderleri
KURUM GİDERLERİ

Bölüm toplamı

32 766 861

YATILI BÖLGE OKULLARI GİDERLERİ
15.211 Büro giderleri
15.215 Giyim - kuşam alını ve giderleri
15.216 Malzeme alım ve giderleri
15.217 Yiyecek alım ve giderleri
Ortaokullar, liseler, kolejler ve imam - hatip
okulları giderleri
15.221 Büro giderleri
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 207)

1 200 000
1 208 000
104 000
2 740 000

3 080 000

—
—

-iiBölüm,

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

15.222 Ulaştırınca giderleri
15.223 Taşıt işletme ve onarma giderleri
15.225 Giyim - kuşam alım ve giderleri
15.226 Malzeme alım ve giderleri
15.228 Okul kütüphanesi giderleri
İlk öğretmen okulları giderleri
15.231 Büro giderleri
15.232 Ulaştırma giderleri
15.233 Taşıt işletme ve onarma giderleri
15.235 Giyim - kuşam almı ve giderleri
15.236 Malzeme alım ve giderleri
15.237 Yiyecek alım ve giderleri
15.239 Diğer alımlar ve giderleri
Yüksek öğretmen okulları ile eğitim enstitüleri
ve yüksek islâm enstitüleri giderleri
15.241 Büro giderleri
15.245 Giyim - kuşam alını ve giderleri
15.246 Malzeme alını ve giderleri
15.247 Yiyecek alım ve giderleri
15.249 Diğer alımlar ve giderleri
Ortaokul ve lise seviyesindeki teknik ve meslekî
okullar giderleri
15.251 Büro giderleri
15.252 Ulaştırma giderleri
15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri
15.256 Malzeme alını ve giderleri
15.257 Yiyecek alım ve giderleri
15.258 Temrinlik malzeme alım ve giderleri
15.259 Diğer alımlar ve giderleri
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ve
yüksek okullar giderleri
15.271 Büro giderleri
15.276 Malzeme alım ve giderleri
15.277 Okul kütüphanesi giderleri
15.278 Temrinlik malzeme alını ve giderleri
Yüksek teknik ve teknik öğretmen okulları gi
derleri
15.281 Büro giderleri
15.285 Griyim - kuşam alım ve giderleri
15.286 Malzeme alım ve giderleri
15.287 Yiyecek alım ve giderleri
15.288 Temrinlik malzeme alım ve giderleri
15.289 Diğer alımlar ve giderleri
Devlet Tiyatrosu Devlet Opera ve Balesi gider
leri
15.331 Devlet tiyatrosu giderleri
15.332 Devlet opera ve balesi giderleri
Cumhuriyet Senatosu
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Eklenen

280 000
7 200
191 360
860 000
16 000

—
—
—
—
—

720 000
28 000
76 000
1 877 088
220 000
4 752 000
120 000

—
—
—
—
—
—
—

724 000
374 160
125 200
923 380
108 000

—
—
—
—
—

1 200 000
108 000
40 000
280 000
200 000
598 960
1 200 000
320 000

—
—
—
—
—
—
—
—

240 000
80 000
24 000
24 000

—
—
—
—

280 000
95 200
140 000
259 680
40 000
48 000

-

2 402 247
3 275 026

-

— 12 —
Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Millî kütüphane giderleri
15.351 Büro giderleri
15.356 Malzeme alım ve giderleri
Kitaplık giderleri
15.371 Büro giderleri
15.376 Malzeme alım ve giderleri
15.379 Diğer alımlar ve giderleri
Anıtlar ve müzeler giderleri
15.381 Büro giderleri
15.388 Müzelik eser alım ile eski eser ihbariye ve ikra
miye giderleri
151389 Diğer alımlar ve giderleri
Sağır, dilsiz ve körler ve özel eğitim okulları
giderleri
15.391 Büro giderleri
15.395 Giyim - kuşam alım ve giderleri
15.397 Yiyecek alım ve giderleri
Basılı eğitim malzemeleri hazırlama merkezi gi
derleri
15.468 Baskı, kâğıt ve bu işle ilgili giderler
Atatürk Üniversitesi ve Çukurova Tıp fakültele
ri hastane giderleri
15.531 Büro giderleri
15.536 Malzeme alım ve giderleri
15.537 Yiyecek alım ve giderleri
16.000

ÇEŞİTLİ GİDERLER

16.370
16.430

Bölüm toplamı

Propagada ve tanıtma giderleri
İç fuar ve sergiler giderleri
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ
Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci
mübadelesi giderleri

Eklenen

24 000

76 000

136 000
62 400
16 000
152 000

200 000
268 000

126 720
72 800
170 960

240 000

164 480
308 000
160 000
1 920 000

24 000

—

500 000

—

1 396 000

—

—

481 706

—

26 000

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ
16.811 Bina onarımı
Bayındırlık Bakanlığı
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

12.260

Bölüm toplamı

ÜCRETLER
Sözleşmeli personel ücretleri
SOSYAL YARDIMLAR

12.310 Aile yardımı
12.330 Ölüm yardımı

Cumhuriyet Senatosu

—
—
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*

183 800
28 380

- _ 13 —
Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
12.350 Yakacak yardımı
DİĞER GİDERLER
12.391 Giyecek yardımı

Eklenen
—
—

210 000
9 676

—

23 850

—

18 999 381

—

2 497 174

—

1 339 775

—

110 213

—
—

8 526 523
415 315

—•

1 600

—

302 300

—

30 000

—•
—

600
500

—
—
—
—
—

85 428
112 640
20 525
75 480
5 361 338

—

26 507

—

3 669

—

58 454

—

1 340

—

30 000

Tarım Baikaarlığı
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

Bölüm toplamı

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI
12.110 Genel idare aylıkları
12.113 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçıvanlık,
ev ekonomisi ve makinist okulları aylıkları
12.114 Veteriner hayvan sağlık memurları ve nalbant
okulları aylıkları
12.119 Veteriner işleri, kurumları ve lâboratuvarları ay
lıkları
12.121 Pamuk işleri ve kurumları aylıkları
12.260
12.283
12.286
12.287
12.288

ÜORETLER
Sözleşmeli personel ücretleri
İşçi ücretleri
Veteriner işleri, genel idare, kurumları ve lâboravarları işçi ücretleri
Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçıvanlık,
ev ekonomisi ve makinist okulları işçi ücretleri
Veteriner hayvan sağbk memurları ve nalbant
okulları işçi ücretleri
Tarımsal eğitim merkezi işçi ücretleri

SOSYAL YARDIMLAR
12.320 Doğum yardımı
12.330 Ölüm yardımı
12.440 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
12.350 Yakacak yardımı
12.370 Emekli keseneği karşılıkları
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim kar
şılıkları
12.381 Tarım işleri Sosyal Sigortalar kurumları kese
nek ve prim karşılıkları
12.383 Veteriner işleri Sosyal Sigortalar kurumları ke
senek ve prim karşılıkları
Diğer sosyal yardımlar
12.391 Giyecek yardımı
Ders görevi ücreti
12.441 Okullar askerlik dersi ücretleri
12.442 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçıvanlık, ev
ekonomisi ve makinist okulları ders görevi ücreti

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 207)

- - 14
Bölüm

Madde

Eklenen

Düşülen

Ödeneğin çeşidi
YÖNETİM GİDERLERİ

13.000

-

Bölüm toplamı

2 962 588

13.110
13.120
13.130
13.140
13.150
13.190

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR
Kırtasiye alımları ve giderleri
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri
Yayın alımları ve giderleri
Yakacak alımları ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri

12 000
9 600
14 400
54 060
8 000
3 200

13.210
13.220
13.230
13.290

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER
Su giderleri
Temizlik giderleri
Aydınlatma giderleri
Diğer yönetim giderleri

8 000
2 400
24 000
1 600

13.352
13.3.53

13.410
13.420

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR
Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri
Tarımsal mücadele sağlık araç, gereç ve ilâç alım
ları ve giderleri
Veteriner işleri sağlık araç, gereç ve ilâç alım
ları ve giderleri
ULAŞTIRMA GİDERLERİ
Posta - telgraf giderleri
Telefon giderleri

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ
13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri
HİZMET GİDERLERİ

14.000

14.511
14.512
14.514
14.515
14.520
14.541
14.543
14.550

Bölüm toplamı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ
Kurs giderleri
Tarım işleri kurs giderleri
Veteriner işleri kurs giderleri
Tarımsal mücadele işleri kurs giderleri
Su ürünleri kurs giderleri
Burs giderleri
Araştırma ve inceleme giderleri
Araştırma ve inceleme giderleri
Hayvancılığı geliştirme projeleri araştırma ve in
celeme giderleri
Staj ve öğrenim giderleri

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ
Tarım, işleri giderleri
14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri
14.816 Malzeme alını ve giderleri
14.819 Diğer alım ve giderleri
Cumhuriyet Senatosu

2 269 968
480 000
24 000
48 000

720
2 640
3 927 218

35 564
17 000
6 800
8 500
514 896
20 016

2 720
68 000

391 200
40 800

3 400
(S. Sayısı : 207)

15 —
Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

14.871
14.872
14.873
14.876
14.879

Tarımsal mücadele giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Malzeme alım ve giderleri
İhale ile yapılacak mücadele işleri giderleri
Diğer alım ve giderler
Veteriner işleri giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarın'-;, giderleri
'Malzeme alım ve giderleri
Yiyecek, yem. alım ve giderleri
Hayvan alımları tazmini ve giderleri
Diğer alım ve giderler
Pamuk işleri giderleri
Büro giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Malzeme alını ve giderleri
Diğer alını ve giderler
Hayvancılığı geliştirme projeleri giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme A*C onarma giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alım ve giderler

14.881
14.882
14.883
14.886
14.889

Su ürünleri giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alını ve giderleri

14.821
14.822
14.823
14.826
14.827
14.829
14.831
14.832
14.833
14.836
14.837
14.838
14.839
14.851
14.853
14.856
14.859

KURUM GİDERLERİ

15.000

15.251
15.252
15.253
15.255
15.256
15.257
15.259

102 000
238 000
390 000
49 844
164 750
6 800

—
—
—
—
—

153 000
102 000
540 672
85 000
299 900
600 000
5 100

_
—
—
—
—
—
—

640

_

3 896
1 200

240
20 800
3 200
8 000
4 000

800
24 000
3 200
2 880
4 800
3 600

Bölüm toplamı

OKULLAR GİDERLERİ'
Bölge, ziraat, teknik ziraat, teknik bahçıvanlık,
ev ekonomisi, makinist, veteriner hayvan sağlık
memurları ve nalbant okulları giderleri
Büro giderleri
Ulatşırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Yiyecek alım ve giderleri
Diğer alını ve giderler
Cumhuriyet Senatosu

Eklenen

;S. Sayısı : 207)

2 849 112

530 400
37 400
103 632
170 000
176 800
584 800
61 200

16
Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ
Tarım eğitim merkezleri giderleri
Taşıt
işletme ve onarma giderleri
15.393
15.396 Malzeme alım ve giderleri
15.399 Diğer alım ve giderler

1 360
1 700
680

15.711
15.712
15.713
15.716
15.717
15.719

TARIM KURUMLARI GİDERLERİ
Tarım ve tarımsal araştırma kurumları giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Yiyecek, yem alım ve giderleri
Diğer alını ve giderleri

15.721
15.722
15.723
15.726
15.727
15.729

Tarımsal mücadele kurumları giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Yiyecek alım ve giderleri
Diğer alım ve giderler

15.731
15.732
15.733
15.736
15.737
15.738
15.739
15.751
15.753
15.756
15.759

Veteriner kurumları giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Yiyecek, yem alım ve giderleri
Hayvan alım ve giderleri
Diğer alım ve giderleri
Pamuk işleri kurumları giderleri
Büro giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alım ve giderleri
ÇEŞİTLİ GİDERLER

16.000

16.211
16.212
16.213
16.216
16.217
16.218
16.219

90 400
56 000

160 000
120 000
60 000

4 800
104 000

16 000
52 000
40 000
400
6 400
40 000
40 000

20 640
32 000
280 000
37 600
640

2 000
12 000

6 000
260
Bölüm toplamı

LÂBORATUVAR GİDERLERİ
Veteriner lâboratuvar giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt, işletme ve onarma giderleri
Malzeme alıra ve giderleri
Yiyecek, yem alım ve giderleri
Hayvan alım ve giderleri
Diğer alım ve giderler

Cumhuriyet Senatosu

Eklenen

979 920

240
60
40
192
112
40
5

(S. Sayısı : 207)

000
000
320
000
000
000
600

— 17 —
Bölüm

Madde

16.371
16.372
16.374
16.375
16.410
16.430

16.711
16.720

16.811
16.812
16.813
16.815
16.816
16.822
16.823
16.825

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ
İç fuar ve sergi giderleri
Tarım işleri iç fuar ve sergi giderleri
Veteriner işleri iç fuar ve sergi giderleri
Yayın işleri iç fuar ve sergi giderleri
Tarımsal mücadele iç fuar ve sergi giderleri
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ
Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri
Uluslararası uzman, memur, öğretmen ve öğren
ci mübadelesi giderleri
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ
Makam temsil giderleri
Ağırlama giderleri
BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDERLERİ
Bina onarımı
Tarım işleri bina onarımı
Tarımsal mücadele bina onarımı
Veteriner işleri bina onarımı
Pamuk işleri bina onarımı
Bakanlık bina onarımı
Makine ve teçhizat onarımı
Tarımsal mücadele malvine ve teçhizat onarımı
Veteriner işleri makine ve teçhizat onarımı
Pamuk iş. makine ve tcçh. onarımı

Eklenen

4 000
36 000
4 000
2 000
2 400
3 200
o
9

800
800

72 000
50 000
50 000
2 000
1 600
48 000
8 000
1 200

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
PERSONEL GİDERLERİ

12,000

1 907 256

Bölüm toplamı

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI
12.110 Genel idare memurları aylıkları
12.112 Meteoroloji kurumları aylıkları
12.370

SOSYAL YARDİMLAR
Emekli keseneği karşılıkları
YÖNETİM GİDERLER i

13.000

464 614
Bölüm toplamı

13.150

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR
Yakacak alımları ve giderleri

13.410
13.420

ULAŞTIRMA GİDERLERİ
Posta - telgraf giderleri
Telefon giderleri
HİZMET GİDERLERİ

14.000

14.873

360 72i)
081 913

543 040

16 208
54 000
472 832
78 000

Bölüm toplamı

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ
Meteoroloji hizmetleri giderleri
Taşıt isletme ve onarma giderleri
0umhupiv?'ı Senatosu

F8 000
(S. Sayısı
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Bölüm

Madde

15.000

16.000

Ödeneğin çeşidi
KURUM GİDERLERİ

Düşülen
Bölüm toplamı

OKULLAR GİDERLERİ
Meteoroloji meslek okulu giderleri
15.251 Büro giderleri
TARIM KURUMLARI GİDERLERİ
Meteoroloji kurumları giderleri
15.776 Malzeme alım ve giderleri
ÇEŞİTLİ GİDERLER
Bölüm toplamı

16.810

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ
Bina onarımı
(A/l) toplamı

338 000

18 000

320 000
52 000

52 000
70 246 505

(A/2)

Başbakanlık
23.000

MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI
VE ONARIMLARI

Bölüm toplamı

86 000

HİZMETLER SEKTÖRÜ
23.611 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları

86 000

Devlet istatistik Enstitüsü
23.000

MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI
VE ONARIMLARI
Bölüm toplamı

690 000

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ
23.311 Makine, teçhizat alımları (Baskı makinesi ve teç
hizatı)
HİZMETLER SEKTÖRÜ
23.611 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
21.000

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ

Bölüm toplamı

HİZMETLER SEKTÖRÜ
21.611 Etüt ve proje giderleri
23.000

500 000
190 000
805 280

805 280

MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI
VE ONARIMLARI
Bölüm toplamı

54 400

HİZMETLER SEKTÖRÜ
23.611 Makine,, teçhizat alımları ve büyük onarımları
23.612 Taşıt alımları

Cum huri yet Senatosu
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Eklenen

38 400

16 000

110 566 376

— 19
Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Millî Eğitim Bafeanlığı
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDER
LERİ
Bölüm toplamı

22.000

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ
Eski eserler
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri

22.811
22.821
22.831
22.841
22.861
22.891

EĞİTİM SEKTÖRÜ
İlkokul ve yatılı bölge okulları
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Ortaokul, lise ve kolejler
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Her dereceli öğretmen okulları
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Her dereceli meslekî ve teknik okullar
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Din Eğitimi Genel Müdürlüğü
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi yapı, tesis ve
büyük onarım giderleri
MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI
VE ONARIMLARI
Bölüm toplamı

23.1HM)

23.821
23.831
23.841

23.864
23.881
23.885
23.891
23.894
23.897

Ortaokul, lise ve kolejler
Makine teçhizat alımları ve büyük onarımları
Her dereceli öğretmen okulları.
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
Her dereceli meslekî ve teknik okulları
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Mü
dürlüğü
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
Atatürk Üniversitesi
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
Kandilli Rasathanesi
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
İlkokullar ve yatılı bölge okulları
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları

Cumhuriyet Senatosu
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7 322 760

Eklenen

—

1 765 760

489 000

—

1 960 000
400 000

—

1 108 000
120 000

—

1 480 000

—

13 430 880

—

2 400 000
720 000
7 568 400

240 000
560 000
1 250 400
160 000
360 000
172 080

— 20 —
Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Bayındırlık Bakanlığı
22.000

YAPI, TESİS VE BÜYÜK
LERİ

ONARIM GİDER
Bolüm toplamı

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ
Maliye Bakanlığı
22.661 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Taran Bakanlığı
21.000

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ

-181 706

4-81 706

Bölüm toplamı

199 680

Veteriner işleri damızlık hayvan ve dondurulmuş
sperma alım ve giderleri
21.151 Hayvancılığı geliştirme etüt ve proje giderleri
21.155 Hayvancılığı geliştirme işçi ücretleri

97 280
88 000
14 400

TARIM SEKTÖRÜ
21.120

22.000

23.000

YAPI, TESİS VE BÜYÜK
LERİ

ONARİM GİDER
Bölüm toplamı

TARIM SEKTÖRÜ
Tarım Bakanlığı
22.114 Tarım işçileri işçi ücretleri
22J51 Pamuk işleri yapı, tesis ve büyük onarım gider
leri
MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI
VE ONARIMLARI
Bölüm toplamı

23.111
23.112
23.121
23.122
23.131
23.132
23.133
23.151
23.152

TARIM SEKTÖRÜ
Tarım işleri makine, teçhizat alımları ve büyük
onarımları
Tarım işleri taşıt alımları
Tarımsal mücadele makine, teelıizat alımları ve
büyük onarımları
Tarımsal mücadele taşıt alımları
Veteriner işleri, makine, teçhizat alımları ve bü
yük onarımları
Veteriner işleri taşıt alımları
Hayvancılığı geliştirme projeleri taşıt alımları
Pamuk işleri makine, teçhizat alımları ve büyük
onarımları
Pamuk işleri taşıt alımları

EĞİTİM SEKTÖRÜ
Tarım okulları
23.811 Makine, teçhizat alınılan ve büyük onarımları
Veteriner okulları
23.813 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
Cumhuriyet Senatosu
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323 200

312 000
11 200
3 198 320

108 000
400 320
534 400
153 600
280 000
324 000
121 600
1 144 400
12 000

80 000
40 000

Eklenen

— 21
Bölüm

Madde

Ödeneğin cer.idi

Düşülen

Devlet Meteoroloji İşleri G-er^l Müdürlüğü
MAKİNE, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIMLARI
YE ONARIMLARI
Bölüm toplamı

23.000

704 000

TARIM SEKTÖRÜ
23.111 Makine, teçhizat alımları vo büyük onarımları

304 000

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
Makine, teçhizat alımları ve büvük onarımları

400 000

23.511

(A/2) toplamı

27 296 226

Bölüm toplamı

1 169 030

(A/3)
Emniyet Genel Müdürlüğü
36.000

BORÇ ÖDEMELERİ

36.310

31.000

31.422
31.425
32.000

34.000

GKOEN YILLAR BORÇLARI
Kamu İktisadî Teşebbüslerine geçen yıllar borç
ları
Millî Eğitim Bakanlığı
KURUMLARA KATILMA PAYLARI YE SER
MAYE TEŞKİLLERİ
Bölüm toplamı
DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER
3423 sayılı Kanunla idare edilen meslekî ve tek
nik öğretim okulları döner sermayesine
6990 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca
Atatürk Üniversitesi Çiftliği döner sermayesine

1 169 030

296 000

200 000
96 000

KAMULAŞTIRMA YE SATINALMALAR
Bölüm toplamı

3 084 000

32.111 Kamulaştırma ve satmalımı bedeli
MALÎ TRANSFERLER
Bölüm toplamı

3 084 000
1 197 594

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEME
LER
34.220 Meslekî eğitim merkezine yardım olmak üzere
(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine)

120 000

FONLARA KATILMA YE ÖDEMELER
34.610 İlâve gıda yardımı karşılığı olarak Merkez Ban
kasındaki carinin fon hesabına
34.620 Dünya gıda programından sağlanan gıda yardı
mı karşılığı olarak uygulama fonu
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEME
LER
34.721 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı

Chımhurivet Senatosu
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220 000
669 296

188 298

Eklenen
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Bölüm

Madde

35.000

Ödeneğin çeşidi
SOSYAL TRANSFERLER

Düşülen
Bölüm toplamı

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SAN
DIK YE BENZERÎ TEŞEKKÜLLERE YAR
DIMLAR
35.760 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972
sayılı Kanun gereğince birliklere yapılacak yar
dımlar
35.850 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi ve yük
sek okulları koruma ve yaşatma derneklerine yar
dım
Tanım Bakanlığı
KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SER
MAYE TEŞKİLLERİ
Bölüm toplamı

31.000

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER
31.432 Tarımsal mücadele döner sermayelerine
31.433 Veteriner işleri döner sermayelerine
31.435 Pamuk işleri döner sermayelerine
32.000

33.000

2 525 462

2 125 462

400 000

310 400

150 400
120 000
40 000

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR
Bölüm toplamı

120 000

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA BEDELİ
32.143 Veteriner işleri kamıüatşırma ve satmalına bedeli
İKTİSADÎ TRANSFERLER
Bölüm toplamı

120 000
2 443 467

İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNE İK
TİSADÎ TRANSFERLER
33.130
33.150

5254 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasına
5389 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasının çı
kardığı tahvillerin faiz farkları
33.160 Merinos yapağı alımını desteklemek maksadıyle
prim karşılığı Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. ne
yardım
33.300 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne yardım

34.000

35.000

MALÎ TRANSFERLER

1 503 736
90 520

369 211
480 000

Bölüm toplamı

32 000

ÖZEL İDARELER YARDIMLAR VE ÖDEME
LER
34.340 904 sayılı Kanuna göre Özel idarelere yardım
SOSYAL TRANSFERLER
Bölüm toplamı

32 000
1 653 476

ÖDÜL, 1KRAMİYE,MÜKÂFAT VE YARDIM
LAR
35.661 6343 sayılı Kanuna göre Türk Veteriner He
kimleri Konseyine yardım

40 000

Cumhuriyet Senatosu
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Eklenen
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Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SAN
DIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YAR
DIMLAR
35.710 Tarım Bakanlığı memurian öğle yemeğine yar
dım (Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.)
35.730 6964 ve 1330 sayılı kanunlara göre Ziraat Odala
rı Birliğine yardım
35.740 FAO ile müştereken hazırlanan Pendik bölgesi
teşhis merkezleri ve saha veteriner hizmetlerinin
geliştirilmesi özel fon projesine yardım

Eklenen

42 251
240 000

482 370

35.750

FAO Türkiye şap hastalığı araştırma, geliştirme
ve bölgesel eğitim ezel fon anlaşması uyarınca
Şap Hastalığı Enstitüsüne yardım
35.760 FAO ile müştereken kurulan Dericilik ve Mez
baha Yan Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü
süne yardım

201 290

198 823

35.770 FAO ile müşterek kurulacak bitki araştırma mer
kezlerine yardım

448 742

DevUöt Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü
32.000

32.100
34.000

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR
Bölüm toplamı

160 000

Kamulaştırma ve satmalma bedeli

160 000

MALI TRANSFERLER

Bölüm toplamı

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE
LER
34.720

32 216

ÖDEME

Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı

(2)

32 216

(A/3) toplamı

13 023 645

Genel toplam

110 566 376

110 566 376

SAYILI CETVEL
(A/l)
Başbakanlık

12.000

PERSONEL GİDERLERİ

Bölüm toplamı

435 000

SOSYAL YARDIMLAR
12.340

Tedavi yardımı ve

cenaze masrafları

Cumhuriyet Senatosu
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360 000
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Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

YOLLUKLAR
Yönetim yollukları
12.813 Geçici görev yolluğu
13.000

Eklenen

75 000

YÖNETİM GİDERLERİ

Bölüm toplamı

13.130
13.140

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALDİLAR
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri
Yayın alımları ve giderleri

i 3.230

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER
Aydınlatma giderleri

375 000

20 000
150 000
40 000

S"

13.511 Başbakan taşıtı işletme ve onarma giderleri
13.5.12 Devlet bakanları taşıtları işletme ve onarma giderleri
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri
16.000

ÇEŞİTLİ GİDERLER
TEMSİL,

«ölüm toplamı

50 000
65 000
50 000
20 000

AĞIRLAMA YE TÖREN GİDERLERİ

Ağırlama, giderleri
16.721 Başbakanlık ağırlama giderleri

20 000

Danıştay
12.000

PERSONEL GİDERLERİ
12.100

Bölüm toplamı

Devlet memurları aylıkları

1 .150 000
1 150 000

Adalet Bakanlığı
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

Bölüm toplamı

12.110

AYLIKLAR
Genel idare Devlet memurları aylıkları

.12.310

SOSYAL YARDIMLAR
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları

53 915 230

53 338 905
551 125

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
12.420

6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 nen maddeleri gereğince mütehassıs
lara verilecek huzur ücreti
Millî Sayımına Bakanlığı
PERSONEL GİDERLERİ

12.000

12Aİ0

Bölüm toplamı

YOLLUKLAR
Yönetim yollukları
Gerici crörev volluğu

Cunıhuı-ivot Senatosu

25 200
451 220

451 220
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Bölüm

Madde

13.000

Öd eri eğin

çeşidi

Lira

YÖNETİM GİDERLERİ

Bölüm toplamı

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER
13.210 Su giderleri
13.230 Aydınlatma giderleri
13.310

15 460 839

288 000
852 000

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR
Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri

14 020 839

ULAŞTIRMA GİDERLERİ
13.420

Telefon giderleri

300 000
Maliye Bakanlığı

12.000

PERSONEL GİDERLERİ

Bölüm toplamı

50 000 000

AYLIKLAR
12.120

Devlet Memurları

Kanununun gerektirdiği harcamalar

50 000 000

Millî Eğitim Bakanlığı
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

Bölüm toplamı

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI
12.111 Genel idare aylıkları
12.112 İlk, orta ve yüksek dereceli okul i-ir öğretmen aylıkları
12.114 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi
memurları aylıkları
ÜNİVERSİTELER YE AKADEMİLER
YARDIMCILARI AYLIKLARI
12.122
12.150
12,311
12.371
12,391
12.441
12.442
15.000

ÖĞRETİM

41169 449
388 910 455
Devlet

Akademiler öğretim üye ve yar lımcıları aylıkları
819 sayılı Kanun gereğince yapracak ödemeler
SOSYAL YARDIMLAR
Aile yardımı
Emekli keseneği karşılıkları
Giyecek yardımı
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
Ders görevi ücreti
Kurs ders ücreti
KURUM GİDERLERİ
Bölüm toplamı

Devlet Opera ve Balesi giderleri

Cumhuriyet Senatosu

4 706 512

ÜYE YE

ORTAOKUL VE LİSE SEVİYESİNDEKİ TEKNİK VE MES
LEKÎ OKULLAR GİDERLERİ
15.251 Büro giderleri
DEVLET TİYATROLARI, DEVLET OPERA VE BALESİ Gİ
DERLERİ
15.332

537 688 915

2 003 618
4 773 622
11 355 130
63 500 984
2 009 145
19 200 000
60 000
15 537 697

3 000 000

12 537 697

(S. Sayısı : 207)
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Bölüm

Ödeneğin

Madde

çeşidi

ÇEŞİTLİ GİDERLER

16.000
16.910

Lira
Bölüm toplamı

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi cari giderleri
(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine ödenecektir)

7 500 000

7 500 000

Gümrük ve Tekel Bakanlığı
PERSONEL GİDERLERİ

12.000

Bölüm toplamı

AYLIKLAR
12.110 Devlet memurları aylıkları

7 096 856

6 141 057

SOSYAL YTARDIMLAR
12.310 Aile yardımı
12.840 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
12.370 Emekli keseneği karşılıkları

58 800
220 620
676 379

Tarım Bakanlığı
12.000

Bölüm toplamı

PERSONEL GİDERLERİ

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI
Tarım işleri ve kurumları aylıkları
Tarımsal mücadele işleri ve kurumlar aylıkları
ÜCRETLER
İşçi ücretleri
12.281 Tarım işleri genel idare ve kurumları işçi ücretleri

12.111
12.112

12.310
12.340

SOSYAL YARDIMLAR
Aile yardımı
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları

16 670 279

13 380 529
2 339 655

400 000

502 840
47 255

Ulaştırma Bakanlığı
PERSONEL GİDERLERİ

12.000

Bölüm toplamı

2 553 900

12.310
12.320
12.340
12.370

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI
Genel idare aylıkları
Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları
SOSY'AL YARDIMLAR
Aile yardımı
Doğum yardımı
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
Emekli keseneği karşılıkları

12.391

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
Giyecek yardımı

10 400

12.440

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
Ders görevi ücreti

25 000

12.110
12.111

Cumhuriyet Senatosu
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1 779 500

340 400
25 000
3 600
120 000
250 000
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Bölüm

Madde

Ödeneğin

çeşidi

Lira

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

Bölüm toplamı

12.110

AYLIKLAR
Devlet memurları aylıkları

12.340
12.380

SOSYAL YARDIMLAR
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları

522 477

467 292
11 000
42 319

DİĞER YARDIMLAR
12.391

Giyecek yardımı

1 866

Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

12.110

Bölüm toplamı

AYLIKLAR
Devlet memurları aylıkları

1 761 000

1 450 000

SOSYAL YARDIMLAR
12.:] 10 Aile yardımı
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
12.370 Emekli keseneği karşılıkları

30 000
25 000
161 000

DİĞER YARDIMLAR'
12.391 Giyecek yardımı

95 000

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
.12.000

PERSONEL GİDERLERİ

12.310

SOSYAL YARDİMLAR
Aile yardımı

12.340

Tedavi yardımı ve cenaze masrafları

Bölüm toplamı

38 500

8 500
30 000

Gençlik ve Spor Bakanlığı
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

Bölüm toplamı

10 000

SOSYAL YARDIMLAR
12.340

Tedavi yardımı ve cenaze masrafları

10 000
( A / l ) toplamı

Cumhuriyet Senatosu
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71.1 186 913
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Bölüm .Madde

Ödeneğin

çeşidi

Lira

(A/2)
Köy isleri Bakanlığı
22.000

YAPI - TESİS YE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
Bölüm toplamı

101 694 000

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
22.575

İsçi ücretleri

61 325 000

HİZMETLER SEKTÖRÜ
22.615

İsçi ücretleri
40 369 000
(A/2) toplamı

101 694 000

Bölüm toplamı

318 058 31S

(A/3)
Maliye Bakanlığı
34.000

MALÎ TRANSFERLER

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI
34.112
34.114
34.117
34.119
34.125
36.000

Ankara Üniversitesine
İstanbul Teknik Üniversitesine
5539 savdı Kamımın 19 ncıı ma İdesinin 5 nci fıkrası
Karayolları Genel Müdürlüğüne
Devlet Sn İsleri Genel Müdürlüğüne
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine
BORÇ ÖDEMELERİ

1 006 778
526 320
gereğince

Bölüm toplamı

234 675 783
81 499 437
350 000
239 200 000

GECEN YİLLAR BORÇLARI
36.400

İlâma bağlı borçlar

30 000 000

FAİZ. ACYO. PARA VE KUR FARKLARI
36.810

Faiz. acyo ve para farkları

Cumhuriyet Senatosu
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(A/3) toplamı

557 258 318

Genel toplam
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(3) SAYILI CETVEL
Ticaret Bakanlığı
Adet
4

Nerede Kullanılacağı

Taşıtın Cinsi
Panel Şehirdışı Hiz. 4x2

Şehirdışı hizmetler ölçü ve tartı aletlerinin
kontrolü için bölge kuruluşları lemnhıe veril
mek üzere.

(4) SAYILI CETVEL
Ticaret Bakanlığı
Adet
4

Taşıtın Cinsi

Nenede Kullanılacağı
Şehiriçi hizmetler ölçü ve tar'tı 'aletlerinin
kontrolü için bölge (kuruluşları emrine veril
mek üzere.

Panel Şehiriçi Hiz. için 4x2

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği
metne bağlı cetveller
CETVELLER
Tasarıya bağlı 1, 2, 3 ve 4 sayılı celtveller aynen kabul edilmiştir.

mm*
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Toplantı : 12

C U M H U R İ Y E T SENATOSU

S. Sayısı :

208

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Bütçe K a r m a Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/775; C. Sena
tosu : 1 / 1 6 0 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 1574/767

29 . 1 . 1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 26 . 1 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «iktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972 yılı
Bütçe Kanununa bağlı c3tvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», gerekçesi
ilişik olarak sunulmuştur.
0-ereğmîn yapılmasını saygıyle arz «derim.
Kerki Melen
Başbakan

GEREKÇE
Birinci madde :
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinde emekli
ye ayrılan personelin ikramiyelerinin karşılanması gerekmektedir.
Ancak; tertibinde 1 liralık ödenek mevcudolduğundan ihtiyacın karşılanması mümkün ola
mamaktadır.
Bu itibarla, adı geçen Akademi bütçesinin 35.220 nci maddesine 350 000 liranın eklenmesi zaru
ridir.
ikinci madde :
Eklenmesi derpiş olunan 350 000 liralık ek ödeneğin, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel Gelirler) bölümünün (Ha
zine Yardımı) başlığı altında bulunan 72.104 ncü (İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi)
maddesine eklenmesi gerekmektedir.

_ 2 —
Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. 31.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/775
Karar No. : 245

1973

Cumhuriyet Senatosu

Başkanlığınu

Komisyonumuza havale buyrulan «İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun başarısı» İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü :
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinden emekli
ye ayrılan personelin ikramiyeleri tertibinde 1 liralık ödenek mevcudolduğundan .ihtiyacın karşılan
ması mümkün olamamaktadır. Bu maksatla 350 000 liralık ek ödeneğe ihtiyaç vardır.
Toplanı olarak eklenmeği istenen 350 000 liralık ek ödeneğin, verilmesi maksadıylc hazırlanarak
Komisyonumuza, havale olunan tasarı. Komisyonumuzca uygun görülerek maddelerin müzakeresine
geçilmiştir.
Tasarının 350 000 lira ek ödenek verilmesini öngören 1 noi maddesi ve aynı ödeneğin (Hazine yar
dımı) başlığı altında bulunan 72.104 neü (İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi) maddesine
eklenmesine dair 2 nci maddesi ile vürüıiük ve vürütme maddeleri avnen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine

sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.

Başkan
Zonguldak
K. Nedîmoğhı

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Çorum
^i. Topçubaşı

Adana
S. Küıç

Afyon Karahisar
H. Hamamcıoğlu

Ankara
1. Yetiş

Aydın
N. Menteşe

Balıkesir

Bursa
N. Atlı

Edirne
,1/. N. Ergendi

Edirne
/. Ertem

Erzurum
Söz hakkım mahfuzduı
R. Cinişli

Eskişehir
S. Öztürk

Gaziantep
Söz hakkım mahfuzdur.
S. Tanyeri

Hatay
H. Özkan

İçel
C. Okyayuz

Kayseri.
T . Â. Özkan

Kocaeli
L. Tokoğlu

Konya
N. Kalaycıoğlu

Muş
N. Neftçi

Ordu
O. Vural

Trabzon
E. Dikmen

Uşak
Muhalifim
F. Atayurt

H. A.

Niğde
Kavurmacıoğlu

Cumhuriyet Senatosu
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C. Bilgekan
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HÜKÜMET TASARISI

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1972 yılı
iBütçe Kanununa foağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı

iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1972
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde
Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı

MADDE 1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3)
işaretli cetvelin İstanbul İktisadî ve Ticarî
İlimler Akademisi kısmının 35.000 nci (Sosyal
transferler) bölümünün 35.220 nci (Emekli ik
ramiyesi) maddesine 350 000 liralık ek ödenek
verilmiştir.

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

MADDE 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler
Akademileri 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler)
bölümünün (Hazine yardımı) başlığı altında
bulunan 72.104 ncü (İstanbul İktisadî ve Tica
rî İlimler Akademisi) maddesine 350 000 lira
eklenmiştir.

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

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

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

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye ve Millî
Eğitim bakanları yürütür.

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

26 . 1 . 1973
Devlet Bakanı
D. Kitaplı

Devlet Bakanı
İ. Öztrak

Adalet Bakanı
F. Alpaslan

Millî Savunma Bakanı
31. İzmen

İçişleri Bakanı
F. Kubat

Dışişleri Bakanı
H. Bay ülken

Maliye Bakanı
Z. Müezzinoğlu

Mililî Eğıiftlim Bakanı
S. Özbek

Bayındırlık Bakanı
31. Öztekin

G-üın. ve Tekel Bakanı
H. Özalp

Tarım Bakanı
1. Karaöz

Ticaret Bakanı
iV. Talû

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
K. Demir

Ulaştırma Bakanı
R. Danışman

Çalışma Bakanı
A. R. TJzuner

Turizm ve Tan. Bakanı
E. Y. Akçal

İmar ve İskân Bakanı
T. Toker

Devlet Bakanı
/. Arar

Devlet Bakanı
Z. Baykara

Başbakan
F. Melen

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve T ab. Kay. Bakanı
31. Erez
N. Kodamanoglu
Köy İşleri Bakanı
N. Sönmez

Gençlik ve Spor Bakanı
A. Karaküçük
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Orman Bakanı
S. İnal

Toplantı : 12

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

20

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/774; C. Senatosu : 1/159)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 1575/766

29 . 1 . 1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 26 . 1 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», gerekçesi (ilişik olarak su
nulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ©derim.
Ferid Melen
Başbakan

GEREKÇE
Birinci Madde :
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçesinki 31 620 nei ımalddesıine hükümet teMiifi olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 'bütçenin % 01'i oranında 245 964 liralık ödenek konul
muş olup Bütçe Karma Komisyonunda yapılan zamların karşılığı % 01'i oranındaki kısım eklen
memiştir.
Bu itibarla; bütçenin % 01'ine tekabül eden 253 089 liranın farkı olan 7 125 liranın eklentmiosi i'jin 12 330 jnicu .maiddeden tasarrufu mümkün görülen 7 125 liralık ödeneğin düşürülerek
34 620 neti ımıatlideye aktaınılımaısüna- Jüzuon hâsıl cimuıştur.
ikinci Madde :
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunun.'], 'bağlı A / l lişiaırietılli cetvieüin 12 280 nei
maddesine konulmuş »olan ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyaımayacağından bu mad
deye daha 1 414 488 liralık ödeneğin eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Üçüncü Madde :
İkinci madde ile verilmesi derpiş olunan 1 414 488 liralık ek ödenek Orman Genel Müdürlüğü
1972 yılı Bütçe 'Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 61 000 nei (Kurumla<r hâsılatı) bölümünün
61 110 ncıı (Döner sermayeden yardım olarak)maddesine eklenmesi gerekmektedir.
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Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/774
Karar No. : 244

2 . 2 . 1973

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyrulan «Onman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» Orman Genel Müdürlüğü ve
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü :
Orman Genel Müdürlüğü 1972 bütçesinin 34.000 Bölüm 34.620 nci maddesine konulmuş olan
ödenekten «7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince (Sivil Savunma fonu) adı altında % 01
oranında bir ödeneğin tefrik edilmesi kanun gereğidir. 1972 yılı Bütçe görüşmeleri sırasında Büt
çe Karma Komisyonunca adı geçen maddeye yapılan ilâvenin % 01 oranındaki kısmı bir sehiv eseri
nazara alınmadığı tespit edilmiştir.
Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğünün 1972 yılı Bütçesinde ( A / l ) işaretli cetvelin 12.000 Bölüm
12.280 nci maddesinde yer alan «İşçi ücretleri» kısmındaki ödeneği yıl sonuna kadar ihtiyacı karşı
layamayacağı ilgililerin verdikleri bilgilerden anlaşılmıştır.
Ekli gerekçe ve verilen izahlardan sonra tasarı Komisyonumuzca uygun görülerek maddelerin
müzakeresine geçilmiştir.
Bütçe Karma Komisyonunca ilâve edilen 245 964 liranın % 01 oranındaki 7 125 liralık kısmı
nın 12.000 Bölüm 12.330 ncıı maddede tasarrufu mümkün görülen miktarın tenzili ile 34.000 nci
Bölüm 34.620 nci maddeye aktarılması ile ilgili tasarının 1 nci maddesi, işçi ücretlerinin karşılan
ması için ek ödenek talebeden tasarının 2 nci maddesi,
İkinci madde ile derpiş olunan ek ödeneğin Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (B) işaretli cetvelin 61.000 nci Bölüm 61.110 ncu (Döner sermayeden yardım olarak) madde
sine eklenmesini düzenleyen tasarının 3 ncü maddesi ile,
Yürürlük ve yürütme maddeleri aynen kabul 'edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Adana
Başkam
Kâtip
Sözcü
S. Kılıç
Çorum
Zonguldak
Ankara
K. Nedimoğlu
A. Topçubaşı
M. K. Yılmaz
Afyon Karahisar
H. Hamamcıoğlu

Ankara
1. Yetiş

Aydın
N. Menteşe

Balıkesir
C. Bilgehan

Bursa
N. Atlı

Bursa
A. Türkel
İmzada bulunamadı

Edirne
M. N. Ergeneli

Edirne
1. Ertem

Erzurum
Söz halikım mahfuzdur.
R. Cinisli

Eskişehir
8. Öztilrk

Gaziantep
Söz hakkım mahfuzdur.
8. Tanyeri

Hatay
H. Özkan

İçel
G. Okyayuz

İzmir
K. Önder
İmzada bulunaanadı

Kayseri
V. Â. Özkan

Kocaeli
L. Tokoğlu

Konya
N. Kalaycıoğlu

Muş
N. Neftçi

Samsun
H. Özalp
İmzada bulunamadı

Niğde
Ordu
II. A. Kavurmacıoğlu
0. Vural
Trabzon
Uşak
E. Dikmen
Söz hakkım mahfuzdur
F. Atayurt

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 209)
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HÜKÜMET TASAKISi

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması bak
landa kanun tasarısı

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü
1372 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli
cetvelin 12.000 nei (Personel Giderleri) bölümü
nün 12.330 nen (ölüm Yardımı) maddesinden
7 125 liralık ödenek düşülerek, aynı Genel Mü
dürlük mezkûr yıl bütçesinin (A/3) işaretli cet
velinin 34.000 nei (Malî Transferler) bölümünün
34.620 nei (7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesi
gereğince sivil savunma fonu) maddesine akta
rılmıştır.

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

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1972
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetve
lin 12.000 nei (Personel Giderleri) bölümünün
12.280 nei (İşçi Ücretleri) maddesine (1.414.488)
liralık ek ödenek verilmiştir.

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

MADDE 3. — Orman Genel. .Müdürlüğü 1972
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin
61.000 nei (Kurumlar hâsılatı)
bölümünün
61.110 ucu (Döner sermayeden, yardım olarak)
maddesine (l 414 488) lira eklenmiştir.

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

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

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

MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye ve Orman
bakanları yürütür.
26 . 1 . 1973

MADDE 5 — Tasarının 5 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir,

Başbakan
F. Melen

Devlet Bakanı
D. Kitaplı

Devlet Bakanı
İ. Öztrak

Adalet Bakanı
F. Alpaslan

Devlet Bakanı
İ. Arar
Millî Savunma Bakanı
M. îzmen

Devlet Bakanı
Z, Baykara
İçişleri Bakanı
F. Kubat

Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
H. Bayülken
Z. Müezzinoğlu
S. Özbek
M. Öztekin
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
N. Talû
K. Demir
H. Özalp
İ. Karaöz
Ulaştırma Bakanı
Çalışına Baltanı
Sanayi ve Tcık. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı
A. R. Uzuner
M. Erez
N. Kodamanoğlu
R. Danışman
Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı
Köy İşleri Babamı
Orman Bakanı
E. Y. Akcal
T. Toker
N. Sönmez
S. İnal
Gençlik ve Spor Babanı
A. Karaküçük

Gumhurivet Senatosu.

(S. Sayısı : 209)

Toplantı : 12

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

210

Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/773; C. Senatosu : 1 158)

T. (\
Ikışbakanlık
Kanunlar ve- Kararlar
Tetkik Dairesi
Saıjı : 71 - 1573/765

2!) , 1 . VJ73

".MİLLET MECLİSE BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 26 . 1 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», gerekçesi ve eki cetveller ilişik ola
rak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim.
Ferid Melen
Başbakan

GE KE K ÇE
Birinci madde :
Bolüm 'Madde

Eklenen.

'İzahat

Ankara Üniversitesi
(A/l)
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
12.000 12.111
675 67b'
1972 yılı Bütçe Kanununun 69 nen maddesi geVeterinier Fakültesi
reğinee r-f 10 oranında mevkut: tutulan ödenek12.000 12.111
:'»o 1 102
ierden. c/e 8'leri serbest bırakıldığı halde, (iğretim
üye ve yardımcılarının aylıklarını, bütçedeki ödenek •karşılayamamaktadır.
Bu nedenle, maddeleri hizalarında

gösterilen miktarların eklenmesi zaruridir.

İkinci madde :
Birinci madde ile verilmesi derpiş olunan 1 006 778 liralık ek ödenek, Ankara Üniversitesi 1972
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü
(Hazine yardımı) maddesine eklenmesi gerekmektedir.

— 2 —
Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/773
Karar No. : 213

2 . 2 . 11)73

Cumhuriyet Senatosu

Başkanlığına

Komisyonun)uza havale bııyrulan «Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
di' değişiklik yapılması hakkında kamın tasarısı» Ankara Üniversitesi ve Maliye Bakanlığı temsilci
lerinin hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü :
1972 yılı Bütçe Kanunu ile Ankara, fniversitesine (A/T) işaretli cetvelde tahsis edilip, mevkuf tu
tulan f/c 10 oranındaki ödeneklerden. (/r 8 leri serbest bırakıldığı halde öğretim üye ve yardımcıla
rının aylıklarının ödenmesi mümkün olmamaktadır.
Toplanı olarak eklenmesi istenen 1 006 778 liralık ödeneğin verilmesi ımıksadıyle hazırlanarak Ko
misyonumuza havale olunan tasarı. Komisyonumuzca uygun görülerek maddelerin müzakeresine geçil
miştir.
Tasarının 1 00(i 778 lira ek ödenek verilmesini öngören 1 nei maddesi ve aynı ödeneğin (Mazine
yardımı) maddesine eklenmesine dair 2 nei madde?i ile yürürlük ve yürütme maddeleri aynen kabul
edilmiştir.
Genel Kurulun

tasviplerine

sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa, arz olunur.

Başkan
Zonguldak
K. Nedimoğlu

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Çorum
A. Topçuhası

Adana
S'. Kılıç

Afyon Karalı işar
//. Ilamameıoğlu

Ankara
İ. Yetiş

Aydın
N. Menteşe

Balıkesir
('. 'Ii ity eh un

Bu ısa.
Y. Ati t

Bursa
A. Türkel
İmzada bulunamadı

Edirne
M. N. Erycndi

Edirne
î. Ertem

Erzurum
Süz hakkım. mahfuzdur.
li. Çinisi i

Eskişehir
Ş. öztürk

Gaziantep
Söz lıa'kkım ımahf'uzdıır.
S. Tanyeri

Hatay
.//. Özkan

İçel
O. Ok yay uz

İzmir
K. önder
rınzada bulunamadı

Kayseri
Y. Â. Özkan

Kocaeli
L. Tokoylu

Konya
Y. Kalayctoğlu

Muş
N. Neftçi

Samsun
İT. Özalp
İmzada bulunamadı

Niğde
II. A. Kavurmacıoylu
Trabzon
E. Dikmen

Gunıhuriyet Senatosu

l/şak
Muhalifim
E. Ata yurt

(S. Sayısı : 210)

Onlu
O. Vural
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HÜKÜMET TASARISI

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı

Ankara üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı

MADDF, 1. — Ankara Üniversitesi 3 972 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A l ) işaretli cetvelin
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 1 OOG 778 lira
lık ek ödenek verilmiştir.

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

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı
Bütçe Kanununa
bağlı (B) işaretli cetvelin
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.1.00 ncü
(Hazine yardımı) maddesine 1 OOG 778 lira ek
lenmiştir.

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

Bu Kanun vavımı tarihinde

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

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye ve Millî
Eğitim bakanları vürütür.

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

.MADDE :î. yürürlüğe jnrer.

26 . 1 . 1973
Başbakan
Devlet Bakanı
F. Melen
D. Kitaplı
Devlet Bakanı
Devlet. Bakanı
İ. Arar
Z. Baykara
Devlet Bakanı
Adalet Bakam
İ. Öztrak
F. Alpaslan
M;illi Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
M. İz m e ti
F. Kubat
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
/ / . Bay ülken
Z. Müezzinoğlu
Millî Eğitim Balkanıı
Bayındı rlık Baıkanı
S. Özbek
21. Öztekin
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
N. Talû
K. Demir
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
II. Özalp
1. Karaöz
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
R. Danışman
A. R. Uzuner
Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı
M. Erez
N. Kodamanoğlu
Timizin ve Tan. Bakam İmar ve İskân Bakam
T. Toker
E. Y. Akcal
Köy İşleri Bakan i
Orman Bakanı
N. Sönmez
S. İnal
Gençlik ve Spor Bakanı
A. Karakiicük
Oumlmrivet Senatosu

(S. Sayısı : 210)
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Tasarıya bağlı cetvel
Bolüm

Madde

Ödeneğin

cesidi

Lira

Ankara Üniversitesi
(A/l)
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

Bölüm toplamı

AYLİKLAR
Öğretim üyeleri aylıkları
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları

675 676

675 676

Veteriner Fakültesi
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

Bölüm toplamı

AYLIKLAR
Öğretim üyeleri aylıkları
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları
Toplam.

Bütçe Karma Komisyonunun

kabul ettiği metne bağh cetvel
CETVEL

Tasarıva bağlı cetvel avneıı kaini] edilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 210)
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-Gol 102
1 006 778

Toplantı : 12
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CUMHURİYET SENATOSU

I

S. Sayısı : £ \ \

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komsiyonu raporu
(M. Meclisi : 1/766; C. Senatosu : 1/163)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 1564/650

25 . 1 . 1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 22 . 1 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» dle gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuş
tur.
Grereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim.
Ferid Melen
Başbakan

GEREKÇE
•Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yataklı tedavi kurumlarından, Devlet hastanleteri, sağ
lık merkezleri, doğumevleri, verem ve akıl hastanelerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununun 69 ncu mad
desine göre mevkuf tutulan % 10 oranındaki ödeneklerinden, % 8 karşılıkları olan ödenekler ser
best bırakıldığı halde, yıl sonuna kadarki ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün olamamaktadır.
Bu sebeple; mezkûr Bakanlık cari yıl bütçesinin 13.000 nci bölümünden 417 400, 14.000 nci bö
lümünden 5 428 475, 16.000 nci bölümünden 665 100, 22.000 nci bölümünden 80 000, 23.000 nci bö
lümünden 4 997 300, 32.000 nci bölümünden 604 400, 35.000 nci bölümünden de 2 770 000 lira
olmak üzere, toplam 14 962 575 liralılk ödeneğin düşülercik, 12.000 nci bölümün ilgili maddelerine
1 042 570 lira ve 15.000 nci bölümün ilgili maddelerine de 13 920 005 liralık ödeneğin aktarma su
retiyle eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/766
Karar No. : 237

2 . 2 . 1973

öumhuriyeıt Senatosu .Başkanlığına
İncelenmek üzere Komisyonumuza havale buyrulan «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklilk yapılması hakkında kanun tasarısı» 'Sağlım ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü :

— 2 —

Adı geçen Bakanlığın yataklı tedavi kuramlarına 1972 yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen öde
nekten mevtkuf tutulan % 10 oranmdaiki miktarın, % 8 leri serbest bırakıldığı halde, yıl sonuna
kadarri ihtiyaçların karşılanamayacağı anlaşılmıştır.
Bu nedenle; Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1972 yılı Bütçesinin, çeşitli bölümlerinden top
lam 14 962 575 liralık ödenek düşülerek, 12.000 nci bölümün ilgili maddelerine 1 042 570 lira ve
15.000 nci bölümün ilgili maddelerine de 13 920 005 liralık ödeneğin aktarılması hususundaki ka
nun tasarısı, Komisyonumuzca uygun görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Verilen önerge üzerine «Tasarının birinci maddesine bağlı cetvel» de, aşağıdaki' şekilde,
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin Sağlık ve Sosyal
Yardım Baikanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına bağlı cetvelin 14.716
ncı (Malzeme alım ve giderleri) maddesinden düşülen 699 000 liralık ödeneğe 500 000 liralık öde
neğin ilâvesi ile 1199 000 liraya çıkarılmasını, buna mukabil 35.760 ncı (Türkiye Ulusal ve Bilûmum
verem Savaşı derneklerine yardım) maddesinden düşülen 700 000 liralık ödeneğin de 200 000 lira
ya indirilmesini, 14.000 nci (Hizmet giderleri) Bölüm toplamının 5 928 375 lira, ( A / l ) toplamı
nın 7 010 875 lira ve (A/3) toplamının da 2 874 400 lira olarak, değiştirilmiş ve madde metinleri
aynen kabul edilmiştir.
•Genel Kurulun tasviplerine

sunulmak üzere YüksaK Başkanlığa arz olunur.

Başkan
Zonguldak
K. Nedhnoğlu

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Çorum
A. Topçubaşı

Adana
8. Kıhç

Afyon K&naihi'sar
H. Hamamcıoğlu

Ankara
1. Yetiş

Aydın
•N. Menteşe

Balıkesir
C. Bilgehan

Bursa
N. Atlı

Bursa
A. Türkel
İmzada! bulunamadı

Edirne
M. N. Er geneli

Edirne
1. Ertem

Erzurum
Söz hakkım mahfuzdur.
R. Cinişli

Eskişehir
S. Öztürk

Gaziantep
Söz hakkım mahfuzdur
S. Tanyeri

Hatay
H. Özkan

İçel
C. Okyayuz

İzmir
K. Önder
İmzada bulunamadı

Kayseri
V. Â. Özkan

Kocaeli
L. Tok-oğhı

Konya
N. Kalaycıoğlu

Muş
Y. Neftçi

Niğde
Tl. A. Kavurmacıo-ğlu

Ordu
O. Vural

Samsun
H. Özalp
İmzada bu'lunamadı

r

rrabzon
E., Dikmen
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F. Atayur t
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HÜKÜMET TASARISI

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

1972 Yılı. Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
'bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) sayılı cetvelle
rin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmı
nın ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında
(14 962 575) liralık aktarma yapılmıştır.

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

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

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

Bu Kanunu Maliye Bakanı

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

MADDE 3.
yürütür.

22 . 1 . 1973
Devlet Bakam
Başbakan
D. Kitaplı
F. Melen
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Z. Baykara
1. Arar
Adalet
Bakanı
Devlet Bakanı
F. Alpaslan
/. Öztrak
İçişleri Bakanı
Millî Savunana Bakanı
F. Kubat
M. İzmen
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
Z. Müezzinoğlu
H. Bayülken
Bayındırlık Bakanı
Milılî EğiMm Bakanı
M. Öztekin
S. Özbek
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
Ticaret Bakanı
K. Demir
N. Talû
Tarım Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
/ / . Özalp
/. Karaöz
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
R. Danışman
A. R. Uzuner
Sanayi ve Tek. Baltanı En. ve Tab. Kay. Bakanı
M. Erez
N. Kodamanoğlu
Turizmi ve Tan. Bakanı İmar ve iskân Bakanı
E. Y. Akçal
T. Toker
Köy İşleri Bakanı
Orman Bakanı
İV. Sönmez
S. tnal
Gençlik ve Spor Bakanı
A. Karaküçük

Cumhuriyet Senatosu
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Tasarıya bağlı cetveller
Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Eklenen

(A/l)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

Bölüm toplamı

1 042 570

ÜCRETLER
İşçi ücretleri
12.281 Genel idare işçi ücreti

12.442
13.000

875 0OO

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
Ders görevi ücretleri
Diğer sağlık okulları ders ücreti
YÖNETİM GİDERLERİ
Bölüm

167 570
toplamı

417 400

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR
13.110
13.120
13.130
13.140
13.150
13.190

Kırtasiye alımları ve giderleri
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri
Yayın alımları ve giderleri
Yakacak alımları ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri

13.210
13.220
13.230
13.240

GENEL YÖNETIMLE ILGILI
Su giderleri
Temizlik giderleri
Aydınlatma giderleri
Bahçe giderleri

GIDERLER
12 500

5 000
30 000

500

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR
Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri
Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve
malzemeleri
1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi tatbik gi
derleri
ULAŞTIRMA GİDERLERİ
Boşta - telgraf giderleri
Telefon giderleri
Taşıma giderleri

60 000

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ
13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri
HİZMET GİDERLERİ
Bölüm toplamı

750
12 700
5 428 375

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET Gİ
DERLERİ
14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin
yangından korunma giderleri

1 000

13.352
13.353

13.410
13.420
13.430

14.000

20 000
15 000
10 000
50 000
55 000
1 000
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9 000
950
70 000

65 000

Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

EĞ-İTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ
14.510 Kursa giderleri
14.520 Bursa giderleri
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri

14.711
14.712
14.713
14.715
14.716
14.719
14.721
14.722
14.723
14.725
14.726
14.729
14.731
14.723
14.733
14.735
14.739
14.741
14.742
14.743
14.745
14.746
14.749
14.751
14.752
14.753
14.755
14.756
14.759
14.761
14.762
14.763
14.765
14.766

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ
Verem savaş giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - -kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve gidenleri
Diğer alımlar ve giderleri
Bulaşıcı hastalıklarla savaş giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
Sıtma ile savaş giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
Trahomla savaş giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
Zührevî hastalıklarla savaş giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
Cüzzamla savaş giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
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1 950
900 000
2 050

210 000

26 000
158 750
14 550
699 000
1 000
114 000

48 250
150 000

5 000
1 754 450

2 500
100 000
54 000
315 300
17 700
20 000

7 000
4 000

22 500
3 000
91 190
500

7 500
4 000

5 000
1 000
17 000
1 000
8 850
2 500
13 000
1 000
14 000

Eklenen

— 6 —
Bölüm

Madde

14.771
14.772
14.773
14.775
14.776
14.777
14.782
14.783
14.785
14.791
14.792
14.795
14.796
14.799

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Yiyecek alım ve giderleri
Hıfzıssıhha enstitüleri giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma gederleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Muayene ve tedavi evleri giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri

15.000

KURUM GİDERLERİ

16.000

OKULLAR GİDERLERİ
Sağlık okulları ve sağlık kolejleri giderleri
Ulaştırma giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Sağlık
İdaresi Yüksek Okulu ve Florance Nightingale
Yüksek Hemşire Okulu giderleri
Büro giderleri
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI GİDER
LERİ
Devlet hastaneleri giderleri
Yiyecek alım ve giderleri
Sağlık merkezleri giderleri
Yiyecek alım ve giderleri
Doğum ve çocuk bakımevleri giderleri
Yiyecek alım giderleri
Verem hastaneleri giderleri
Yiyecek alım ve giderleri
Akıl ve ruh hastalıkları hastaneleri giderleri
Yiyecek alım ve giderleri
«ÇEŞİTLİ GİDERLER
Bölüm toplamı

15.222
15.226
15.229

15.281

15.517
15.527
15.537
15.547
15.577

Bölüm toplamı

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ
Merkez tamir atelyeleri giderleri
16.121 Büro giderleri
16.122 Ulaştırma giderleri
Cumhuriyet Senatosu
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Eklenen

000
800
400
625
010
000

—
—
—
—
—
—

15 000
6 500
5 000

—
—
—

8 500
2 550
850
12 750
850
—

—
—
—
—
—
13 920 005

—
—
—

49 230
35 478
400 000

—

150 000

—

8 500 000

—

800 000

—

700 000

—

1 285 297

665 100

2 000 000
—

32 500
6 000

—

110
23
211
27
155
50

__ 7 —
Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

10 625

16.123 Taşıt işletme ve onarma giderleri
16.125 Giyim - kuşam alım ve giderleri
16.129 Diğer alımlar ve giderleri
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ
Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri
16.410 Yurt içi toplantıları giderleri
16.419 Türkiye'de toplanacak uluslararası kongre ve
seminerler giderleri
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci
mübadelesi giderleri
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ
16.711 Makam temsil giderleri
16.720 Ağırlama giderleri
16.810

( A / l ) toplamı
(A/2)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDER
LERİ
Bölüm toplamı

22.000

22.886
23.000

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ
Bina onarımı

EĞİTİM SEKTÖRÜ
Sağlık okulları inşaatı
Büyük onarım giderleri

225
500

—
—
—

25 000

—

10 000

—

6 750

—

3 000
4 000

—
—

566 500
6 510 875

14 962 575

80 000

—

80 000

MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI
VE ONARIMLARI
Bölüm toplamı

4 997 300

SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ
EĞİTİM SEKTÖRÜ
Sağlık okulları
23.811 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
23.812 Taşıt alımları
SAĞLIK SEKTÖRÜ
Halk sağlığı yataklı tedavi kurumları depo ve
tamirhaneler
23.911 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
23.912 Taşıt alımları

4 100 000
761 300

(A/2) toplamı

5 077 300

Cumhuriyet Senatosu
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Eklenen

120 000
16 000

— 8 —
Bölüm

32.000

Madde

Düşülen

ödeneğin çeşidi

(A/3)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR
Bölüm toplamı
32.100

35.000

Kamulaştırma ve satrnalma bedeli
SOSYAL TRANSFERLER
Bölüm toplamı

Eklenen

604 400
604 400
2 770 000

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SAN
DIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YAR
DIMLAR
35.710 Memurların öğle yemeğine yardım (Memur Yar
dımlaşma Sandığına ödenir.)
35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar
35.760 Türkiye ulusal ve bilûmum verem savaşı dernek
lerine yardım
35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972
sayılı Kanun gereğince birliklere yapılacak yar
dımlar

1 725 000

(A/3) toplamı
Genel toplam

3 374 400
14 962 575

45 000
300 000
700 000

14 962 575

Bütçe Karma Komisyonunun

kabul ettiği metne bağlı cetveller
(A/l)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

12.000

13.000

PERSONEL GİDERLERİ

Bölüm toplamı

ÜCRETLER
İşçi ücretleri
12.281 Genel idare ücretleri
E K ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
Ders görevi ücretleri
12.442 Diğer sağlık okulları ders ücreti
YÖNETİM GİDERLERİ
Bölüm toplamı

13.110
13.120
13.130
13.140
13.150
13.190

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR
Kırtasiye alımları ve giderleri
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri
Yayın alımları ve giderleri
Yakacak alımları ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri

—

875 000

167 570
417 400

20
15
30
50
55
1

000
000
000
000
000
000

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER
13.210 Su giderleri .
13.220 Temizlik giderleri
Cumhuriyet Senatosu
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5 000
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1 042 570

— 9 —
İBölüm

1-1.000

Madde

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

13.230 Aydınlatma giderleri
13.240 Bahçe "giderleri
HİZMETLERLE İLGİLİ ALDILAR
Sağlık, araç, gereç, re ilâç alımları ve giderleri
13.352 Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve
malzeme giderleri
13.353 1262 sayılı Kannnım 10 nen maddesi tatbik gi
derleri
ULAŞTIRMA GİDERLERİ
13.410 Posta - telgraf giderleri
13.420 Telefon giderleri
13.430 Taşıma giderleri
TAŞIT İŞLETME YE ONARMA GİDERLERİ
13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri
HİZMET GİDERLERİ
Bölüm toplamı

750
12 700
5 928 375

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ
HİZMET Gİ
DERLERİ
14.110 Ilükünıet konakları dışında otnran örgütlerin
yangından korunma giderleri

1 000

EĞİTİM YE ARAŞTIRMA GİDERLERİ
14.510 Kurs giderleri
14.520 Burs giderleri
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri

14.711
14.712
14.713
14.715
14.716
14.719
14.721
14.722
14.723
14.725
14.726
14.729
14.731
14.732
14.733
14.735
14.739

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ
Yereni savaş giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alını ve giderleri
Malzeme alını ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
Bulaşıcı hastalıklarla savaş giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alını ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
Sıtma ile savaş giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alını ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
Cunîhıırivet £cnnt(;::u

30 000
500

9 000
950
70 000

65 000
60 000

1 950
900 000
2 050

210 000
26 000
158 750
14 550
1 199 000
1 000
114 000
48 250
150 000
5 000
1 754 450
2 500
100 000
54 000
315 300
17 700
20 000
'S. Savısı : 211

Eklenen

— 10 —
Bölüm

Madde

14.741
14.742
14.743
14.745
14.746
14.749
14.751
14.752
14.753
14.755
14.756
14.759
14.761
14.762
14.763
14.765
14.766
14.771
14.772
14.773
14.775
14.776
14.777
14.782
14.783
14.785
14.791
14.792
14.795
14.796
14.799
15.000

Ödeneğin çeşidi

Düşüle:n

Trahomla savaş giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
Zührevî hastalıklarla savaş giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
Cüzzamla savaş giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alını ve giderleri
Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Yiyecek alım ve giderleri
Hıfzıssıhha enstitüleri giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Muayene ve tedavi evleri giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
Bölüm toplamı
KURUM GİDERLERİ

S. bavısı

' 7000
4 000
22 500
o
000
o
91 190
500

—
—
—
—
—
—

7 500
4 000
5 000
1 000
17 000
1 000

—
—
—
—
—
—

8 850
2 500
13 000
1 000
14 000

—
—
—
—
—

110 000
23 800
211 400
27 625
155 010

—
—
—
—

000
15 000
6 500
5 000
8 500
2 550

850
12 750

850
—

OKULLAR GİDERLERİ
Sağlık okulları ve sağlık kolejleri giderleri
15.222 Ulaştırma giderleri
15.226 Malzeme alım ve giderleri
15.229 Diğer alımlar ve giderleri
Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Sağlık
İdaresi Yüksek Okulu ve Florauce Nightingale
Yüksek Hemşire Okulu giderleri
15.281 Büro delerleri
Cumhurivet Senatosu

Eklenen

—
—
—

—
—
—
—
13 920 005

49 230
35 478
400 000

150 000
211
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Bölüm

Madde

15.517
15.527
15.537
•15.547
15.577
16.000

16.121.
16.122
16.123
16.125
16.129

16.410
16.419
16.430

16.711
16.720
16.810

Düşülen

Ödeneğin çeşidi
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI GİDERLERİ
Devlet hastaneleri giderleri
Yiyecek alını ve giderleri
'Sağlık merkezleri giderleri
Yiyecek alını ve giderleri
Doğum ve çocuk bakımevleri giderleri
Yiyecek alını ve giderleri
Verem hastaneleri giderleri
Yiyecek alım ve giderleri
Akıl ve ruh. hastalıkları hastaneleri giderleri
Yiyecek alını ve giderleri
ÇEŞİTLİ GİDERLER
Bölüm toplamı

8 500 000
800 000
700 000
1 285 297
2 000 000
065 100

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ
Merkez tamir atölyeleri giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma gri erleri
Giyim-kuşam alım ve gideıleri
Diğer alımlar ve giderleri
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ
Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri
Yurt içi toplantıları giderleri
Türkiye'de toplanacak uluslararası kongre ve
sem ine rle r gi d er 1 eri
Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci
mübadelesi giderleri
TEMSİL, A0IRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ
Makam temsil giderleri
Ağırlama giderleri
BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDERLERİ
Bina onarımı

>66 500

( A / l ) toplamı

7 010 875

ONARIM GİDERBölüm toplamı

80 000

32 500
6 000
10 625
225
500

25 000
10 000

6 750
o

000
4 000
r)

(A/2)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
YAPI, TESİS YE BÜYÜK
LERİ

22.000

22.886
23.000

EĞİTİM SEKTÖRÜ
'Sağlık okulları inşaatı
Büyük onarım giderleri

80 000

MAKİNE, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIMLARI
YE ONARIMLARI
Bölüm toplamı

Cıınıhurivet Sonat usu
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Eklenen

4 997 300

14 9-62 575

- . 1.2
Bölüm

Madde

-

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ
EĞİTİM SEKTÖRÜ
Sağlık okulları
23.811 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
23.812 Taşıt alımları
SAĞLIK SEKTÖRÜ
Halk sağlığı yataklı tedavi kurundan depo ve ta
mirhaneler
23.911 Makine, teçhizat alımları vo büyük onarımları
23.912 Taşıt alımları

• 4 100 000
761 300

(A/2) toplamı

5 077 300

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR
Bölüm toplamı

604 400

Eklenen

120 000
16 000

(A/3)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
J2.000

604 400
32.100
35.000

Kamulaştırma ve satmalına bedeli
SOSYAL TRANSFERLER
Bölüm' toplamı
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDİK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YAR
DIMLAR
35.710 Memurların öğle yemeğine yardım (Memur Yar
dımlaşma Sandığına ödenil')
35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar
35.760 Türkiye ulusal re bilûmum verem savaşı dernek
lerine yardım
35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar lıa.kkmdaki 6972
sayılı Kanun gereğince birliklere yapılacak yar
dımlar
;A/3j toplamı
(Jenel toplam

Cıınıhurivet Senatosu

('S. 'Sayısı : 211

2 270 000
^

45 000
300 000
20C 000

1 725 000
2 874 400
14 962 575

—
14 962 575

Toplantı : 12

* •
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S. Sayısı : / | 2

Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve
( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1 769;
C. Senatosu : 1/153)

T. (\
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Kaı/ı : 71 - 15M) 772

20 . 1 . JÜT"

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İCINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet MecK'sino arzı Bakanlar Kuru
lunca 26 . 1 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», gerek
çesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını sayg'iyle arz ederim.
Ferid Melen
Başbakan

GEREKÇE
Birinci madde :
Bölüm

Madde

Düşülen

Eklenen

1 z a lı a t

Hacettepe Üniversitesi
(A/l)
12.000

12.110
12.370

—
—

3 160 000
1 300 000

057 sayılı Devlet Memurları Kaimini kapsamına
giren personelin aylıkları ile emekli kesenekleri
nin karşılanması için İnitee ile verilen ödenek ih
tiyacı-karşılayamadığından, 12.110 nen ve .12.370
nei maddelerin hizalarında gösterilen (miktarların
aktarma suretiyle eklenmesine ihtiyaç vardır.
(A/2)

22.000

22.811

4 460 000

—

4 460 000 liralık ödenek 22.811 nei maddeden
düşülmek snretivle karşılanacaktır.

—2—
Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. J/. ;i/.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas Xo. : 1/769
Karar No. : 239

2 . 2 . 1973

Cumhuriyet Senatosu

Başkanlığına

Tetkiki hususu Komisyon um uza havale hu vurul an «Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ilgili üni
versite ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü.
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına
giren personelin aylıkları ve emekli kesenekleri, üniversite bütçesinin 12.000 Bölüm, 12.110 ve
12.370 nci maddelerine konan ödeneklerden karşılanmaıktadır. Yılı içerisinde adı geçen maddelere
konulmuş olan ödeneğin ihtiyacı karşılamadığı tespit edilmiştir.
Avın bütçenin 22.000 Bölüm, 22.811 nci maddesinde mevcut yıl içerisinde harcanması mümkün
olmayan ödenekten -t 100 000 liranın tenzili ile 12.000 Bölümdeki ilgili maddelere aktarılması ile
bu ihı hacın karşılanabileceği ve bir ek ödeneği ge •ektirmediği nedeniyle tasan Komisyonumuzca uy
gun mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine gedlmiştir.
Aktarma operasyonu ile ilgili tasarının 1 nci ımaddesi yürürlük ve
o ncü maddeler ve ekli cetvel Komisyonumuzca aynen kabul edilmıiştir.
Genel Kurulun

tasviplerine

yürütme ile ilgili 2 nci ve

sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.

Başkan
Zonguldak
K. Ne dimağı a

Sözcü
Ankara
1/. K. Yılmaz

Kâtip
Corum
A. Topeabası

Adana
S. Kıhç

Afyon Karalı işar
İT. Hamamcıoğlu

Ankara
/. Yetiş

Aydın
A'. Menteşe

Balıkesir
C. Bil g ehem

Bu rsa,
A. Atlı

Bursa
A. Tüı-kel
İmzada bulu nam a eIı

Edirne
.¥. N. Ergerıeli

Edirne
t. Ertem

Erzurum
Söz hakkımı ınahfuzdı ir.
R. Ciaisli

Eskişehir
S. Öztiirk

Gaziantep
Söz hakkını jn a lı l'uzduı'.
S. Tanyeri

Hatay
II. Özkan

İçel
C. Okuay uz

İzmir
• K. önder
imzada, buluna-maelı

Kayseri
TZ Â. Özkan

Kocaeli
L. Tokoğlu

Konya
N. Kala ı/cloğlu

Muş
N. Neftçi

Samsun
H. özalr >
İmzada bulunamadı

II. A.
Trabzon
E. Dikmen

Cundıuriyet Senatosu

Niğde
Kavurmacıoğlu

Ordu
O. Vural

Uşak
Söz hakkım in a"lifuzdur
F. Ateıyu rt

(S. Sayısı : 212)

HÜKÜMET TASARISI

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN
•KABUL ETTİĞİ METİN

Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna tbağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesi 1972
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işa
retli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri
arasında (4 4G0 000) liralık aktarma yapılmıştır.

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

Bu Kanun yayımı tarihinde

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

MADDE :?. — Bu Kanunu Maliye ve Millî
Eğitim bakanları yürütür.

MADDE :•] — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2.
yürürlüğe «irer,

26 . 1 . 1973
Başbakan
F. Melen

Devlet Bakanı
D. Kitaplı

Devlet Bakam
1. Arar

Devlet Bakanı
Z. Baykara

Devlet Bakam
1. Öztrak

Adalet Bakanı
F. Alpaslan

Millî Savunma Bakanı
M. İzine u

İçişleri Bakanı
F. Kubat

Dışişleri Bakanı
/ / . Bayülken

Maliye Bakanı
Z. Müezzinoğlu

Millî Eğitimi Bakanı
S. Özbek

Bayındırlık Bakanı
M. öztekin

Ticaret Bakanı
N. Talû

Sağ. ve Sos.'Y. Bakanı
K. Demir

Güm. ve Tekel Bakanı
/ / . Özalp

Tarım Bakanı
1. Karaöz

Ulaştırma Bakanı
K. Danışman

Çalışma Balkanı
A. R. Uzuner

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Ta.b. Kay. Bakanı
M. Erez
N. Kodamanoğlu
Tnııiam ve Tan. Bakanı
E. Y. Akcal
Köy İşleri Bakanı
N. Sönmez

İmar ve İskân Bakanı
T. Toker
Orman Bakanı
8. İnal

Gençlik ve Spor Bakanı
A. Karakücilk
Cumhuriyet Senatosu
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—4 Tasarıya bağlı cetvel
Bölüm

Madde

Düşülen

ödenenin eesidi

Eklenen

Hacettepe Üniversitesi
(A/l)
PERSONEL GİDERLERİ

12.000

12.110
12.370

Bölüm toplamı

4 460 000

AYLIKLAR
Devlet memurları aylıkları
SOSYAL YARDIMLAR
Emekli keseneği karşılıkları

3 160 000
1 300 000
( A / l ) toplamı

4 460 000

(A/2)
22.000

22.811

YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARDI GİDER
LERİ
Bölüm toplamı

4 460 000

•EĞİTİM SEKTÖRÜ
Yapı,, tesis r e Iniyük onarım giderleri

4 460 000

Genel toplam

Bütçe Karma Komisyonunun

lııhul ettiği metne hağlı cetvel

ÜETYEL
Tasarıvn başlı cetvel avnen kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu

4 460 000
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4 460 000

Toplantı : 12

C U M H U R İ Y E T SENATOSU

S. Sayısı :

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelin Maliye
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Bütçe K a r m a Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/777; C. Se
natosu : 1/162)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 -1565/713

27 . 1 . 1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 25 . 1 . 1973 tarihinde kararlaştırılan («1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velin Maliye Bakanlığı Hasmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı») ve gerekçesi
ilişik olarak sunulmuştur.
Grereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim.
Ferid Melen
Başbakan

GERBKÇE
819 sayılı Devlet Memurlarının avans suretiyle ödeme yapılmasına dair olan Kanunun 1 ve o
nci madde'leri'niin değiştirilmesi hakkındaki 1508 sayılı Kanun 31 Aralık 1971 tarihli ve 14059 sayılı
Iîesnıî Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.
Bu kanunun birinci maddesinde Üniversiteler Personel Kanununun yürürlüğe gireceği tarihe.
kadar, üniversite öğretim üyeleri ile yardımcılarına 2G3 sayılı Kanun gereğince zamma lesas olan
aylıklarına ilâve olarak aylıkları 400 - 950 olanlara .% 125; aylıkları 1 100 - 2 000 olanlara da
c
/c 100 zam yapılmasını öngörmektedir.
Bu durum muvacehesinde öğretim üye ve yardımcılarının 13 aylık avans alacakları borç mahi
yetini almıştır. Bu borçlardan % 50'ye yakın miktarı 36.330 ncu maddenin altındaki açıklamaya
istinaden gerekli işlem yapılarak ödenmiştir. Kalan kısmının ela ödenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan; yer sarsıntısı ve sel âfetleri dolayısryle bu bölgelerde bulunan memurların 9
aylık maaş farklarından bir kısmı yine bu tertipten gerekli işlemler tekemmül ettirilerek öden
miştir.
Yine bir kısım bakanlık ve dairelerin İktisadî Devlelt Teşekküllerine, şahıslara ve belediye
lerle bunlara bağlı teşekküllere olan karşılıklı ve karşılıksız borçları da bu tertipten gerekli iş,
1 emler yapılarak ödenmektendir.
Bu itibarla, bu borçların tasfiye edilebilmesi için Maliye Bakanlığı 1972 yılı Bütçesinin 36.330
ncu maddesine 150 000 000 liralık ödeneğin eklenmesine lüzum görülmektedir.
Gerilmesi! derpiş olunan 150 000 000 liralık ek ödenekten bir kısmı yıl içinde yapılacak tasar
ruflarla bir kısmı da Haznıc imkânları ile karşılanacaktır.

__ 2 —

Bütçs Karma Komisyonu raporu
T. B. 31.
Bütçe Karma
Esas No. •
Karar No.

31.
Komisyonu
1/777
: 247

1973

Cumhuriyet 'Ssaatosu Başkanlığına
Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyrulan «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin Malîye Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» Maliye
Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü :
819 sayılı Devlet Memurlarına avans suretiyle ödeme yapılmasına dair Kanunun 1 nei ve 5 nci
maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili 1508 sayılı Kanun gereğince. Üniversite öğretim üyelini ile
yardımcılarının aylıklarına % 100 ile % 125 arasında zam yapılması öngörülmüştür. Mezkûr ka
nun gereğince öğretim üye ve yardımcılanmn 13 aylık alacaklarının borç mahiyetine dönüşmesi
ile Maliye Bakanlığı Bütçesinin 36.000 bölüm, 36,330 ucu maddesinden bu borçların bir kısmı
ödenmiştir. Geriye kalan borçların ödenmesi bir kanun gereği olduğu ve zarureti nıüşahade edil
miştir.
Yukarda belirtilen maddeden aynı zamanda yrr sarsıntısı ve sel âfetleri bölgelerinde çalışan
memurların 9 aylık maaş farkları için gerekli işlemler tamamlanarak ödeme yapılmıştır.
Bunun yanında, bir kısım bakanlık ve dairelerin gorek İktisadî Devlet Teşekküllerine ve ge
rekse şahıslara, belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllere karşılıklı veya karşılıksız borçları gene
bu tertipten ödenmekte olduğu tespit edilmiştir.
Bu cümleden olarak bir zaruretin karşılığı olarak hazırlanmış bulunan tasarı Komisyonumuz
ca da uygun görülerek maddelerin müzakeresine geçilmişti]'.
Verilen bir önerge ile, kanun tasarısı başlığının (1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) şeklinde, -değiştirilmiş ve ayrıca eklenen yeni mad
de nedeni ile. madde numaraları teselsül ettirilmesi uygun görülmüştür.
Eklenen maddeye göre. 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Başbakanlık
kısmının 13.GG0 nci (Yönetim giderleri) bölümünün 13.320 nci (Giyim - Kuşam alımları ve gider
leri) maddesinden 300 00O liralık ödenek düşülerek, 16.000 nei (Çeşitli giderler) bölümünün
16.630 ncu (MİT İstihbarat ve propaganda giderleri) maddesine aktarılmıştır, şeklindedir.
Tasarının 1 nci maddesi, 2 nci madde, 2 nci maddesi 3 ncü madde, 3 neü maddesi de 4 ncü
madde olarak kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Adana
Zonguldak
Çorum
Ankara
S. Kıhç
K. Nedimoğlu
31. K. Yılmaz
A. Topçııhaşı
Afyon Karahisar
Ankara
Aydın
Balıkesir
II. Hamamcıoğlu
İ. Yetiş
N. 31 enfese
C. Bilgeh an
Bursa
Edirne
Edirne
Erzurum
N. Atlı
31. N. Er gen eli
1. Ertem
Söz hakkım mahfuzdur.
B. Cinişli
Eskişehir
Hatay
Gaziantep
İçd
Söz hakkım mahfuzdur.
S. Öztiirk
II. Özkan
C. Okyaynz
S. Tanyeri
Kayseri
Kocaeli
Konya
Muş
V. Â. Özkan
L. Tokoğlu
N. Kalaycı oğlu
N. Neftçi
Niğde
Ordu
Trabzon
Uşak
II. A. Kavurmacıoğlu
O. Vural
E. Dikmen
Muhalifim
1\ Atayurt
Cumhuriyet Senatosu
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3
HÜKÜMET TASAKISI

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı

1972 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde
Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı ( A / l ) işaretli cetvelin Başbakanlık kısmının
13.000 nci (Yönetim 'giderleri) bölümlünün
13.320 nci (Giyim (kuşam alımları ye gidenleri)
maddesinden 300.000 liralık ödenek düşülerek
1G.000 nci (Çeşitli giderler) bölümünün 16.630
ncu (MİT İstihbarat ve Propaganda giderleri)
maddesine aktarılmıştır.

MADDE 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
kısmının 3G.000 ııci (Borç ödemeleri) bölümü
nün 36.330 ııcu (Genel ve Katma Bütçeli daire
lerin şahıslara, kamu iktisadî teşebbüslerine be
lediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere kar
şılıklı veya karşılıksız geçen yıllar borçları «Bu
ödeneği ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açı
lacak tertiplerine aktarmak için gerekli işlem
leri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.») mad
desine (150 000 000) liralık ek ödenek veril
miştir.
MADDE 2. yürürlüğe girer.

Bu Kanun yayımı

MADDE 3. yürütür.

Bu Kanunu Maliye
25

MADDE 2. — Tasarının 1 nci maddesi 2 nci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

tarikinde

MADDİ'] 3. —• Tasarının 2 nci maddesi 3 ncü
madde olarak aynen ikabul edilmiştir.

Bakanı

MADDE 4. —• Tasarının 3 .ncü maddesi 4 ncü
madde olarak aynen kabul edilmiş tir.

1973

Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Başbakan
Devlet Bakanı
/. Arar
Z. Bay kar a
F. Melen
D. Kitaplı
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
F. Kubat
F. Alpaslan
M. İzm en
1. Öztrak
Bayındırlık Bakanı
Maliye Bakanı
Millî Eğ itim Bakanı
Dışişleri Bakanı
M. Öztekin
Z. Müezzinoğlıı
S. Özbek
/ / . Bayülken
Tarım Bakanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
Ticaret Bakanı
İ. Karaöz
K. Demir
II. Özalp
N. Talû
Eıi.
ve
T
ab. Kay. Bakanı
Çalışma 'Balkanı
Sanayi ve Tek. Bakanı
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
K a r m a Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/768; C. Senatosu : 1/164)
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı :71 -1579/771

29 . 1 . 1973

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türk*ye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 26 . 1 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «Devlst Su işleri Genel Müdürlüğü 1972 yüi Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», gerekçesi ve eki cet
veller ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Ferid Melen
•Başbakan
G E R E K Ç E
Birinci Madde
Bölüm Madde
Eklenen

İ z a h a t
(A/l)
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü

12.000

12.110
12.280
12.310
12.340
12.350
12.370
12.380
12.391

20 159 798
3 307 622
162 562
472 584
913
2 822 370
443 957
540

22.000

22.411

53 952 216

35.O0O

35.210

176 875

1972 yılı Bütçe Kanununun 69 ncıı maddesine göre mevkuf tutu
lan c/c 10 oranındaki ödeneklerden % 8'i serbest bırakıldığı halde
yıl sonuna kadar özflük haklarıyle ilgili olan ihtiyaçlar karşıla
namayacaktır.
Bu itibarla maddeleri hizalarında gösterilen miktarların eklenme
sine ihtiyaç duyulmuştur.

(A/2)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşaatları, devam eden Ke
ban ve Gökçekaya barajlarının bir an önce tamamlanabilmesi için
.1972 yılı Bütçesi ile \erilmiş olan ödenek ihtiyacı karşılayama
maktadır.
Bu nedenle 22.411 nci maddeye (53 952 216) liralık ödeneğin ek
lenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
(A/3)
Emekli Sandığına ödenmesi gereken c/c 1 ek karşılıkları için t-ertibindeki ödenek ihtiyacı karşılayamadığından (176 875) liranın
35.210 ncıı maddeye eklenmesine lüzum vardır.

ikinci maidde :
Eklenmesi derpiş olunan (81 499 437) liralık ek ödenek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelinler) bölümünün 72.100
ncü (Hazine yardımı) maddesine eklenmesi gerekmektedir.

_
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Bütçe Karma Koııniısyonu raporu
T. B. 31. 31.
Bütçe Karma Komisyona
Esas No. : 1/768
Karar No. : 238

. 2 . 1973

CuTnJhuriyst Senatosu Başlkaınlığma
Komisyonumuza havale buyurulan «Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde 'değişiklik yapılması hakkında tasarısı:» Devliet Su îşleri Genel Müdürlü
ğü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü:
1972 yılı Bütçe Kanunu ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ( A / l ) 'işaretli cetvelde tah
sis edilip mevkuf tutulan % 10 oranındaki ödeneklerden % 8'ıi serbeslt bırakıldığı halde yıl sonu
na (kadar özlüik haki a n ile ilgili olan ihtiyaçları karşılanamayacaktır.
(A/2) işaretli cetvelde tahsis edilen ödenek ise, devam eden Keban ve Gökçekaya barajlarırmın biran önce tamamlanabilmesi için, ihtiyaca cevap vermemektedir.
(A/3) işaretli cetvelde tahsis edilen ödenek de, Emekli sandığına ödenmesi gereken % 1 ek
karşılıkları karşılayamamaktadır.
Tamam olarak eklenmesi istenen 81 499 437 liralık ek ödeneğin, verilmesi maksadıyle hazır
lanarak Komisyonumuzca havale olunan tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek maddelerin
müzakeresine geçilmiştir.
'Tasarının 81 499 437 lira ek ödenek veriline ünü öngören 1 ncii maddesi ve aynı ödeneğin (Ha
zine yardımı) maddesine eklenmesine dair 2 nci maddesi ile yürürlük ve yürütme maddeleri ay
nen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
Zonguldak
K. X eclimoğlu

Sözcü
Ankara
.31. K. Yılmaz

Kâtip
Çorum
A. Topçubaşı

Adana,
S. Kıhç

Afyon Karalıisar
II. Ilamamcıoğlu

Ankara
/. Yetiş

Aydın
N. Menteşe

Balıkesir
C. Bilgehan

Bursa
N. Atlı

Bursa
A. Türkel
İmzad a bulunanı,adı

Edirne
31. X. Ergcneli

Edirne
İ. Ertem

Erzurum
Söz hakkım mahfuzdur
E. Ciıiisli

Eskişehir
S. Öztiirk

Gaziantep
Söz hakkını mahfuzdur.
S. Tanyeri

Hatay
II. Özkan

İçel
C. Okyayuz

İzmir
K. Önder
İmzada bukınamadı

Kayseri
V. Â. Özkan

Konya
N. Kalaycı oğlu

Muş
X. .Neftçi

Niğde
H. A. Kav ur m acı oğl u

Samsun
II. Özalp
İmzada bulunamadı

Trabzon
E. Dikmen

Cumhuriyet S ena t osu

Kocaeli
L. Tokoğlu '

Uşak
Muhalifim
F. Atayurt
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Ordu
0. Vural

—
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HÜKÜMET TASARISI

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması lıakkında kanun tasarısı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 Yılı
Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde
Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı ( A / l ) ,
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cet
velde yazılı tertiplerine 81 499 437 liralık ek
ödenek verilmiştir.

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

MADDE 2. — DeVlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B)
•işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölü
münün 72.100 ncü (Hazine yardımı) .maddesine
(81 499 437) lira eklenmiştir.

MADDE 2. — Tasarının
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

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

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.

MADDE 4. — Tasarmm 4 ncü. maddesi ay
nen kabul ledilmiştir.

2 nci maddesi ay

26 . 1 . 1973
Başbakan
F. Meleri

Devlet Bakanı
D. Kitaplı

Devlet Bakanı
İ. Öztrak

Adalet Bakanı
F. Alpaslan

Millî Savunma Bakanı
M. îzmen

İçişleri Bıakanı

Dışişleri Bakanı
H. Bay ülke ti

Maliye Bakanı
Z. Müezzinoğhı

Milllî Eğittim Bakanı
S. Özbek

Bayındırlık Bakanı
M. Öztekin

Giiını. ve Teköl Bakanı
II, Özalp

Tarım Bakanı
İ. Karaöz

Ticaret Bakanı
A. Talû

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
iı. Demir

Ulaştırma Bakanı
iv. Danışman

Çalışma Bakanı
A. R. JJzuner

Tıutiam. ve Tam. Bakanı
E. Y. Akçal

İ'inar ve İskân Bakanı
T. Toker

Devlet Bakanı
î. Arar

F. Kubat

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı
il/. Erez
N. Kodamanoğlu
Köy İşleri Bakanı
N. Sönmez

Gençlik ve Spor Bakanı
A. Karaküçük

Cumhuriyet Senatosu

Devret Bakanı
Z. Baykara
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Orman Bakanı
S. İnal
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Tasarıya bağlı cetvel
Bölüm

Madde

Ödeneğin

Lira

çeşidi

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
(A/l)
12.000

PERSONEL GİDERLERİ

12.110
12.280
12,310
12.340
12.350
12.370
12,380
12.391

Bölüm toplamı

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI
Devlet memurları aylıkları
ÜCRETLER
İşçi ücretleri
SOSYAL YARDIMLAR
Aile yarlımı
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
Yakacak yardımı
Emekli keseneği karşılılkarı
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek re karşılıkları
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
Giyecek yardımı
( A / l ) toplamı

27 370 346

20 159 798
3 307 622
162 562
472 584
913
2 822 370
443 957
540
27 370 346

(A/2)
YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM

22.000

35.000

GİDERLERİ
Bölüm toplamı

53 952 216

ENERJİ SEKTÖRÜ •
22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
(505 770 000 Kralık kısmı proje kredisi ile temin edilen mal
zeme ve imkânın malısubu iein olup nakden harcanamaz)
SOSYAL TRANSFERLER
Bölüm toplamı

53 952 216
176 875

35.210

(A/3)
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER
% 1 ek karşılıkları

176 875
Genel toplam

Bilice Karma Komisyonunun

l;a.bul ettiği metne bağlı cetvel

CETVEL
Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir.
t>&<i
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81 499 437

