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I — GEÇEN T 
Van Milletvekili Salih Yıldız'm; 17 Şubat 

1970 tarihinden itibaren Van ilinde devam et
mekte olan yer sarsıntısı, bunun doğurduğu so
runlar ve alınması gerekli tedbirler hakkındaki 
demecine imar ve iskân Bakanı Hayrettin Na-
kiboğlu, 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm; ha
zırlanmakta olan Personel kanunu tasarısının 
biran önce kanunlaştırılması gerektiğine dair 
demecine de Devlet Bakanı Refet Sezgin ce
vap verdiler. 

İstifası kabul olunan mevcut Bakanlar Ku
rulunun, yenisi teşkil olununcaya kadar, göre
ve devam edeceğine ve yeni Bakanlar Kurulu
nun teşkiline yine Adalet Partisi Genel Başkanı 
ve İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
memur edildiğine ve, 

1234 sayılı Kanunun tekrar görüşülmesine, 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ve ge
rekçesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Plân Komisyonu Başkanı Nuri Bayar'ın 
öncelik ve ivedilikle göüşülme önergesi onay
lanarak ; 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile Bur
dur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve memur
ları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 

II. - GELEN 
Tasanlar 

1. — Toprak Sanayii Kurumu kanunu ta
sarısı (1/209) (Maliye, Sanayi ve Plân komis
yonlarına) 

2. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
(1/210) (Adalet Komisyonuna) 

Teklifler 
3. — Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçeri-

mez ve 57 arkadaşının, 14 . 7 . 1965 gün ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/279) 
(Plân Komisyonuna) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, 12 Eylül 1963 tarihli ve 

TANAK ÖZETİ 

4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin 
değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde, 3017 sayılı Kanunun 60 ncı 
maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı Kanu
na bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair ve Ankara Milletvekili Oğuz Ay-
gün ve 8 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memur
ları Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifleri ile, 

Samsun Milletvekili ilyas Kılıç ve 13 arka
daşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun teklifi yapılan görüşmelerden sonra ka
bul olundu. 

25 . 2 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,02 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
İsmail Arar Şevket Doğan 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

KÂĞITLAR 
326 sayılı Köy Eğitmeni Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve yeni maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi (2/280) (Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/281) (Millî Savunma Komis
yonuna) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
çalışan hemşirelerin son maaş kademelerinin bir 
dereceye yükseltilmesi hakkındaki kanun teklifi 
(2/282) (Millî Savunma ve Plân komisyonla
rına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Üner ve Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in, Nevşehir ili merkez ilçe-
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sine bağlı Acıgöl bucağında (Acıgöl) adı ile 
bir ilçe kurulması hakkında kanun teklifi 
(2/283) (içişleri ve Plân komisyonlarına) 

8. — istanbul Milletvekili Reşit ÜlkerUn, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/284) (Adalet Komisyo
nuna) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üner'in, Niğde iline bağlı 
Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile yeniden bir 
il kurulması hakkında kanun teklifi (2/285) 

Raporlar 
10. — 1970 malî yılı genel ve katma bütçe- ı 

leri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamaları

n ı - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Samsun Milletvekili îlyas Kıhç'ın, Ka
radeniz tütün piyasası ve ekicilerinin durumla
rına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın îl-
yas Kılıç, Karadeniz tütün piyasası üzerinde 
gündem dışı söz istemiştir. Bu konuda kendisi
ne söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 

Karadeniz ekici tütün piyasasının açılma ha
zırlıklarının yapıldığı şu günlerde gündem dışı 
bir konuşma yapmayı uygun buldum, bunun için 
söz almış bulunuyorum. 

nın yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, 
tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/206; Cumhuriyet Senatosu 1/1072) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 71; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1369) 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve iller memurları kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 

1 (1/132) (S. Sayısı : 69) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayın milletvekilleri; 

1969 yılı ekici tütün piyasasının açılış na
zlılıklarının yapıldığı şu günlerde, bugünün ik
tisadi sıkıntılarını da nazarı itibara alarak, Ka
radeniz ekicisinin umumi durumunu kısaca Hü
kümete duyurmak için söz almış bulunuyorum. 

Bölgemizin en büyük teminatı, bu yılın pi
yasasını bir Karadeniz çocuğu olan Sayın Ahmet 
İhsan Birincioğlu'nun açması olacaktır. Ekici
nin Tekel Bakanı olan Sayın Birincioğlu'na iti
madı büyüktür. Yıllardır, kendi derdinden an-
lıyan, başka bir tâbirle bu derdi bilen bir şahsın 
Tekel Bakanı olmasını bekliyorduk. Umarız ki 
ekici, Sayın Bakandan beklediğini pek yakında 
alacaktır. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Memduh Ekşi (Ordu) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşimini açıyorum. Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

— 201 — 



M. Meclisi B : 48 25 . 2 . 1970 O : 1 

Ekici, artan hayat pahalılığı karşısında ma
liyeti kendisine her geçen yıldan daha pahalıya 
mal olan mahsulünü, günün şartlarına uygun 
olarak satmayı ve biriken borçlarından kurtula
rak emek ve almterinin karşılığını piyasada 
ilân edilecek fiyat politikasından elde etmeyi 
ümitle beklemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Malûmunuz olduğu veçhile, bu yıl Karadeniz 

tütün ekicisinin elindeki mahsul geçen yıllara 
nazaran miktar bakımından çok az olmasına 
rağmen kalite bakımından son derece üstündür. 
Umarım, ki, bu yıl piyasa sonunda ekici, Sa

yın înönü hükümetleri zamanında sahibolduğu 
imkânlara kavuşacak ve beklediği sonucu, fi
yat bakımından, tatmin edilmiş duruma gele
cektir. Böylece köylü, borçlarını ödemenin mut
luluğuna erinecek ve piyasanın ilk gününden 
itibaren borçlu kaldığından dolayı, borç erte
lenmesi için Ankara'ya heyetler göndermek du
rumundan kurtulacaktır. 

ISayııı milletvekilleri, 
i&ojmsun ticaret hayatının aktivite kazanma

sının tütün piyasasına sıkı sıkıya bağlı olduğu
nu söylemeye hacet yoktur. Sayın Bakana bil
dirmek isterim ki, tütüne yabancı olan bundan 
evvelki Bakanlar gibi kendisini vait ve nutuk
ları ile değil, fiil ve davranışları ile tütün eki
cisinin yanında, samimî destekçi olarak görmek 
istiyoruz. Tütün ürününün nasıl ve hangi şart
lar altında yetiştirildiğini en az benim kadar 
bildikleri için bu hususa değinmiyeceğim, kısaca 
piyasa hakkındaki tavsiyelerime geçeceğim. 

Geçen piyasadan beri ekici borçlarının tak
site bağlanacağı, ya da erteleneceği (seçimler 
de dâhil olmak şartiyle) çok söylendi, fakat he
nüz müspet bir adım atılmadı. Ehemmiyetle is
tirham ediyoruz, piyasadan önce bu önemli hu
susu bir karara bağlayınız ki, piyasa zamanı 
ekici banka kapılarında perişan duruma düş
mesin. Aksi hailde büyük sosyal sıkıntılar ve sız
lanmalar olacaktır. 

Elde mevcut tütün eksperleri, geç kalınmış 
olmasına rağmen, Karadeniz bölgesine vakit ge
çirmeden gönderilmelidir. 

Bölge farkı gözetmeksizin piyasaya ekiciye 
büyük faydalar sağladığı tecrübelerle sabit 
olan köy tesbitlerine aralıksız devam edilmeli
dir, 

Hükümet yine baş fiyatı ilân etmeyi tercih 
ettiği takdirde; bugünkü hayat pahalılığını, işçi 
ücretlerini, çul ve ip fiyatlarını, ekicinin bir yıl 
içinde katlanacağı mahrumiyetleri, döktüğü 
almterini ve tütün kalitesi ile burada yazılmı-
yan diğer faktörleri nazarı itibara alarak ilân 
etmelidir. Geçmiş yıllardan edindiğimiz tecrübe 
göstermiştir ki, sembolik mahiyetteki politik 
baş fiyatlar faydadan çok ekici için zarar tev-
lidet mistir. 

Baş fiyatın yerine, kanaatimizce, taban fi
yatın ilânı ekici için daha faydalı olacaktır. Baş 
fiyattaki âni düşüşler köylüyü mağdur ettiği ka
dar da eksperleri rencide edici mahiyette söy
lentilere sebebolmaktadır. 

Depo ihtiyaçları önceden karşılanmalı ki, pi
yasa esnasında depolama işleri aralıksız devam 
edebilsin. Geçmişte piyasa esnasında nakliye 
belgesi yolsuzluklarının olduğuna çok şahidol-
duk. Bu yıl olmaması samimî arzularımızdan
dır. 

Ticaret Kanununun boşluklarından istifade 
edilerek piyasaöa giren sözde tüccar, hakikatte 
ekiciyi perişan eden birtakım kişilerin piyasaya 
girmemeleri için alınabilecek her türîü idari 
tedbirlerin alınmasını önemle istirham ediyoruz, 

Piyasa müddetince Tekeli samimiyetle ekici
nin yanında görmekten memnun olacağız. Te
keli ekicinin köstekcisi değil, destekçisi olarak 
görmek istiyoruz. Tekelin ekici haricinde, hangi 
isim ve nam altında olursa olsun, başka bir tâ
birle «aracı» dan tütün almasına taraftar deği
liz. Bunun sıkıntılarını ve ıstırabını çektik, 

Tekel fiyatı ile tüccar fiyatı arasında büyük 
fark olmamasına büyük önem veriyoruz. Fiyat 
itirazlarının önlenmesi işleminin özel bir usulle 
yapılmasını faydalı mütalâa ediyoruz. 

Piyasanın açılma zamanına gelince; hemen 
(belirtmek isterim ki, piyasanın erken açıl
ması kadar geç açılmasının da mahzurları 
vardır. Piyasa için en uygun zaman 15 Ocak 
ile 15 Şubat arasında idi. Piyasanın Mart ayı 
içinde açılması halinde, ekicinin yeni ekim 
hazırlıkları başladığından, yeni ekim için 
kredi ihtiyaçları belirdiğinden, fermantasyon 
devresine girişmiş bulunmasından, ekicinin 
haklı şikâyetlerine selbebolduğuna çok şahidol-s 
muşumdur. Hulâsa, yeni ekim ile satışın bir T 
birine karışması ekiciyi fiyat bakımından 
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çok mağdur etmektedir. Halen piyasa açılma 
zamanı geçmiştir. Daha fazla geç bırakılma
masını samimiyetle tavsiye ederiz. 

Yılların tecrübelerine dayanılarak, ekicile
rin yaz gecelerinde tütün mevzuunda ve piya
sa hakkında bana intikal ettirdikleri dilek ve 
temennelirini, piyasa zamanını fırsat bilerek 
özet halinde Hükümete arz etmiş bulunuyo
rum. Köylünün en yakın destekçisi olan Te-
kel'in yaklaşan tütün piyayasında köylüyü 
mağdur etmemesini gönülden arzu eder saygı
lar sunarız. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

2. — Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, 
Malatya'da haşhaş ekiminin yasaklanması kara
rının sakıncalarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Sayın 
Hakkı Gökçe, Malatya'da haşhaş ekiminin kal
dırılması ile ilgili olarak gündem dışı söz is
temişsiniz. Buyurunuz efendim. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye'de haşhaş ekiminin dengesizliği 
ve bunun siyasi bir yatırım vesilesi yapılması 
sebebiyle izahat arz etmek üzere huzurlarınızı 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Senelerden bu yana haşhaş ekimi Türkiye'
nin birçok yerlerinde ve bu arada Malat
ya'da da yapılmakta idi. 1966 - 1967 yılların
da ekim sahalarında kısıtlama yapıldığı bahane
si ile Malatya'daki haşhaş ekimi yasaklandı. Bu 
kısıtlamanın kasıtlı olduğunu iddia etmek isterim. 
Haşjhaş ekimi, bildiğim kadarı ile, her sene Ta
rım Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu
nun kararı ile yapılır. Ekim bölgeleri yine bu 
kararnamede gösterilir. 1966 yılında yapılan 
kararnamede Malatya bu listeden çıkarılmış
tır. Tahmin ediyorum ki, Tarım Bakanı bu 
beyanımızı ve esasında bu iddiamızı cevap
landıracaktır. Ve bunu bir esasa bağlıyarak 
mesnedini arıyacak, izaha çalışacaktır. Kanaa
tim odur ki, kısıtlamada esas aldıkları unsur, 
ekim sahalarında dönüm başına alınan ürün 
ve bunun değerini hesaplamak şeklinde ola
cak ve şöylece, alınan mahsulün, meselâ bir 
buğday ekiminde alınacak mahsulün değerine 
de ulaşamadığından bahsedecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; hiç kimse haş
haş ekiminin neticesinde alınan mahsûlün ta
mamının Toprak Mahsulleri Ofisine tevdi 

edildiğini iddia edemez. Çünkü, haşhaştan çı
karılan ham afyonun kilosu Toprak Mahsulleri 
Ofisince 80 liraya alınmaktadır. Halbuki ka
çak olarak 800 - 1 000 liraya satılmaktadır.. 
Böylece 80 lira gibi bir bedelin ham afyo
nun maliyetini kurtarmasına imkân yoktur. Şu 
halde ham afyonun ekseriyeti gizlice satıl
maktadır. Bu durum Türkiye'de haşhaş eken 
her bölgede böyledir. Aslında mantık da 
bunu icabettirir. Malatya'da böyle olduğu gibi 
Afyonda da böyledir, İsparta'da da aynıdır. 

Bu vesile ile arz etmek isterim ki, Malat
ya (merkez) ile Hekimhan ve Akçadağ ilçe
lerimizde haşhaş ekimi yapılmakta idi. Bil
hassa bu iki ilçede, arkadaşlarımı temin et
mek isterim ki, her şahsın 3 - 5 dönümlük 
sulu tarlası vardır. Bu arazilere yapılan haş
haş ekimi neticesinde geçimlerini temin eder
ler. Malatya'daki ekimin yasaklanması ile 
oradaki vatandaşlarımız bu geçim yolundan 
mahrum bırakılmışlardır. 

Gazetelerde defalarca yazıldığı üzere, dünya 
üzerinde, ham afyonun ekseriyetinin Türkiye'
de yetiştirildiği ve bunun önlenmesi lâzımgel-
diğine dış ülkelerin işarette bulunduğu belirtil
mektedir. Gerekçe olarak beynelmilel hukuk 
kaideleri öne sürülmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; Türkiye bir hukuk 
Devletidir, Türk Milleti de hukuka saygılıdır. 
Ancak, adaleti kıyası nefis olarak kabul et
mek de hukukun temel prensiplerindendir. 
Çünkü yine okuruz ve biliriz ki, her yıl Tür
kiye'ye milyonlarca lira değerinde yasak ve 
kaçak silâh sokulmak istenmektedir. Bunlar 
yakalananlardır. Tamamının yakalandığını id
dia etmeye de imkân yoktur. Güney illerimizi 
gezen arkadaşlarım bilirler, ticari ilişkilerimiz 
bulunmıyan ülkelerden yığın yığın gelen, ka
nunen gelmesi yasak olan ve kaçak olan eş
yalar mevcuttur. Her dükkânda bulunan bu 
mallar serbestçe alınır ve satılır, dükkândan 
kapıya çıktıktan sonra kaçak diye yakalanır. 
Şu meselenin hukukî tarzının izahına imkân 
yoktur. Demek ki, beynelmilel hukuk kaideleri
ne göre uyulması lâzımgelen meseleye başka 
memleketler uymamakta direniyor. Ben iddia 
ediyorum ki, Güney illerimizde her girdiğimiz 
dükkânda mutlaka Çin eşyaları satılmaktadır. 
Şöylece biz hukuk kaidelerine uyduğumuzu id-

— 203 — 
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dia ederek halkın rızkı mesabesinde bulunan 
mevzulara el atmaktayız. 

Halen Türkiye'de 9 ilde haşhaş ekimi yapıl
maktadır. Bu durum arz ettiğim gibi, her yıl 
çıkarılacak kararname ile değiştirilebilmekte
dir. Geçen yıl ekim yapılan illerimiz; Afyon, 
Burdur, Denizli, İsparta, Kütahya, Uşak, Amas
ya, Çorum ve Konya'dır. Arz ettiğim gibi, Ma
latya üç yıldan beri bu ekim sahasının dışında 
bırakılmıştır. Malatya'nın veçhesi ve direnişi 
midir kendisini bundan yoksun kılan? Bunu 
başka türlü izah etmeye imkân yoktur. Her me
selesinde bir engelleme çıkarılan Malatya ve 
Malatyalılar bundan endişe duymaktadır. An
cak, bunu bir intikam duygusu ile ele alan ik
tidarların basiretsizliği olarak gördüğümüzü 
söylemek isterim. Bu yargımızda yanılmış oldu
ğumuzu çok ümidetmek isterdik, fakat ne ça
re ki, Malatya'dan haşhaş ekiminin kaldırılma
sının başka türlü hiçbir izahı bulunmamakta
dır. 

Şayet, ekimin yasaklanması lüzumlu ise, tüm 
illerde böyle bir yola gidilmesini, aksi halde 
Hükümetin - başka yerlerde devam ediyor 
ekim - ifade ettiğim hususları dikkate alarak 
kararını değiştirmesi dileğiyle saygılarımı suna
rım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

3. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso
ley'in, 5049 sayılı Kanunun birinci maddesinin 

(a) fıkrasının birinci kısmının birinci cümlesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, hazır
lanmakta olan Devlet Personel Kanunu tasarısı 
ile birlikte nazara alınmak üzere tehir edilmesine 
dair karar alındığı hakkındaki tezkeresi (2/248, 
3/199) 

BAŞKAN — Maliye Komisyonunun tezkere
sini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Meb
rure Aksoley'in, 5049 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (a) fıkrasının birinci kısmının bi
rinci cümlesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin işti
rakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

tşbu teklifin, Hükümetçe hazırlanmakta bu
lunan, Devlet Personel Kanunu tasarısı ile bir

likte nazara alınmak üzere tehirine ve İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi muvacehesinde, gereği için 
Yüksek Başkanlığa arzına karar verildi. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
istanbul Muğla 

Nuri Eroğan Ahmet Buldanh 
Afyon Karahisar Artvin 

Kâzım Uysal Abdullah N. Budak 
Bolu Çanakkale 

Şükrü Kiykıoğlu Zekiye Gülsen 
Çankırı Çorum 

Hazım Dağlı Cahit Angın 
Diyarbakır Erzurum 

Sabhattin Savcı Selçuk Erverdi 
istanbul izmir 

Hüseyin Dolun Münir Daldal 
Kütahya Sakarya 

Mehmet Ersoy Turgut Boztepe 
Sinop 

Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, İçel 
Milletvekili Celâl Kargılının, Maaş Kanununa 
ek 4379 sayılı Kanunu değiştiren 5585 ve 6724 
sayılı kanunlara bâzı maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun teklifinin, hazırlanmakta olan Dev
let Personel Kanunu tasarısı ile birlikte nazara 
alınmak üzere tehir edilmesine da*r karar alın
dığı hakkındaki tezkeresi (2/212, 3/200) 

BAŞKAN — Maliye Komisyonunun diğer 
tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunu değiştiren 5585 
ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maldldeler eklen
mesi hakkında kanun teklifi, ilgili bakanlık tem
silcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere olundu. 

işbu teklifin, Hükümetçe hazırlanmakta bu
lunan Devlet Personeli Kanunu tasarısı ile bir
likte nazara alınmak üzere tehirine ve içtüzü
ğün 36 ncı maddesi muvacehesinde gereği için 
Yüksek Başkanlığa arzına karar verildi. 
Maliye Komisyonu Bşk. ıSözcü 

istanbul Muğla 
Nuri Eroğan Ahmet Buldanh 
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Afyon 
Kâzım Uysal 

Bolu 
Şükrü Kiykıoğlu 

Çankırı 
Hazım Bağlı 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

Artvin 
Abdullah N. Budak 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Çorum 
Cahit Angın 

Erzurum 
Selçuk Erverdi 

istanbul 
Hüseyin Bolun 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

İzmir 
Münir Balda! 

Sakarya 
Turgut Boztepe 

Sinop 
Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 malî yılı ge?ıel ve katma bütçe
leri kanunla§ıncaya kadar Devlet harcamaları
nın ypılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, ta
hakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (1/206) (S. Sayısı : 71) 
(D 

BAŞKAN — Bültçe Karma Komisyonu Baş
kanı ve Sakarya Milletvekili Sayın Nuri Bayar, 
1970 malî yıllı Genel ve Katma bütçeleri kanun-
laşıncaya kadar Bevlet harcamalarının yapıl
masına ve Bevlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline yetki veren kanun tasarısının gelen 
kâğıtlardan günldeme alınarak bütün işlere 
takldimen öncelikle görüşülmesini teklllif etmek
tedir. Bu husustaki önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1970 malî yılı Genel ve Katma bütçeleri ka-
nunlaşıncaya kadar Bevlet harcamalarının ya-
pılmaJsına ve Bevlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren kanun tasarısının öne
mine binaen, gelen kâğıtlardan günldeme alına
rak, basılıp dağıtılmasından itibaren 48 saat 
geçmeden ve bütün işlere takdimen görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... KabuH etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Hükümet ve Komisyonun yerini alma
sını rica ederim. 

(1) 71.S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonu
na eklidir. 

C. Senatosu Başkanlığı ile Karma Komisyon 
Başkanlığının tezkerelerini okutuyorum. 

(C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okun
du) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde ilk 
sözü 0. H. P. grupu adma Sayın Necdet Uğur 
istemiştir. Buyurun Sayın Uğur. 

O. H. P. GRUPU ABINA NECBET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri,, 

11 Şubat 1970 Çarşamba günü 1970 yılı Büt
çe Kanunu tasarısının tümü üzerimde müzake
reler bitmiş ve yapılan oylama neticesinde büt
çe reddedilmişti. 

224 Parlâmento üyesi bütçeye ret oyu ver
mişleredir. Hükümetler, varmak iste'dikleri sosyal 
ve iktisadi amaçlan bütçe ile gerçekleştirirler. 
Bütçeler, hükümet politikasının uygulanmasını 
ısağlıyan araçlardır. Cari harcamalara, sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarına ne kadar öde
nek: ayrılacak, nerelere ne kadar yatırım yapıla
cak, bütün bu ödenekleri karşılamak için ne ka
dar gelir sağlanacak ve bu gelirler nerelerden 
elide e'dilecek, bütçe açığı varsa bu hangi yolar
la kapatılacak, ayrmtılariyle bütçede gösteril
mektedir. 

O. H. P. nin, toplumumuzun kalkınması için 
varmak istediği sosyal ve iktisadi amaçlar, eski 
iktidar partisinin amaçlarından bütünüyle 
farklı olduğundan, Sayın Bemirel'in politikası 
na ve uygulamasına karşı olduğumuz için, biz 
C. H. P. grupu olarak kırmızı oy verldik. 

Sayın Bemirerin yapmayı plânladığı har
camalar ve öncelik verdiği, siyasal tercMerini 

(1) Tezkereler 71 S. Sayılı, ekli Basmayazı-
dadır. 
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kullanldığı yatırımlarla mutabık olmadığımız gi
bi, başvurduğu gelir kaynakları ve bunları kul
lanış yollarını da uygun bulmadığımızdan, el
bette 1970 yılı Bütçe tasarısı bizim için kabul 
edilemezdi. Kaildi ki, ret oylan, aynı zamanda 
Sayın Bemirel'in Hükümet etme anlayışına ve 
yönetim biçimine karşı duyulan huzursuzluk ve 
güvensizliğin de ifadesi sayılmalıdır. 

Sayın Demirel, biraz tereddütle de olsa böy
le bir kanaate varmış olmalı ki, sonunda istifa 
yolunu seçti. O günden beri, yetkililerin olduk
ça yadırgadığımız usullerle yönettikleri bir Hü
kümet bunalımına şahidolmaktayız. 
. Sayın Cumhurbaşjkanı, Hükümet kurma gö

revini yeniden İsparta Milletvekili Sayın Süley
man Demirel'e vermiştir. Halen, günlük işleri 
yürütmekle görevli geçici bir Hükümet i§ ba
şındadır. 

Bugün, üzerinde konuştuğumuz tasarı, bu 
Hükümetin 1970 yılı Bütçesinin reddi ile doğ
muş olan boşluğu kapatmak için getirdiği bir 
tasarıdır. 1970 malî yılı Genel ve Katma büt
çeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamala
rının yapılması ve Devlet gelirlerinin tarh, ta
hakkuk ve tahsili için Bakanlar Kuruluna bu 
kanunla yetki verilecektir. Bu tasan bir bütçe 
tasarısı değildir, bir alışkanlık olarak geçici 
bütçe diye adlandırılmaktadır. Yine bir ge
lenek olarak bütçe ile ilgili olduğu için Bütçe 
Kanunu usulüne tabi kılınmaktadır. Elimizde
ki tasarıda Bütçe Kanununun ne niteliği ne de 
sistematiği vardır. Kaldı ki Anayasamız, geçi
ci de olsa ikinci bir bütçe yapılmasını öngör
memiştir. 

Bu tasan ile Devlet hizmetlerinin durma-
mamaısı, başlanmış olan işlerin devamı için zo
runlu ödemelerin yapılması sağlanmakta ve 
yürürlükteki mevzuat gereğince Devlet gelirîıe-
rinin yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsili
ne devam olunmalkfcadır. 

Süresi, en geç 31 Mayıs 1970 tarihine kadar
dır. 1970 yılı Bütçe tasarısının, bu tarihten 
önce, mümkün olduğu kadar kısa bir zaman 
içinde yeni Hükümet kurulduktan sonra gelme
si gerekir. Elimizdeki tasan ile Hükümetin 
siyasal tercihlerinle göre harcama yapması müm
kün değildir. Bu anlayış içinde ve tasarının 
bu niteliği dolayısiyle C. H. P. Grupu olarak 
tasarıya beyaz oy vereceğiz. 

Tasarının bâzı maddeleri üzerinde görüşle
rimizi ve anlayışımızı özellikle belitrmek iste
riz. Tasarının ikinci maddesinin üçüncü pa
ragrafında, Bakanlar Kurulunca 1970 yılı prog
ramına dâhil yatıranlardan derhal başlamasın
da zaruret ve fayda görülenler hakkında, daire
lere, taahhüde girişmek ve emaneten başlamak 
ve gerekli rarcamalar yapmak için yetki verile
bileceği ifade edilmiştir. Bu yetkinin çok sınır
lı olduğunu, derhal başlanılmasında zaruret ve 
fayda görülen yatıranlarım bu tasarının nite
liği ve esprisi içinde yorumlanması gerektiğini 
(kabul etmekteyiz. Bu ibarenin, her türlü niye
te göre genişletilip kullanılamıyacağı inancın
dayız. 

Üzerinde hassasiyetle durmak istediğimiz 
diğer madde, 8 nci maddedir. 

8 nci madde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Kanununun 50 nci maddesine göre Ha
zineye açılacak kısa vadeli avanslardan bahse
dilmektedir. 1970 yılı Bütçesi, önceki yıllar iz
lenen politika yüzünden açık verebilecek bir 
bütçedir. Geçen yıllar, bütçe uygulamalan, 
bütçe açılklannm Merkez Bankası imkânlariy-
le karşılandığını göstermektedir. Değerli Mali
ye Bakanımız, bütün çabalarına ve iyi niye
tine rağmen güçlükler içindedir. Son aylarda, 
yıl sonunda ödeneklerde büyük kesinti yapıl
masına rağmen cari haroamalan karşılamakta 
zorluk çekmektedir. Öte yandan, îktisadi Dev
let Teşekküllerine de transfer yapmak zorun
dadır. Hazine, önceki yıllarda yapılan ödeme
lere ilâve olarak, 1970 yılı açığının baskısı al
tında sıkışacaktır. 1970 yılı açıklarının Mer-
!kez Bankasından alınacak kısa vadeli' avanslarla 
kapatılması halinde, Hazinenin durumu daha 
zorlaşacaktır. 

Bir süredir başlamış olan iktisadi istikrar
sızlık, tehlikeli sonuçlar doğuracak hale gel
mektedir. Zaten, endişe verici bir hal almış 
olan fiyatların yükselişi daıha da hızlanacak, 
bir yandan hayat pahalılığı öte yandan paranın 
(kıymetinin düşüşü yalnız iktisadi istikrara değil, 
aynı zamanda her türlü gelişme çabalarına da 
son verecektir. 

Gerçekte, istifa eden Demirel Hükümeti, ar
kasında endişe verici bir iktisadi bunalım bı
rakmıştır. Halen, siyasi bunalımdan çok daha 
ciddî iktisadi bir bunalım içinde bulunmakta-
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yız. Gazeteler, her gün kapanan ve işçilerine 
yol veren fiabrijfeaların havadisleriyle doludur. 
Devlet Hazinesinin nakit açılı 5 milyar lirayı 
geçmiştir. Son iki yılda, vergi iadelerindeki 
önemli artışa rağmen ihracatta gelişme sağlama-
mamıştır. Fiilî ihracat rakamları, program he
deflerinin gerisinde kalmıştır, ihracatımız, 
4 - 5 geleneksel tarım ürününe bağlılıktan kur
tarılamamıştır. İthalâtımız da yıllık prog
ramların çok altında kalmaktadır. Yatırım 
malları, özellikle makina ve teçhizat ithali aza
larken, bir yandan konut inşaatına yönelen in
şaat malzemesi ithalâtı, öte yandan hammadde 
ithalâtı artmaktadır. 

Bu olumsuz gelişme bir tesadüf değildir. 
Bu, ambalaj ve montaj sanayiinin hammadde 
ve yarı işlenmiş madde ihtiyacını ve gittikçe 
kaynaklarımızı israf eden lüks konut inşaatını 
beslemekte ısrar eden bir politikanın neticesi
dir. ihracat mallarımızı gittikçe ucuza satmak
ta, buna karşılık ithalât mallarını daha paha
lıya almaktayız. Plân hedeflerinin gerisinde 
kalan ithalâta rağmen, dış ticaret açığı da 
hızla artmaktadır. Paramızın resmî kuru ile 
serbest piyasadaki değeri arasındaki fark bü
yüdüğü için, dış ticaretimiz «Anlaşmalı ülke
l e re kaymaktadır. Bu da, ithal mallarının 
pahalılaşması sonucunu doğurmaktadır. Dış ti
caret açığı, genellikle dış kredilerle kapatıl
makta, bu yüzden de dış ticaret yükümüz git
tikçe ağırlaşmaktadır. 

Yarın ne olacağı bilinmediğinden, altına, 
ya da gayrimenkule para yatırılmaktadır. Arsa 
ve gayrimenkul fiyatları birkaç yıl içinde çok 
yükselmiştir, yer yer inanılmaz ölçülere var
mıştır. Bu yüzden, banka mevduatındaki ar
tış hemen hemen durmuştur. Öte yandan, ban
ka kredileri geçen yıllardan daha hızla yük
selmektedir. Mevduatın bu durumu karşısında 
ölçüsü artan banka kredilerinin kaynağı, el
bette Merkez Bankası olmaktadır. Bu, bir kredi 
enflâsyonudur. Kaldı ki, kredi düzenindeki 
bozukluklar hepimizin malûmudur. Altın ve 
döviz rezervlerinin tükendiği, hattâ eskiye 
girdiği bilinmektedir. Para arzı, geçen yıl yüz
de 20 ye yakın bir hızla artmıştır. Bu artışın, 
fiyatları olumsuz etkilemekte olduğunu, her 
gün görmekteyiz. 

Geçmişte böylesine bir iktisadi bunalımı 
devralan geçici Hükümetin, ya da yeni kuru
lacak Hükümetin, elimizdeki tasarının 8 nci 
madesine göre, Merkez Bankasını zorlama yo
luna başvurmamasını diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
İktisadi bunalımın yanısıra, bir de siyasi 

bunlım geçirmekteyiz. Gelişmekte olan bir ülke, 
yukarda belirttiğimiz güçlükler içinde olur ve 
bir de siyasi bunalıma girerse, yetki sahiple
rinin büyük bir sorumluluk duygusu içinde 
ciddiyetle hareket etmeleri gerekir. Bu buna
lımın, gerektirdiği ağırlık ve önemle ele alın
dığı kanaatinde değiliz. Sayı çokluğunu sağ
lamak için, Sayın Demirerin başvurduğu ça
releri beğenmiyoruz ve kınıyoruz. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Tutarsız
lık ve çelişki içine düşürülmüş milletvekillerin
den ne itibar, ne de güc kazanılır. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hükümet kuruluşunda, gereksiz yere za
manla oynamak, görevin ve sorumluluğun ciddi
yetiyle bağdaşamaz. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Bugün hukukî anlamda, eski Hü
kümet yoktur, yenisi de henüz kurulmamıştır. 
Yeni Hükümet kurulup güven oyu alıncaya ka
dar, Hükümet kurma görevi kendisine verilmiş 
bulunan, İsparta Milletvekili Sayın Demirel ve 
fiilî yardımcıları durumunda olan bakanların 
yapacakları tasarruflarının siyasi sorumluluk
ları, tartışma konusudur. Böylesine bir kuru
luşa, tasarruflarından ötürü, Meclis muraka
be yollarını kullanmak da mümkün değildir. 

Sayın Demirel'in, partisinin, iç meselelerin
den biran önce sıyrılarak Hükümeti kurmakla 
uğraşmasını diliyoruz. Parti yararı üstüne çı
kıp memleket yararı açısından ele alındığın
da, halledilmiyecek mesele yoktur. 

Sayın milletvekilleri, 
1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri ka-

nunlaşmcaya kadar, Devlet harcamalarının ya
pılması, başlanılmış işlerin aksamaması, Dev
let gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin sağlan
ması; kısacası Devlet faaliyetlerinin devamı 
için, bu kanun tasarısına Cumhuriyet Halk 
Partisi müspet oy verecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sizi 
saygılarımla selâmlarım. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa- I 
yın Nebil Oktay, buyurunuz efendim 

Muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte olan 
kanun tasarısı, görüşmelerin sonunda açık oya 
sunulacaktır. Bu itibarla, sayın üyelerin iûtfen 
ayrılmamalarını rica ederim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

1970 malî yılı Genel ve Katma Bütçe tasarı
ları kanunlaşıncaya kadar, Devlet harcamaları
nın yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, ta-
hakuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı 
üaerinde, Güven Partisinin görüşlerini izah et
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
1970 malî yılı Bütçe Kanunu hakkındaki gö

rüşlerimizi, Sayın Genel Başkanımız Turhan 
Feyzioğlu, detaylara inmek suretiyle Yüce Mec-
lir huzurunda izah etmişti. Sayın Feyzioğlu bu 
izahlarında, dış ödeme dengesizliği mahallî ida
reler maliyesi, iktisadi hayattaki çeşitli denge
sizlikler, artan hayat pahalılığı, sanayiimizi güç 
durumda bırakan hammadde darlığı, Devlet öde
melerinin intizamsızlığı, vergi adaletsizliği ve 
daha Devlet hayatını iktisadi ve malî sahada et-
kiliyecek esaslı meselleer üzerinde Güven Par
tisinin görüşlerini izah etmiş bulunuyordu. 

Bu itibarla, meselenin teferruatına inerek, 
1970 malî yılı Bütçesinin ret sebeplerini tek
rar huzurunuza getirmek istemem. Ancak, şu ka
darını kısaca arz etmek isterim ki, biz Güven 
Partisi olarak, Adalet Partisi iktidarının ve De
mirel Hükümetinin malî ve iktisadi politikasını 
beğenmediğimiz için, çeşitli aksaklıkları zama
nında teşhis ve Yüce Meclis huzuruna getirme
mize rağmen giderilmediğini gördüğümüz için 
Demirel Hükümetine ve onun bütçesine kırmızı 
oy verdik. 

Bu itibarla, Yüce Meclis huzuruna getirilmiş 
bulunan bu yetki kanunu hakkındaki görüşleri
mizi izah ederken, Demirel Hükümeti hakkın
daki görüşlerimiz ve 1970 malî yılı Bütçesi hak
kındaki görüşlerimiz yelkdiğerinden ayırdedil-
melidir. 

Şunu arz edeyim ki, kısaca izah edeceğim se
beplere binaen, huzura getirilen yetki kanunu
na müspet oy kullanacağız. Ancak, bu müspet 
oy kullanmamız, Demirel Hükümetinim icratını, | 
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malî ve iktisadi politikasını tasvibettiğimiz ve
ya tasvibedıeceğimiz maaşına da asla gelmez. 

IMuhterem arkadaşlarım, 
Bütçe kanunları aslında, Devlet gelirlerinin 

tahsil edilmesine ve harcamalarının yapılmasına 
yetki veren kanunlardır. 1970 yılı Bütçe kanun 
tasarısı reddedilmiş bulunduğuna göre, büyük 
b.r problemle karşıkarşıya gelmiş bulunmak
tayız. Bu yetki kanunu kabul edilmediği tak
dirde, Devletin bütün hayatı felce uğrıyacaktır. 
Personel ücretleri ödenetmiyecek, mukavele ile 
bağlanmış işler yürütlemiyecek ekonomik geliş
im duracak, vâdesi gelmiş borçlar ödenemiye-
cek, Ibir kelime ile millet hayatında büyük ge
dikler açılacak, büyük mahzurlar müşahede edi
lecektir. 

«Güven Partisi olarak Geçici Bütçe kanunu 
tasarısına müspet oy kullanacağız.» derken; 
memleketin, milletin bu âcil dertlerini, bu ha
yati ihtiyaçlarını göz önünde tutmaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, aslında diğer devletlerde 
de emsali tatbikat mevcuttur; hattâ, bütçe ka
nunlarının reddi halinde değil, gecikmesi halin
de dahi, bir yıl evvelki bütçenin 1/12 inin her 
ay harcanması, birçok memleketlerde, devletler
de tatbikat halindedir, bir zaruretin icabı ola
rak yürütülmektedir. Bu itibarla biz, Demirel 
Hükümetinin icraatına, malî ve iktisadi politi
kasına «Hayır» diyoruz, ama, Devlet harcama
larının yapılmamasına, yatırımların aksaması
na, personel giderlerinin hoş olmıyan bir mec
raya sevk edilmesine, mukaveleye bağlanmış iş
lerin aksamasına sebebiyet vermemek için, hu
zura getirilmiş bulunan bu yetki kanununa 
«Evet» diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye, hakikaten geçmişte emsali görül

memiş bir siyasi krizin tatbikatı içerisindedir. 
Hükümetin kurulması için başvurulan yollar, 
tutumlar, yalnız ve yalnız Sayın Demirel'i ya
ralamış olsaydı, biz zaten yaralanan Demirel'e 
«Biraz daha yaralanmış» der, geçerdik, ama 
Hükümet kurma hususundaki politika Parlâ
mentonun hayatını, Parlâmentonun itibarını bü
yük ölçüde zedeler bir durum almıştır. (G. P. 
sıralarından alkışlar) Biz G. P. olarak Parlâ
mentonun itibariyle, Parlömanter rejimin haysi
yeti ile bağdaşmıyan bu tutumun karşısında
yız. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
işte, yukardan itibaren saydığım bu sebep

ler muvacehesinde, Devlet hayatının felce uğ
ramaması ve aslolan millet hizmetlerinin görül
mesi için biz, huzura getirilen bu yetki kanu
nuna müspet oy kullanacağız. 

G. P. adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Sa
dık Tekin Müftüoğlu. Buyurun. % 

A. P. GRUPU ADINA SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

1970 yılı Malî Bütçe kanunu tasarısının Yü
ce Meclisimizde tümünün oylanması sırasında 
vâki durumla reddedilmiş olmasından sonra, 
yeniden geçici bir devre için Hükümete muay
yen esaslar dâhilinde sarf ve tahsilat yetkisi ve
ren Geçici Bütçe kanunu tasarısının müzakere
si sırasında A. P. Grupu adına görüşlerimizi 
arz ve izah etmek için huzurunuzdayım. 

Bu vesile ile gerek dün Senatoda, gerekse 
bugün Yüce Mecliste yapılan tenkidleri üç bö
lümde toplamak mümkündür. 

Bunlardan birisi; «Siyasi bunalım» adı ve
rilen şekli ile siyasi hüviyet iktisabeden tenkid-
ler; bir diğeri «iktisadi bunalım» tesmiye olu
nan iktisadi meseleler; üçüncüsü ise «Bu kanu
nun bir bütçe kanunu olmayıp bir yetki kanu
nu olduğu, bu sebeple de Devletin ödeme ya
pamaz durumdan kurtarılması, tahsilatının ta
hakkuk ettirilmesi için biz şu grup olarak bu 
kanuna beyaz oy vereceğiz» şeklindeki mütalâa
lar... 

Müsaade ederseniz bunları birer birer tahlil 
edelim, vâki tenkidleri de karşılamaya çalışa
lım. 

Konunun siyasi yönü ile alâkadar olan kıs
mı iki bölümde mütalâa edilebilir. Bunlardan 
birisi A. P. nin tamamen iç bünyesi ile ilgili ve 
iç bünyesinde halledilmesi lâzımgelen konu, di
ğeri ise Parlâmentonun halledeceği ve Hükü
met buhranı dediğimiz hususla ilgili olan kı
sımdır. 

Aslında, A. P. iç bünyesi ile ilgili konunun 
kendi plâtformu içerisinde halledilmesi, bizim 
değişmez kanaatimizdir. Bu sebeple muhalefet 
partilerinin bugüne kadar gördüğümüz ve tes-
bit ettiğimiz tutum ve davranışlarının bu konuda 

da değişmemiş olması, haddizatında bizim ya
dırgadığımız bir mesele değildir. Zira toprak iş
gallerini, fabrika işgallerini, üniversite işgalle
rini tahrik eden hattâ teşvik eden, boykotla 
işgali aynı kabul eden bir zihniyetin; muayyen 
plâtformda, kanunların ve nizamların tesbit 
etmiş olduğu plâtformda halledilmesi lâzımge
len konuları başka bir plâtforma çekmek sure
tiyle birtakım siyasi emeller ve gayeler peşin
de koşması, biraz evvel de ifade ettiğim gibi 
bizim yadırgadığımız bir husus değildir. An
cak biz doğruluğuna yüzde yüz inandığımız, 
her meselenin kendi plâtformu içerisinde müna
kaşa ve müzakere edilmesi prensibinden ayrıl-
mıyacağız ve bu konuda da bizi çekilmek iste
nen yere gitmiyeceğiz. Bu husustaki mütalâa
mızı bu şekilde kısaca bağlamak istiyorum. 

ikinci konu ise; Parlâmentonun çözmesi lâ
zımgelen Hükümet buhranı ile ilgili durumdur; 
Parlâmentonun çözüp neticelendireceği, Hükü
metin kurulması ile ilgili durum. Takdir eder
siniz ki, bu husus Parlömanter nizam içinde ve 
onun usullerine riyatle Anayasanın tâyin ve 
tanzim ettiği istikamette, önce Parlâmentoda 
bir çözüm yoluna gidilecektir. Şayet Parlâmen
toda bir çözüm yolu bulunamaz ise, o takdirde 
Parlömanter rejimlerde değişmez esas olan, si
yasi bunalımlarda son merci olan millete gidi
lecek ve milletin hakemliği istenecektir, (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Milletin 
hakemliğine müracaatı, Parlömanterlerin üzeri
ne yapılan bir baskı olarak gösterme gayretleri 
ise, her şeyden evvel Anayasamızda tanınan 
hakların kullanılmasından, Anayasamızda tes
bit ve tanzim edilmiş olan prosedürlere uygun 
hareketler karşısında duyulan tedirginliğin, du
yulan kuşkunun bir tezahürü şeklinde ortaya 
çıkar ki, zannediyorum bu ifade tarzı meseleyi 
halletmez, aksine bunu böyle tesmiye edenlerin 
üzerinde vâki birtakım endişeleri ortaya ko
yar. 

İkincisi; seçimden kaçmanın veya «Seçime 
gidiyoruz» derken bunu bir tehdit vasıtası ola
rak göstermenin millete, millî iradeye inanç
sızlık şeklindeki tezahürü ortaya çıkar ki, bu 
da bu tarz tenkidlerin haklılığını bertaraf 
eder. 

Seçimden korkmanın bir üçüncü esprisi ise 
«Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek 
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var» esprisinin telâş ve korkusunu ortaya koy
masıdır ki, arkadaşlarımızın bundan tevâkki et
mesini önemle rica ederim. 

Aziz arkadaşlarım, siyasi kısımla ilgili di
ğer bir husus şu: Sayın muhalefet sözcüsü, Sa
yın Genel Başkanımız ve Başbakanın bu husus
taki çalışmalarına tarizde bulunmakta, meseleyi 
biraz «gecikmiş» olmak şeklinde ortaya koymak 
istemektedirler. Halbuki, Sayın İnönü'nün kur
muş olduğu Hükümetlerde 23 günlük süreler
le karşılaştığımızı hatırlattığımız zaman, bu 
yöndeki vâki tenkidlerin veya tarizlerin hak
sızlığı da kendiliğinden ortaya çıkar. 

Sayı artırma veyahut ekseriyeti bulma yö
nünde yapılan çalışmalar aslında konuşmamın 
başında izah ettiğim şekilde parti iç bünyeleriy-
le ilgili hususlardır. Bunun buraya getirilmesi, 
plâtform değişikliği şeklinde mütalâa olunabi
lir. Ancak, hâfızai beşer nisyon ile malûl olma
lıdır. Geçmiş iktidarlar zamanında, C. H. P. 
nin kurmuş olduğu koalisyonlar zamanında 
kimlerin ne şekilde vekil yapıldığını o zaman 
Parlömanter olan arkadaşlarımız gayet iyi 
bilmektedirler. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Sonra kaldı ki, Sayın inönü'ye 
yaş günü hediyesi olarak C. H. P. ye intisabe-
den milletvekillerinin varlığından da Parlö-
manterlerin haberi vardır. (A. P,. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

(C. H. P. sıralarından bir milletvekili — Ge
riye değil, ileriye doğru gideceğiz. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) — 
Aziz arkadaşlarım, iktisadi konulara gelince; 
aslında Sayın C. H. P. sözcüsünün bu konuda 
burada ortaya koymaya gayret sarf ettiği hu
susların hepsi 1970 malî yılı Bütçesinin müza
keresi sırasında tarafımızdan âriz âmik cevap
landırılmıştı. 

Montaj sanayii, ithalât, ihracat, para kıyme
tinin düşmesi, pahalılık ve sair konularda, da
ha bundan 10 gün evvel, burada geniş tartış
malar yaptık. Bunlara tekrar dönmek istemi
yorum. Ancak, meseleyi anahatlariyle mütalâa 
ettiğimiz takdirde şu hususla karşı karşıya ka
lıyoruz; Sayın C. H. P. sözcüsü «Temel felse
fede A. P. iktidarı ile karşı karşıya olduğumuz 
için» diğer bir ifade ile, «Temel iktisadi ve sos
yal konularda A. P. iktidarının anladığı es
prinin dışında başka bir görüşe sahibolduğumuz 
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için 1970 malî bütçesine biz kırmızı oy verdik.» 
diyor. 

Aslında C. H. P. ile A. P. nin sosyal ve ik
tisadi konularda ayrı görüşlere sahibolması ka
dar normal bir şey yok. Geçen defa izah ettim; 
temel meselelerde, bir hukukî nizamla ilgili, hu
kuk Devleti anlayışı ile ilgili hususlarda C. H. 
P. nin mutlaka ve mutlaka Anayasa esprisi içe
risinde ve Anayasa kurallarının hâkim olduğu 
bir hukuk Devleti anlayışına gelmesi şarttır, 
muhterem arkadaşlarım. Buraya gelmediği 
müddetçe bu konuda C. H. P. ile A. P. nin bir 
görüş birliği içerisinde bulunması mümkün de
ğildir. 

Sosyal ve iktisadi konulara gelince; yine ge
çen bütçe müzakerelerinde, arz ve izaha çalış
tım; Birinci Beş Yıllık Plânın hazırlan
ması ve hazırlanan metnin Yüce Parlâmentoya 
şevkinden sonra ortaya çıkan durum şu idi: 
Anayasamız ikinci maddesi ile sosyal Devlet 
esprisini hâkim kılmış, sosyal Devlet anlayışı
nı Hükümetlere vazife olarak vermiş idi. Buna 
rağmen C. Hj. P. nin iktidarı, Birinci Beş Yıl
lık Plânı hazırladığı zaman sosyal Devlete te-
rettübeden vazifeleri Hükümete değil ve fakat 
gönüllü vatandaşlara bırakmıştı. Bu, bilâhara 
Parlâmentoda verilen takrirlerle tashih olun
du; «Devlet vazifesini kişilere bırakamaz, Hü
kümet sosyal Devlet anlayışına uygun hizmet
leri vatandaş değil, kendisi yapmak durumu ile 
karşı karşıyadır» dendi. İşte C. H. P. nin sos
yal Devlet anlayışı Hükümete Anayasanın tah
mil ettiği ödevleri gönüllü kişilere bırakma
sı. 

A. P. nin sosyal Devlet anlayışı ise; biza
tihi ileri ölçüde konut bakımından, diğer hiz
metler bakımından, işsize iş bakımından, asgari 
ücretlerin artırılması bakımından, daha iyi ha
yat şartlarına kavuşturulması bakımından yapı
lan hizmetlerin Hükümetler tarafından ifası ve 
yerine getirilmesidir. 

Aziz arkadaşlarım, size bir misal vermek is
terim, 1963 yılında Türkiye'de çalışan işçilere 
ödenen miktar, hafızamda yanlış kalmadı ise, 
3 665 000 000 liradır. Buna mukabil 1968 yı
lında Türkiye'de çalışan işçilere ödenen mik
tar ise, 9 015 000 000 lira civarındadır. Bu, sos
yal hizmet anlayışımızda C. H. P. den devral
dığımız durumun A. P. iktidarı zamanında han-
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gi merhalelere getirildiğinin açık ve vazıh bir 
örneğini ve müşahhas misalini vermektedir. Ta
biî ki, bu iki zıt anlayış içerisinde bulunan bir 
iktidar partisi ile, bir muhalefet partisinin bu 
konuda da aynı görüş içerisinde bulunması 
mümkün değildir. 

Saym milletvekilleri, üçüncü konu da, halen 
müzakeresini yaptığımız tasarının, bir kanun 
tasarısı mı, yoksa geçici bir bütçe mi olduğu 
hususudur. Aslında Sayın Maliye Bakanının 
Bütçe Karma Komisyonunda izah ve ifade et
tiği şekilde, bütçe tasarıları ve bütçe kanunları 
Hükümetlere yetki veren kanun ve tasarılar
dır. Bu önümüzdeki tasarı da, Hükümete 3 ay
lık dönemde 1969 bütçesinin 1/12 bölümüne dü
şen miktarı kadar harcama yapma imkânı ver
mektedir. Bu, muvakkat bir devre içindir - ki, 
31 Mayıs 1970 sonunda bitmektedir - bu devre
ye kadar Hükümete gerekli tasarrufları yap
ma imkânını veren bir yetki tasarısı, bir bütçe 
tasarısıdır. Kanunlaştığı takdirde de «Bütçe 
Kanunu» şeklinde tesmiye olunacak ve o şekil
de tatbikatını bulacaktır. 

Ancak, burada bir konuyu da karşılamak 
istiyorum; o da, muvakkat Hükümetin muvakkat 
bütçesi meselesidir. 

Aziz arkadaşlarım, âmme hukukunda, idare 
hukukunda ne «muvakkat Hükümet» diye bir 
şey vardır, ne «muvakkat bütçe» diye bir şey 
vardır. Hükümetlerde aslolan temadiyettir. Hü
kümetler devam eder gider. Bu itibarla, tema-
diyetin esas olduğu bir konuda «Hükümet mu
vakkattir, binaenaleyh bu bütçeyi tatbik eder
ken şu şu şu hususlara riayet etmediği takdir
de, şu şu şu sorumluluklardan kurtulamaz» 
şeklindeki beyanlar, aslında hiçbir şey ifade et
mez. Zira Hükümetlerin siyasi ve hukukî so
rumlulukları, iş başında kaldıkları müddetçe 
devam eder. 

Eğer, bu tarz tankidler ile mevcut Hüküme
tin hiçbir şey yapmaması isteniyor ise, bu 
mümkün değildir. Aslında bunu söyliyenlerin 
mazideki icraatlarına baktığımız zaman, o gün
kü icraatları ile bugünkü beyanları arasındaki 
tenakuzu da rahatlıkla ortaya koymak müm
kündür. 

Bakıyoruz; 13 Şubat 1965 tarihinde aynı şe
kilde düşürülmüş olan C. H. P. Koalisyon Hü
kümeti tarafından, yeni Hükümet kuruluncaya 
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kadar geçen zaman içinde, 19 Şubat 1965 tarihi--
ne kadar 96 tane kararname çıkarılmış bulunu
yor. Bilir misiniz ki, bu kararnamelerin hüfcukî-
mahiyeti, siyasi mahiyeti nedir? Kısaca arz %& 
izah edeyim. 

Aziz arkadaşlarım, bu kararnamelerin çoğu 
ile ya müsteşar tâyin edilmiştir, ya umum mü
dür tâyin edilmiştir veya umum müdür mua
vini tâyin edilmiştir. Bunlar tamamen siyasi 
kararnamelerdir. 

Bir de, bundan daha elîmi ve daha acısı; 
karşılığı düşünülmeksisin, gelecek Hükümeti 
birtakım malî sıkıntılarla, birtakım siyasi ve 
sosyal hâdiselerle karşı karşıya bırakmak isti-
yen kararnamelerin çıkarılmış olmasıdır. 

Bunlardan bir tanesi, Zonguldak maden hav
zasında çalışan işçiler - ki, 1946 dan beri müna
vebe ile bu işçi arkadaşlarımız yerin altında ça
lışırlar ve ücretli hafta tatilinden istifade ede
mezler idi - hakkmda çıkarılan kararnamedir. 
1946,,., 1965.. Ve kararname çıkarılmıştır. 

Eğer, durumu tetkik ederseniz göreceğiniz 
manzara şudur; kararname çıkmadan evvel ge
rekli teknisyenler, idare adamları, böyle bir ka
rarname çıktığı takdirde «Hükümet hangi hâ
diselerle karşı karsıya kalır, nelere muhatabo-
lur?» diye düşünmüşler, taşınmışlar, tetkik et
mişler ve o zamanın Hükümetine rapor vermiş
ler. Bu raporda, «eğer bu ücretli hafta tatili 
çıkarılır ise, haftada bir gün ocakların kapana
cağı, bundan mütevellit istihsal düşüklüğü ola
cağı, bu istihsal düşüklüğünün sonunda kömür
le çalışan, başta yüksek fırınlar olmak üzere, 
tren seferlerinde, kömürle çalışan ağır sanayi
de, kömürle çalışan vapurların seferlerinde ve 
hizmetlerinde büyük çapta aksamalar olacağı» 
sarahaten ifade edilmiştir. 

Buna rağmen gerçekte, sadece siyasi bir pu-
van sağlamak, diğer yönüyle de; eğer gelecek 
Hükümet bu çıkan kararnameyi ilân etmezse 
Zonguldak'a gelip; «işte biz böyle bir kararna
me çıkardık ama, Hükümet bunu ilân etmek ce
saretini gösteremedi, bizim size tanıdığımız 
hakları vermedi» diyebilmek gibi birtakım si
yasi emellerle çıkarılan bu kararname ve diğer 
müsteşar, umum müdür ve umum müdür mua
vini tâyinleri gösteriyor ki, O. H. P., gerek ik
tidarda iken, gerek bugünkü beyanlarında oldu
ğu gibi muhalefette iken, icrada kalmayı sade-
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ce siyasi gayelere erişmede bir vesile ve iktidarı 
da siyasi gayelerinin tahakkuku için bir vasıta 
olarak kabul etmektedir. 

Aslında şu kanun tasarısının hazırlanıp Par
lâmentoya sevk edildiği ve hattâ Bütçe Komis
yonunda müzakere edildiği ana kadar A. P. 
Hükümeti tarafından, bunun seçimde faydalanı
labilecek bir kanun olduğu esprisi veya kanaa
ti diye ortada bir şey de yoktu. Bunu saraha
ten ifade ediyorum. Çünkü bunu, Sayın Mali
ye Bakanının, bu bütçenin Bütçe Karma Ko
misyonundaki müzakeresi sırasında, ifade etti
ği bir gerçektir. 

Sayın Maliye Bakanı orada aynen şunu 
söylemiştir: «Biz böyle bir şeyin, böyle bir ka
nunla olabileceğini, arkadaşlarımız bu konuyu 
ortaya atıncaya kadar, hiçbir zaman düşüneme
miştik.» 

Bu, şunu ortaya koyuyor muhterem arka
daşlarım; 0. H. P. iktidarda iken, nasıl 1965 se
nesinde çıkardığı kararnamelerle, muvakkat 
devreyi dahi siyasi emellerinin tahakkuku için 
bir vasıta, bir imkân olarak kabul etmiş ve o 
yoldaki icraata girmişse, C. H. P. zannediyor ki, 
A. P. de böyle bir davranışın ve niyetin peşinde
dir. Böyle bir şey yoktur muhterem arkadaşla
rım. 

Hluâsa olarak toplamak icabederse diyebili
riz ki; A. P. nin; bu bütçe dahi vesile edilmek 
suretiyle, kendisine vâki her türlü tenkid ve ta
rizlerin gerçek olmadığını, mütaaddit müzakere
ler vesilesiyle ortaya çıktığı halde, her fırsatı 
A. P. yi yıpratabilmek için bir değerlendirme 
vasıtası kabul eden muhalefetin bugün aynı 
tarzdaki bir taktiğe başvurmasını da milletin 
anlıyacağını ve o şekilde değerlendireceğini, bu 
sebeple de bu tarz ithamlara kıymet ve değer 
vermiyeceğini ifade ederek huzurunuzdan say-
giyle ayrılıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Tur
han Feyzioğlu, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, 

Huzurumuzda kısa bir konuşma ile son günle
rin tartışma mevzuu haline gelmiş bir hukuk ko
nusunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu ko
nuda bilhassa Yüce Meçisin bütün kanatlariyle, 

bütün partileriyle hassas olması gerektiğine ina
nıyorum. 

Biraz evvel konuşan sayın A. P. sözcüsü, dün 
grupulmuz tarafından yaymlanlmış olan bir bül
tende yer alan bâzı görüşleri anlamamakta ve 
ters yorumlamakta ısrar etmeseydi huzurunuza 
gdmiyecektim. 

Seçim konuşumda, Meclislin seçimlıerinin yeni
lenmesi konusunda hukukî ve siyasi durum ne
dir? Bunu hepimizin bilmemiz gerekir. Türk 
Anayasası neye cevaz vermiştir, Türik Anayasası 
neyi yasaklamıştır, neyi mümkün kılmamıştır? 
Bunu bilmemiz gerekir. 

Türk Anayasası bâzı Anayasalardan farklı 
olarak; «Başbakan ve Cumhurbaşkanı bir araya 
gelirler, karar verdikleri zaman Millet Meclisine, 
seni feshettim, yeni seçim yapacağım» derler 
tarzında bir hüküm koymamıştır. Türkiye'de 
Başbakanın ve Cumhurbaşkanının elele vermek 
suretiyle Meclisi feshetmek yetkisi yoktur. Mu
ayyen bâzı hukukî şartlar gerçekleşir ise - ki, 
o şartları da ancak yine Millet Meclisi gerçek-
le§tirebilir, Millet Meclisi bu şartları gerçekleş
tirip gerçekleştirmemek imkânına sahiptir, bu 
sarih şartlar, 108 nci maddenin belirttiği şartlar 
ortada yoksa böyle bir yenileme kararı veri
lemez. Güven Partisi olarak günlerden beri yan
lış yorumlara, yanlış beyanlara, bizzat sorum
lu ağızlardan dinlenilen birtakım beyanlara kar
şı, «Anayasa şöyle söyler», diye basit bir Ana
yasa gerçeğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Yap
tığımız bundan ibarettir. 

Millet Meclisi kemdi kaderine kendisi hük
meder. Millet Meclisi çoğunluğu isterse bugün 
seçimleri yenilemeye karar verebilir, yarın se
çimleri yenilemeye karar verebilir. Millet Mec-
lipi, bu bakımdan tam bir irade serbestliğine sa
hiptir. Millet Meclisi, millet iradesinin tecelli 
ettiği kuruluş olarak, seçimleri yenilemekte si
yasi fayda gördüğü zaman, memleket menfaati 
bunu gerektirdiği zaman bunu yapabilir ve ka
naatimizce lüzumlu olduğu vakit yapmalıdır da. 
Bu bir ayrı mevzudur. 

Fakat Cumhurbaşkanına müracaat etmek, 
teklifte bulunmak suretiyle, Mecliste çoğunluğu 
yitiren bir başbakan adayı, Meclis seçimlerinin 
yenilenmesini sağlayabilir mi? Bu sorunun ce
vabı, bâzı yazılı yorumlarda gördüğümüz veya 
bâzı şifahî göz dağı verircesine yapılan beyan-
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larda rasladığımız iddiaların aksine olarak, 
mümkün değildir. 

108 nei maddede Cumhurbaşkanına bir yet-
k; verilmiştir, ama Cumhurbaşkanına verilen 
yetki, bir başlbakan adayının Millet Meclisinden 
güven oyu almasını kolaylaştırmak için verilmiş 
bh' yetki değildir. Bir başbakan adayının; «uslu 
durmazsanız elimde bir sopa vardır, bir tedip 
aleti vardır.. (G. P. sıralarından alkışlar) Eğer 
uslu davranıp da bana güven oyu vermezseniz, 
'ben de Cumhurbaşkanına gitmek süratiyle Mec
lisi feshederim ha» tarzında bir tehdit ve baskı 
vasıitası olarak seçim yeniletmesine imkân veren 
bir yetkiyi Türk Anayasasının hiçbir maddesin
de bulamazsanız. (G. P. sıralarından alkışlar) 

Bir başbakan adayı bir defa değil, yüz dsfa, 
i» t üste yüz defa.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 1,5 se
ne içimde... 

TURHAN PEYZİOĞLU (Devamla) — 1,5 
sene içinde yüz defa güven oyu isteyip de, Hü
kümetini kurduğu sırada güven oyu isteyip de 
güven oyu almasa, o 108 nci maddede yazılı 
olan 3 rakamının 1 ndisi daihi teşekkül etmiş 
olmaz. Hukuk bu.. 108 nci maddeyi lütfen okur
sanız, 108 nci maddenin gerekçesini okursanız, 
108 nci maddeye ait Kurucu Meclis zabıtlarını 
okursanız görürsünüz ki.. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Seçimlerden 
niye korkuyorsunuz bu kadar? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Se
çimlerden korkacak olan, çoğunluğunu esasen 
seçimlerde yitirip yüzde 46 ile gelen ve bir se
çim olursa kaça düşeceğini hesabetımekte olanlar
dır. Yaralı olan sizsiniz, biz değiliz.,. (G. P. ve 
C. H. P. sıralarından alkışlar) Ne diye korka-
lım? Seçimden değil, ama Millet Meclisinin üze
rine icra kuvvetinin gölgesini düşürmek isteme
diğimiz için sesimizi yükseltiyoruz. Millet Mec
lisinin tümü olarak, şu kuruluşun üstünde bir 
başbakan adayının gölgesini kabul etmeyiz. Çün
kü şu veya bu şahıs, şu veya bu kimse, adı ne 
olursa oldun, unvanı ne olursa olsun, geçmiş hiz
meti ne olursa olsun, her hangi bir şahıs, «Ben 
başbakan olmazsam Meclis devam etmez, ben 
başbakan olmazsam demokrasi devam etmez» di
yemez. Demokrasi her hangi bir şahıs olmadan 
devam eder. (G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 

alkışlar). Meclisin tümü üzerinde fesih tehdidi, 
Anayasa dışı olarak kullanılmaya kalkışılırsa 
veya Meclisin bâzı üyelerinin vicdanları üzerin
de baskı terkiplerine girişilirse o zaman demok
rasi zarar görür, diye sesimizi yükseltiyoruz. Mil
let Meclisinin - iktidar grupu dahil - tüm olarak 
haysiyetini Anayasaya dayanarak korumak için 
sevimizi yükseltiyoruz. (G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Arkadaşlar, seçime Millet Meclisi çoğunlu
ğu kırar verebilir. Sayın A. P. nin iktidar ka
nadı bu Mecliste çoğunluğu bulduğu anda seçi
me karar verebilir. Ama bu çoğunluğu bulduğu 
anda seçime karar vermek yerine güven oyu al
mayı tercih edeceğini biliyoruz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Yapmıya-
cağız bu. 

TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Yok böyle 
bir şey. 

TURHAN FEYZfOĞLU (Devamla) — Bu ço
ğunluğu teşkil etmek için, millî menfaatler ge
rektirdiği zaman bizim reylerimiz hazırdır. 

G. P. olarak biz, millî menfaat icabettirdiği 
zaman Cumhurbaşkanının, icra kuvvetinin^ mec
lis dışı bir kuvvetin Millet Meclisini fesh et
mesi tarzında değil; ama Millet Meclisinin ken
di iradesi ile seçimi yenilemesi tarzındaki bir 
hal şekline, gerektiği zaman, varız. 

«108 nci maddeye göre geliriz, güven oyu al
mayız; bir d t̂ha Cumhunbaşjkamndan yetki alı
rız, geliriz bir daha güven oyu almayız; gideriz 
Cumhurbaşkanından bir daha yetki alırız, geliriz 
bir daha güven oyu almayız; görsün bakalım 
Meclis, üç defa güven oyu vermediği zaman fes
hederiz» sözü Anayasa dişildir; otuz defa bu 
hal tekerrür etse 108 nci madde uygulanamaz, 
diyoruz. 108 nci madde, gJüven oyu alarak iş ba
şına gelmiş, Meclisin güveniyle vazifesine devam 
etmekte olan bir Hükümetin; Bütçe reddi sure
tiyle değil, istifa suretiyle değil, ama gensoru, 
89 ncu madde veya 104 ncü madde suretiyle 
güvensizlik oyunu art arda alması halinde uy
gulanabilir. 

Türkiye'de, 1961 Anayasasının uygulanmaya 
başladığı tarihten bu yana 108 nci maddeye göre 
Hükümet düşmesi bir tek defa olmadı. Demirel 
Hükümetinin son düşüşü, 108 nci maddedeki 
düşmelerin birincisi değildir. Çünkü, bütçe red
di suretiyle düşme veya istifa 89 veya 104 ncü 
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maddeye göre, düşme değildir ki 1Ö8 nci mad
denin üç unsurundan birincisi gerçekleşmiş ol
sun. 

Bir Hükümet gelipte güven oyu istediği za
man güven oyunu Meclis reddederse, bu da he
nüz birinci unsur değildir; çünkü bir Hükümet 
ancak güven oyu aldıktan sonra gensoruyle dü
şürülürse birinci düşme olur. .Bunu, 18 ay zar
fında bir düşme daha ve bir güvensizlik oyu 
daha takilbetmelidir ki bu madde uygulansın, 

Bu sözleri, nâçiz arkadaşınız ilk defa bugün 
söylemiyor. 108 nci madde, Kurucu Mecliste ilk 
defa müzakere edilirken yine bu kürsüye çıka
rak, Anayasayı hasırlayan Kurucu Meclise ifa
de etmişizdir ki, bu 108 nci maddedeki usul iş
lemez. Tatbikatta işlemesi mümkün değildir. 
Yani «nazari bir yetki veriyoruz, verilen yetki 
işlemiyecektir» diye tahminimi söylemişimdir. 

Arkadaşlar, buna benzer bir madde Fransız 
Anayasasında ve bizim Anayasamızdaki hüküm
den çok daha yumuşak şekilde vardır. 

Şöyle ki; «18 ay zarfında iki defa Hükümet 
düşmesi halinde, Cumhurbaşkanı Başbakanın 
isteğiyle Meclisi yeniler.» der. Biz bunu, 18 ay
da iki defa yerine üç defa yapmışız. 

Fransa gibi bir memlekette, üç ayda bir, 
dör ayda bir başbakanların değiştiği, bir yılda 
üç dört Hükümet buhranının» birbirini takibet-
tiği bir memlekette, Fransız Anayasasının bu 
maddesi tatbik mevkii bulamamıştır. Çünkü, 
parlâmentolarla Hükümet arasındaki münase
betler daima Fransız Anayasasının o maddesin
deki usûller dairesinde, bizim Anayasamızın 
108 nci maddesine, 89 ncu ve 104 ncii madde
lerine göre işlemiyor. 

Türkiye'de iki defa Meclis Hükümeti düşür
dü; ikisi de bütçe ile ilgili oldu; 89 ncu mad
deye göre olmadı. O halde bir Meclis, memnun 
olmadığı, tutumunu beğenmediği, iktisadi, si
yasi tutumundan, iş tutumundan müşteki oldu
ğu bir hükümeti düşürmek için 89 ncu madde 
dışında öyle bir takım imkânlara sahiptir ki, 
bu imkânlar Fransa'da da bizde de - benzer 
Anayasa hükümlerinin bulunduğu iki memle
keti arz ediyorum - bizde çok seyrek olarak, 
orada çok sık olarak öylesine tatbik edilmiş
tir ki, ne Fransa'daki iki defa düşme halinde 
Meclis seçimi yenilenir» hükmü işlemiştir, ne 
de Türkiye'de 108 nci maddenin işlemesi için 
kolay kolay zemin bulunabilmiştir, 

Her halde G. P. nin tedbirleri dikkatle 
okunmuş olsa idi görülecekti ki, biz, millet ira
desine başvurma anlamında Meclis karariyle 
seçime gidilmesine hiçbir şekilde muteriz deği
liz. 

Seçimden korkan kaçan kim? Bu düşünüle-
meZj Gerektiği zaman bu elbette yapılabilir. 

Yalnız, latifeye izin verirsen sayın sözüc ar
kadaşımız, 213 rakamını, - beğenilecek usullerle 
veya beğenilmiyecek usûllerle - 226 ya çıkardı
ğı zaman acaba seçim mi düşünülecek, yoksa 
güven oyu mu düşünülecek, onu merak ediyo
ruz. Bu kadar transfer gayretleri seçime gitmek 
için mi, güven oyu almak için mi? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Her ikisi 
için de. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bize 
öyle geliyor ki, bu gayretler seçim kararı çıka
racak bir çoğunluk bulmak için değil... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Nereden 
biliyorsun? Size öyle geliyor. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Öyle 
geliyor bize. Yanılabiliriz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibe müda
hale etmeyiniz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Şim
di arkadaşlarım, T. B. M. M. iktidar kanadıyla, 
muhalefet kanatlarıyla bir usulün karşısına di
kilmeye mecbur; «Ya bana güven oyu verirsi
niz, yahut da güven oyu vermemekten müte
vellit çıkacak buhran neticesinde seçimi yenile
meye giderim.» 

işte Türk Anayasası, her hangi bir Hüküme
tin veya bir Başbakan adayının, Meclisin kar
şısına gelip; «Güven oyu alamazsam bu Meclisi 
seçime götürürüm.» demesine mâni olmak için, 
ancak güven oyu aldıktan sonra Hükümetlerin 
düşmesi halinde ilgili maddenin uygulanabile
ceğini sarahaten yazmıştır. Bu itibarla, Allahm 
günü «Mutlaka seçime gideceğiz, mutlaka se
çim istiyoruz, süratle seçime gideceğiz» tarzın
daki tehditlerin, 108 nci maddenin verdiği yet
kiyi kullanabilirmişçesine; «Efendim Demirel, 
üç defa Sayın Sunay'dan yetki alacaktır, üç de
fa Meclisin önüne arka arkaya gelecektir - san
ki bu konuda Sayın Simav, Demirel'le işbirli
ğine yeminliymiş gibi - üç defa güven oyu al
madı mı Sayın Demirel, 108 nci madde uygu
lanacak tarzında Anadolu Kulübünde, şurada 
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burada yapılan kulislerin Anayasayla bir ilgisi 
yoktur. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Bunların res
mî hiçbir değeri yok. Dedikoduları burada ko
nuşuyorsunuz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bu
nu arz etmek için biz bildiri yayınladık. Bun
lar mesnetsiz sözlerdir. Çünkü, Anayasamız bu 
tarzda bir usule cevaz vermiyor. Güven oyu al
mış hükümetlerin, 89 veya 104 ncü maddeye 
göre düşürülmesi halinde ve bunun ard arda 
tekerrürü halinde bir tedbir düşünmüştür. Böy
le bir halde ancak bu tedbir uygulanabilir. 

Bu kadar sarih bir hukukî iddiayı, ki, dün 
bunu açıkladığımız zaman isabet oldu. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Dedikodu
ları konuşuyorsunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne
den bu kadar gocunuyorsunuz? 

Eğer bu Anayasa hükümlerini sorumluları
nıza anlatsaydmız, biz tebliğ neşretmek zorun
da kalmazdık. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çakmak, lütfen 
müdâhale etmeyiniz efendim. İstirham ediyo
rum. 

Sayın Feyzioğlu, sizden de istirham ediyo
rum, müdahale edenlere cevap vermeyin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sev
gili arkadaşlarım, mesele bu kadar basittir. Bi
zim çabamız, «Bit pazarını bilirdik, eskiler pa
zarını bilirdik, bilmem ne pazarını bilirdik, 
mebus pazarını da yeni öğrendik.» Tarzında 
basında yazılar yazılmasına engel olmak için 
yapılan namus ahlâk mücadelesidir. (Güven 
Partisi sıralarından şiddetli alkışlar.) 

Bizim mücadelemiz, Meclisin itibarı üzerine 
«Bunlar daha dün seçimden geldiler, bir 
daha adam olup gelirler mi, gelmezler mi? 
Gidip de gelmemek var.» tarzında neşriyatla, 
Meclise müteveccih birtakım hücumlarla - ki, 
aynı tâbiri şimdi sözcü arkadaşımızın ağzın
dan duyduk, birbirine yakın tâbirler bun
lar - bu tâbirlerle Meclisin hür iradesi üzerin
de bir seçim kılıcı asarak, «acaba Meclisi se
çim korkusu ile güven oyu vermeye sevk ede
bilir miyiz?» ümidine kapılanlara, bunun ha
yal olduğunu anlatmaktır. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Neden 
gocunuyorsun? 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu
gün seçim teklifi yapmak için transfere de, 226 
reyi toplamaya da ihtiyacınız yok. Hodri mey
dan! Elinizdeki 218 ve 219 reyle getirirsiniz 
seçimi yenileme kararını ve görürsünüz o za
man nasıl konuştuğumuzu ve nasıl rey verdi
ğimizi. Hodri meydan; buyurun efendim. 
(A. P. sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler.) 

G. P. olarak, A. P. nin böyle bir teklifle 
gelmesini ve Hükümet kuruluşundan evvel 
gelmesini bekliyoruz. Hükümet kuruluşundan 
evvel gelebiliyor musunuz? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Var mı
sınız? Söz mü? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Va
rız. Getirin görüşelim. 

Değerli arkadaşlarım, bu mevzu bu kadar 
açıktır; bütünlüğünü muhafaza eden, görüş
lerinin, uyarmalarının haklılığı her gün mey
dana çıkan, savunduğu prensiplerin sağlamlığı 
her gün biraz daha anlaşılan, doğruyu söyle
diği meydana çıkan G. P. seçimden korkmaz. 
Parçalanmış ve bölünmüş halde siz seçime git
meye razı iseniz, biz dünden razıyız arkadaş
lar. Bunu ifade etmek istiyorum. Yalnız, Mec
lisin itibarının bir şahsın Başbakan olmasın
dan çok daha önemli olduğunu size bir defa 
daha arz etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Her hangi bir adamın şu koltukta oturması 
mühim değil, ama Millet Meclisinin itibarı, 
Millet Meclisi üyelerinin her birinin - ister ik
tidar mensubu, ister muhalafet mensubu ol-
snn - bir Başbakan adayından değil, ama 
Allahmdan ve vicdanından talimat alarak hür 
şekilde rey vermesi... işte bu mühimdir arka
daşlar. Biz bunun mücadelesini yapıyoruz. 

Saygılar sunarım (G. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Te
kin Müftüoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA SADIK TEKİN 
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri ; 

Bizim muarızlarımızın veya muhaliflerimi
zin değişmez bir tabiatı vardır; o tabiat 
da şudur : Hangi konu olursa olsun bizim 
muarızlarımız ve muhaliflerimiz, kendilerine 
göre bir Hükümet imajı yaratırlar. Kendile-
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rine göre bir Başbakan adayı, kendilerine 
göre bir hâdise yaratırlar, o hâdiseleri, ku
ruluşlara, - birtakım şeyleri yapmadıkları 
halde - yapmış gibi gösterirler ve ondan sonra 
kendilerinin yakıştırıp ilâve ettikleri husus
ları bir «vakıaymış» gibi alır, o ortamda bizi 
tenkid ederler. 

İşte muhalefetin sermayesi bu. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

Şimdi Sayın Feyzioğlu'nun da burada biraz 
önce bu yanlış, bu sakin tutumdan vazgeçmemiş 
olduğunu görmek hakikaten üzücü. 

Bakınız ben konuşmamda ne dedim : «İza
ha lüzum yoktur ki bu tarz siyasi buhranlarda 
ilk çözüm yeri parlâmentodur ama, parlömanter 
rejimde siyasi buhranların son çözüm mercii ise 
miMetin hakemliğidir» dedim ve «Milletin ha
kemliğine gitmeyi, bunu arzu etmeyi bir tehdit 
vasıtası olarak görmek ve göstermek yanlıştır. 
Bunu, bu şekilde görmenin şu şu şu sakıncaları 
vardır» diye ilâve ettim. 

'Sayın Feyzioğlu burada çıktılar, yine aynı 
ü&lûp içerisinde şunu ifade ettiler : «Parlâmen
to üzerinde bir başbakan adayının gölgesini ka
bul etmeyiz» buyurdular. Sayın Başbakan ada
yı arkadaşımız, Sayın Genel Başkanımız, hangi 
konuşmasında, ne zaman ve nerede : «Üç defa 
Cumhurbaşkanlığına giderim, üç defa kendimi 
başbakan aidayı yaptırırım, gelirim, üç defa 
Meclisten güven oyu isterim, olmazsa seçime 
giderim» dedi? Bunu tevsik edin beyler. Bu, si
zin muhayyilenizde yarattığınız bir şey! Bir 
gerçek değil. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) 

Saym Başbakanın söylediği şey şudur arka
daşlarım : «Bu krize haysiyetli bir hal yolu bu
lunamazsa seçimlerin yenilenmesi fikri, aklî bir 
'düşüncedir.» Sayın Başbakanın söylediği şey 
bu. 

Bir noktayı daha vuzuha kavuşturmakta 
fayda var : Acaba muhalefet sözcüsü arkadaş 
Olarım, parlâmentonun ekseriyetinin seçimleri 
yenileme kararı verme yetkisi olduğunu kabul 
«diyorlar mı? Zannediyorum ediyorlar. Bir. 

Anayasanın 108 nci maddesindeki prosedür 
ve santiar tahakkuk ettiği takdirde Parlâmento 
ötomatikman seçimlere gider mi? Gider. iki. 

Bizim söylediğimiz şey bu. Bunun dışında 
birtakım vakaları, olmıyan vakaları varmış gi

bi bize yakıştırıp onun üzerine hüküm bina et
menin mânası var mı? 

Aziz arkadaşlarım, birinci konuşmamda söy
ledim; geliniz, bu kürsüye ciddî konuları geti
relim, gerçekleri getireOiim ve gerçekler üzerin
de münakaşalarımızı yapalım, salim bir nokta
yı hep beraber tesbit ve tescil ©delim. Ne mâna
sı var; falan yerdeki konuşmanın, bir sohbet 
midir, nedir, kimdir Bilmiyorum. Ama, Yüce 
Meclisin şu hür kürsüsüne getirmenin bir ağır
lığını, bir espirisini anlamanın, inanınız, ben 
müşkilâtı içerisindeyim. 

Biz her zaman söylüyoruz; meseleleri mu
hayyel hâdiselerin üzerine bina ettiğiniz ve bu 
hâdiselere kendi fikrinizle bir çözüm yolu ara
dığınız takdürde, müşterek noktalarda birleşme 
imkânı olmuyor. Aslında parlâmentonun ve
rimli çalışması, Anayasanın değişmez espirisi 
içerisinde ve her parti için aynı şekilde anlaşıl
ması lâzım gelen noktalarda, bidayette bir gö
rüş birliğine varmaktır, diyoruz. Ama geçen 
defa söyledik, «müşterek noktalar şunlardır» 
dedik, «Bu noktalarda birleşiyor musunuz mu
halefete?» dedik. Bugüne kadar bunun bir ce
vâbını alamadık. Ama ileri konuşma üslûbu 
vermek için, birtakım büyük lâflar etmekte el-
hak ustalar. 

Aziz arkadaşlarım, Adalet Partisi Grupun-
daki her mümtaz arkadaşım vicdanına, Anaya
saya ve parti disiplinine uygun olarak hareket 
eder. Reyini kullanırken bu istikamette hareket 
eder, kimseden direktif almaz. Bu direktifi 
alanların eski alışkanlıklarının yeni ifade tar
zından başka birşey değildir. 

Saygılarımı sunarım. (A.P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi tasarının tü
mü üzerinde şahısları adına söz istemiş olan ar
kadaşlarımızın isimlerini arz ediyorum. 

Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Yaşar Akal, 
Sayın Gıyasettin Karaca. 

iSöz sırası Sayın Hüsamettin Başer'indir. 
Buyurunuz Saym Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1970 yılı Devlet harcamalarının yapılma
sına, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsiline 
yetki veren kanun tasarısı Yüce Meclise gel
miş bulunmaktadır. Görüyoruz ki, bâzı arka-
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daşlarımız, tamamen gündem dışı bir konuşma 
yaparcasına, yetki veren kanun üzerinde dur
maktan ziyade başka konuları getirdiler. 

Bu bakımdan ben de bilhassa şunun üzerin
de durmak istiyorum : Biliyorsunuz ki, büt
çeler evvelâ Bütçe Karma Komisyonunda gö
rüşülmektedir. Bilâhara Senatoya, sonra da 
Yüce Meclisimize geliyor. Aşağı yukarı bu gö
rüşmeler, Meclis çalışmalarının iki aylık bir 
zamanını alıyor. Fakat hiçbir arkadaşımız ta
rafından bütçenin maddeleri ve fıkraları üze
rinde - Bütçe Karma Komisyonunda da taki-
bettim - hassasiyetle durulmuyor, bunun dışın
da o günkü hâdiseler ve o günkü olaylar ne 
ise o konuşuluyor ve maddelere geçildiği za
man bunlar da 10 dakika içinde kabul ediliyor. 

İşte bunun için nasıl ki, Bütçe Karma Ko
misyonuna Millet Meclisinden ve Senatodan se
çilen üyeler müştereken çalışarak bütçeyi ha
zırlıyorlar ise, Anayasada bir değişiklik yapı
larak Senato ve Meclis bütçeyi bir aylık veya 
25 günlük bir zaman içinde, zaman israfına 
meydan vermeden, görüşülmesi lâzımdır. Çün
kü, Hükümet, Devletin birinci sftııf memur
ları gidip, günlerce Bütçe Karma Komisyonun
da, Senatoda ve Yüce Mecliste işlerini güçle
rini bırakıp buradaki edebiyatı dinlemekte
dirler. Bu Anayasa değişikliğini gerek Ada
let Partisi, gerek Halk Partisi ve gerekse Gü
ven Partisi Grup Başkanvekilleri düşünüp, 
bunun üzerinde gereken tadilâtı yapıp, en kısa 
zamanda getirmeleri lâzımdır. 

Saniyen, Hükümetin düşürülmesinin hangi 
ellerde olacağı da Anayasada gösterilmiş bu
lunmaktadır. Bugün bütçenin arızi bir sebep
ten dolayı reddedilmesi, görüyorsunuz ki, 
Devlet işlerinin, çiftçilerin, memurların birçok 
hizmetlerini aksatmıştır. Bu bakımdan, aynen 
Senatoda olduğu gibi bir hükümet güven oyu 
değil de, doğrudan doğruya görüşülüp diğer 
gensoru ve saire gibi hususlarda da Hükümeti 
denetlemek lâzımdır. 

Zaman zaman konuşuyoruz, «Meclisin bir 
oturumu 600 bin liraya mal oluyor» diyoruz, 
Senatonunki «şu kadar» diyoruz. Düşünün ki, 
iki aylık bir çalışma ve masraf, ufak bir ânza 
yüzünden beyhude gitmiştir. Biz parlâmento 
üyesi olarak, 1946 yılında kurulmuş olan de
mokrasiyi geliştirmek, yaşatmak ve inkişaf et

tirmek mecburiyetindeyiz. Bu hususta parlâ
mento üyesi olarak ve parti olarak, müessese
ler olarak aynı kanaatte olmamız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu yetki kanununun 
elbette ki Yüce Meclisin ittifakı ile çıkacağı 
kanaatindeyiz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A.P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal?.. Yok. 
Buyurunuz Sayın Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri, huzurunuzda görüşülmekte olan ve Dev
let harcamalarının üç ay müddetle yapılmasına 
ve mahiyeti Devlet gelirlerinin tahsiline izin ve
rilmesinden ibaret bulunan, bir küçük kanun 
tasarısı dolayısiyle burada konuşulan hususlara 
arzı cevabeylemeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasan Bütçe Ko
misyonunda görüşülürken, Senatoda görüşülür
ken ve şimdi de Millet Meclisinde görüşülürken 
muhterem muhalefet partilerine mensup konuş
macı arkadaşlanmızın, evvelâ şu iki husus üze
rinde itina ile durduklannı müşahede ettim. 

Bütçeye niçin kırmızı oy vermişlerdir, şimdi 
bu kanuna niçin beyaz oy veriyorlar? Bu husu
su özellikle belirtmek ihtiyacını duymuşlardır. 
Bütçeye niçin kırmızı oy verdiklerini, reddolu-
nan bütçenin müzakeresi sırasında belirttikleri 
halde, bu defa tekrar bu kırmızı oyun sebeple
rini izaha ihtiyaç duymalan, verdikleri kırmızı 
oyların memleketin hayrına bir netice tevlidet-
mediğini müşahede ettikleri için, kendilerini ma
zur gösterme endişesinden ileri geliyorsa bu en
dişeleri doğrudur. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri ve alkışlar.) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Meclisin re
yine saygılı olunuz. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Muhterem arkadaşlanm, evvelâ şunu be
yan edeyim ki, gerek Senatoda ve gerekse ko
misyonlarda ve Yüksek Mecliste arkadaşlanmı
zın verdikleri kırmızı oylar da, beyaz oylar da 
muhteremdir. Bunu tasrih edeyim. Ben sadece 
arkadaşlanmızın, tafsilen niçin kırmızı oy ver
diklerini izaha lüzum görmeleri üzerine bu hu
sustaki mütalâamı arz ediyorum. 

Niçin beyaz oy veriyorlar? Bu konuda da 
izahlarda bulundular. Bunun üzerinde de itina 
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ile durdular. Meclislerimizde alışılmış usul kır
mızı oyların esbabı mucibesini daha ziyade taf-
silen ifade etmektir. Bu defa muhterem arka
daşlarımız beyaz oyların sebeplerini de uzun 
boylu anlatmak ihtiyacını duymuşlardır. 

Niçin bu ihtiyacı duymuşlardır, diye düşün
düğümüz zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor; 
eğer, muhalefetin sadece vazifesinin kırmızı oy 
vermek olduğunu sanıyorlar ve beyaz oy vermek 
durumunda kaldıkları için bunu izaha lüzum 
görüyorlarsa bu yanlış bir husustur. 

Muhterem Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
değerli arkadaşım, yazılı metinde ve buradaki 
ifadelerinde şöyle bir beyanda bulundular : 
«Hükümet kuruluşunda gereksiz yere zamanla 
oynamamak görevin ve sorumluluğun ciddiye
tiyle bağdaşmaz, bugün hukukî anlamda eski 
Hükümet yoktur, yenisi de kurulmamıştır» de
dikten sonra, «Sayın Demirci'm, partisinin iç 
meselelerinden biran önce sıyrılarak Hükümeti 
kurmakla uğraşmasını dileriz» dediler. 

Her halde muhterem arkadaşımın bu cümle
lerle ifade etmek istedikleri mâna; Hükümet 
buhranı uzarsa, bu, memleketin yararına bir hu
sus değildir, buhran biran önce halledilmelidir 
tarzında bir anlamı taşımaktadır. Doğrudur, bu 
kanaate biz de iştirak ediyoruz. Ancak, muh
terem Cumhuriyet Halk Partisi oylarını kırmızı 
olarak kullanırken bunu düşünseydi böyle bir 
buhrana sebebiyet verilmemiş olurdu. 

Hükümet buhranının uzaması ve uzamaması 
ile ilgili olarak da şunu arz etmek istiyorum; 
1965 yılından bu yana Türkiye'de bir Hükümet 
buhranı olmamıştır ve Türkiye 5 yıl müddetle 
Hükümet buhranı olmaksızın bir devre geçir
miştir. 1965 yılından önce de, zannediyorum 
Türkiye'de, 3 defa hükümet buhranı olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik reji
min, demokratik idarelerin mahiyeti icabıdır; 
demokratik rejimle idare edilen memleketlerde 
Hükümet buhranları da olacaktır. Bunu normal 
karşılamak gerekir. Bu hususta muhterem Cum
huriyet Halk Partisi ile birbirimize söyliyeceği-
miz pek fazla bir şey yoktur. Onların devrinde 
üç defa buhran olmuş, beş senedir Türkiye'de 
hükümet buhranı olmamış ve ilk defa bu sene 
bir buhranla karşılaşılmıştır. 

Şimdi, burada bir seçim münakaşası oldu. 
Bu münakaşaya karışacak değilim. Ancak, iki 

hususa işaret etmekle yetineceğim. Evvelâ, ko
nuştuğumuz tasan bir bütçe tasarısı değildir. 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün ya
zılı metninde ve sözlerinde de bu ifade vardır. 
Bu bir bütçe tasarısı olmadığına göre ve bir 
küçük tasarı olduğuna göre, bu tasarının tümü 
üzerinde konuşma yaparken, münakaşalar, se
çime gitmeli mi, gitmemeli mi, ne zaman gitme
li, Anayasanın hangi maddesine göre olur, 
mevzuuna kadar zannediyorum ki götürülemez-
di. 

Söyliyeceğim ikinci husus, arkadaşlarımın 
hiç endişesi olmasın, işin doğrusu şudur, Büyük 
Türk Milletinin menfaatleri ieabettiriyorsa, mu
halif, muvafık, bu çatı altında bulunan millet
vekilleri seçim kararı vereceklerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü 
spesifik olarak bâzı iddialarda bulunmuştur. 
Elimdeki yazılı metnin bir yerinde eliyor ki, 
«Altın ve döviz rezervlerinin tükendiği, hattâ 
eksi'ye girdiği bilinmektedir.»ı 

Ben kendisine şunu halisane bildireyim, bu 
yanlıştır. Altın döviz rezervleri tükenmemiştir. 
Eksi'ye de girmemiştir. Rakamı okuyorum : 

31.12.1968 de serbest altın 10,957 ton ve 
merhûn altın 98,507 ton idi. 31.12.1969 da ser
best altın 37 ton, demek ki 30 ton kadar art
mıştır. Merhûn altın 72 ton, demek ki merhûn 
altın azalmış, serbest altın artmıştır. Bu bilgi
leri yanlıştır. 

Ayrıca, Sayın C.H.P. Sözcüsü arkadaşım it
halâtın durumuna da temas etmiş; yatırım mal
ları ithalâtının azaldığını, diğerlerinin arttığını, 
bunun ise Türkiye'de istihsale menfi tesiri ol
duğunu ifade etmişlerdir. 1967 yılı ile 1968 yı
lını mukayese ettiğimiz zaman yatırım madde
leri ithalâtı, 1967 yılında 323 514 000 dolar, 
1968 yılında ise 366 604 000 dolardır. Bunun 
inşaat malzemesi ve makina - teçhizat olarak 
ifadesi şöyle : 

inşaat malzemesi ithalâtı, 1967 yılında 
30 401 000 dolar, 1968 de 26 489 000 dolar. De
mek ki 1967 den 1968 yılma, inşaat malzemesi 
ithalâtı düşmüştür. 

Makina ve teçhizat ithalâtı, 1967 de 293 mil
yon dolar, 1968 ele 340 milyon dolar. Demek ki 
1987 yılında makina ve teçhizat ithalâtı az, 1968 
de fazla. 

Tüketim maddeleri, 1967 de 33 milyon do
lar, 1968 de 36 milyon dolar. Hammaddeler, 1967 
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de 327 milyon dolar, 1968 de 360 milyon dolar. 
Bu rakamlar 1967 ile 1968 in mukayesesidir. 

1969 yılının kati rakamları henüz alınmamıştır 
ve tam bir mukayese yapmaya salih değildirler, 
ama şu aylarda bu rakamlar alınacaktır. 

Zannediyorum Sayın Sözcü arkadaşımız ay
lar itibariyle mukayese yapmış ve 1968 deki on 
aylık veya dokuz aylık rakam ile, 1969 yılındaki 
dokuz veya on aylık rakamları mukayese etmiş
tir. Aylar itibariyle yapılan bir mukayese alda
tıcı olabilir. Kaldı ki bu rakamlar bâzı yıllar it
halâtın dekompozisyonu itibariyle, bâzı kalem
ler artış göstermekte, bâzı yıllarda da eksiliş 
göstermektedir. Arz ettiğim 1967 - 1968 rakam
larında olduğu gibi, bu şekilde değişiklik arz 
eden rakamlardan genel neticeler çıkarmak doğ
ru değildir. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Rakamlar, 
ekonomik rapordan alınmıştır. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Ben de oradan zikrediyorum. 

Bir de, Sayın Sözcü arkadaşımız altın fiyat
larının arttığını ifade buyurdular. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Hayır, hayır, 
altına karşı ilginin... 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Tamam, altına talebin arttığını ifade bu
yurdular. Altına karşı talep aşırı bir şekilde ar
tınca fiyatların da artmış olması gerekir. Hal
buki, altın fiyatları bunun aksini göstermekte
dir. Arkadaşımın şimdiki sözlerinden bu hususu 
bildiğini anlıyorum ve bu hususu geçiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzdaki ta
sarıyı şu şekilde mütalâa etmeniz lâzımgelir. Bu 
bir bakıma 1969 bütçesinin tatbikatını üç ay 
uzatan, diğer bir bakımdan da bu üç ay süre 
içerisinde yapılacak sarfiyatın 1970 yılı Bütçesi 
kabulünüze mazhar olduğu takdirde, o bütçe
den mahsubuna imkân veren bir tasarıdır. Dev
let faaliyetlerinin durmaması için, bütçenin red
dedildiği günün ertesi gününden bağlıyarak Ma
liye Bakanlığı derhal bu tasarıyı hasırlamaya 
başlamış ve huzurunuza sevk etmiştir. 

Devlet faaliyetlerini sekteye uğratmamak 
hususunda Hükümetimizin gösterdiği bu me
saiye muvafık, muhalif milletvekili arkadaşla
rımız iştirak edip beyaz oy vereceklerini ifade 
ettikleri için bunu şükranla karşılarım. 

I Bir hususa daha cevap vererek huzurunuz
dan ayrılmak istiyorum. 

Sayın C.H.P. Sözcüsü arkadaşım, bu tasarının 
ikinci maddesiyle ilgili olarak mütalâalarını 
serd ederken - yazılı metinlerinde de aynı cüm
le mevcut - yatırımlara imkân veren ve yatırım
ların bâzılarının yapılması için Hükümete yetki 
veren fıkra ile ilgili olarak, «bu ibarenin her 
türlü niyete göre genişletilip kullanılamıyacağı 
inancındayız»! diye bir beyanda bulundular. 

Aynı beyanı Bütçe Komisyonunda da yap
mışlardı. Bütçe Komisyonunda, «iyi niyetle uy
gulanırsa iyidir» demişlerdi. Ben de bu Komis
yonda, «iyi niyeti inhisar altına almayınız» di
ye cevap vermiştim. Şimdi bu cevabıma yeni 
bir şey ilâve etmek istiyorum: Hükümetler iyi 
niyetlidir. Kötü niyetle Hükümet olmayı bağ
daştırmak mümkün değil. Bu bakımdan kendi
lerinin bir endişesi olmamak icabeder. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmelerin yeterliği teklif edilmektedir. Bu iti
barla Bakandan sonra son söz olarak sırada bu
lunan Sayın Gıyasettin Karaca'ya söz verip on
dan sonra yeterlik önergesini okutup oyunuza 
sunacağım. 

Buyurun Sayın Karaca. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri. 
Bendeniz, hazırlanmakta olan geçici bütçe 

tasarısının metninin mahiyet veya münderecatı 
üzerinde her hangi bir tenkidde bulunmıyaca-
ğım. Grup sözcümüz bu konuda gerekenleri söy
lemiş, neticede grupumusun kullanacağı oyun 
rengi de açıklanmıştır. 

Ancak, bendenizin bir endişesi vardır. Bu en
dişem, sadece müddet yönüne inhisar etmekte
dir. Biraz sonra izah edeceğim gerekçede de 
açıklanacağı üzere, kanaatimiz odur ki; bu için
de bulunduğumuz hal ve şartlar, Türkiye'nin şu 
andaki politik durumu da nazara alındığı tak
dirde, bu üç aylık müddet içersinde bizim, büt
çe kanununu Meclislerden geçirip çıkartamı-
yacağımız hususunda bir endişem vardır, şöyle 
ki : 

Malûmu âliniz, kısmi Senato seçimleri Hazi
ran ayının ilk haftasında oylanmak suretiyle 

| Türkiye'de neticelendirilecektir. 30 Mart bu se-
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çimlerin başlangıç tarihidir. Nisan ayı, seçim
lerin denemesi ile ilgilidir. Mayıs ayında kesif 
propaganda vardır. Senatonun 1/3 ünü teşkil 
eden elli senatör seçim bölgesine dağılacaktır. 
Bununla ilgili diğer milletvekilleri de seçim böl
gelerinde çalışacaklardır. 

Bu müddetler nazarı itibara alındığı takdir
de bugünkü Hükümet buhranını çözmek ve bir 
Kabine kurmak için sarf edilen çaba ve gayret
lerden anlaşılıyor ki, en erken ve en iyimser bir 
tahmin ile - ki, gönlümüz arzu eder, yarından 
itibaren kurulmuş olsun - Hükümetin en erken 
Mart ayının sonuna doğru ancak kurulup Yük
sek Meclisten itimat oyu alabileceği kanaati 
vardır. Mart ayının 20 si ile 30 u arasında iti
mat oyu alındıktan sonra Hükümetin bütçe ka
nununu komisyonlarda hazırlaması ve bilâhara 
Senatoda ve Mecliste görüşülmesi sırasında da, 
eğer bu seçimler tehir edilmezse, ki bu da bir 
Anayasa değişikliği olduğu için belki tehir edil
meme ihtimali de çok kuvvetlidir, filhal duru
ma göre bu geçici bütçe kanununun 31 Mayısa 
kadar yürürlük tarihi kabul edildiği takdirde, 
Senato seçimleri Haziranın ilk haftasında oyla
nacağına göre; bir Haziranda Devlet kesiminde 
her hangi bir ödemenin, her hangi bir memurun 
maaşının verilmesine ve yahut da yatırımların 
yapılmasına ve birçok Devlet işlerinin yürümesi
ne imkân bulunmıyacaktır. 

Bu sebepten eğer imkânı varsa, bu geçici 
bütçenin müddetinin üç ay değil, dört ay olarak 
kabul edilmesi ve bir ay uzatılması gerektiği ka
naatindeyim. 

Şayet her hangi bir sebeple Bütçe Kanunu 
üç aylık müddet içersinde çıkarsa gayet iyi ve 
muvafık olur. Ama çıkmadığı ve bir aylık müd
det bakımından da tedbir aldığımız takdirde, 
Meclis yeniden bu kabîl bir müşkül hâdise ile 
karşılaşmamış olur ki, bu da netice itibariyle 
memnuniyet verici olur. 

Mâruzâtımız bundan ibarettir. Kabul edilir
se, şüphesiz ki, sonunda da müspet neticeler el
de edilecektir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan bütçe üzerinde 

kâfi miktarda konuşma yapılarak, mesele vuzu

ha kavuşturulmuş olduğundan, müzakerenin ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabu edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri kanun-
laşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapıl
masına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 

ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı 
Madde 1. — Genel ve katma bütçeli daire

ler, 1 Mart 1970 tarihinden en geç 31 Mayıs 
1970 tarihine kadar; geçecek her ay zarfında, 
1969 malî yılı genel ve katma bütçelerinin 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvelîerme dâhil ter-
tiplerindeki ödeneklere yıl içinde yapılan ak
tarmalarla verilen ek ödenekler de dikkate alın
mak suretiyle bulunacak toplam veya yıl için
de kabul edilen olağanüstü ödeneklerin onikide 
biri tutarında harcama yapmaya yetkili kılın
mışlardır. 

İlişik (1) sayılı cetvelde gösterilen tertipler
den harcama yapılamaz. 

Çeşitleri ilişik (2) sayılı cetvelde gösteril
miş bulunan tertiplerden yapılacak harcama
lar, 1969 malî yılı ödenekleriyle kayıtlı, fakat 
onikide bir tahdidinden müstesnadır. 

BAŞKAN — Maddeye ekli 1 ve 2 sayılı cet
velleri okutuyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
mesele ödeneğe taallûk etmediği cihetle, bölüm 
başlıklarını okumakla iktifa edilmesi zaman ka
zanılmasını sağlıyacaktır. Karşılarında ödenek 
yok, sadece bölüm başlıkları... 

BAŞKAN — Yani maddeleri mi okumıya-
lım?.. Maiddeyi okuyalım, ödeneğin çeşidini oku
mayalım, diyorsunuz?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Efendim, geçen tatbikatta böy
le olmuş. Bendeniz tetkik ettim, 1965 te de 
böyle olmuş. Senatoda da böyle oldu. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — ödeneğe taaillûk 
eden ma'dideler değil, ondan söyledim efendim. 

BAŞKAN — 1 ve 2 sayılı cetvelleri okutu
yorum. 

(Bütçe Kcurma Komisyonunun metnine bağlı 
cetveller) 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

(1) SAYILI CETVEL 

GENEL BÜTÇE 
Madde 

Cumhuriyet Senatosu : 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

Millet Meclisi : 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
14.520 Burs giderleri 
22.621 Meclis bahçelerinin tanzimi ve tesisi gi

derleri 
22.623 Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik 

personel geçici görev yolluğu 
Cumhurbaşkanlığı : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Sayıştay : 

22.616 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
35.615 Hizmetlilere sosyal yardım 

Başbakanlık : 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alım

ları ve giderleri 
13.360 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
14.339 Diğer alım ve giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gi

derleri 
16.111 Büro giderleri 
16.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider

leri 
Devlet istatistik Enstitüsü : 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 

14.110 Yangından korunma ve sigorta gider
leri 
Diyanet işleri Başkanlığı : 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

Madde 

14.591 
15.836 

12.871 

31.120 

31.130 

31.150 

33.112 
34.440 

34.460 

34.681 
34.682 
34.683 
34.684 
34.685 
34.686 
34.691 

34.692 

34.694 
35.240 

35.250 

35.260 

35.270 

12.831 
21.813 

21.111 
21.611 
21.621 
21.830 

Millî Savunma Bakanlığı : 

Moral eğitim giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Jandarma Genel Komutanlığı : 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 

Maliye Bakanlığı : 
Sermayesine mahsuben T. C. Ziraat Ban
kasına 
İhtiyat sermaye olarak T. C. Ziraat Ban
kasına 
Sermayesine mahsuben T. Emlâk Kredi 
Bankası A. O. lığına 
Ticaret ve sanayi kesimine girenlere 
İstanbul Belediyesine (İstimlâk borçları 
için) 
İzmir Belediyesine (İstimlâk borçları 
için) 
Sınai gelişme ve teşvik fonları 
Madencilik gelişme ve teşvik fonları 
Tarımsal gelişme teşvik fonları 
İhracatı geliştirme teşvik fonları 
Turizmi geliştirme ve teşvik fonları 
Sermaye piyasası destekleme fonları 
İmalât sanayii sektöründeki teşebbüs
lere katılma payları 
Diğer sektörlerdeki teşebbüslere katıl
ma payları 
Tarım sektörüne 
65 nci madde gereğince yapılacak öde
meler 
42, 56, 64, 69, 81 ve 90 ncı maddeler ge
reğince yapılacak ödemeler 
Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 
61 nci maddeler gereğince yapılacak 
ödemeler 
42 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 
Millî Eğitim Bakanlığı : 
Staj ve öğrenim yolluğu 
öğretmen okulları etüt ve proje gider
leri 
Bayındırlık Bakanlığı : 
Etüt ve proje giderleri 
Etüt ve proje giderleri 
Etüt ve proje giderleri 
Toplum zabıta binaları etüt ve proje gi
derleri 
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Madde 

21.916 Etüt ve proje giderleri 
22.648 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.671 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.672 Teknik personel ücretleri 
22.673 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.772 Teknik personel ücretleri 
22.782 Teknik personel ücretleri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 
22.872 Teknik personel ücretleri 
23.622 Taşıt alımları (Bakanlık makamı için) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı : 
23.812 Taşıt alımları 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı : 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı

lan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerek
tirdiği giderler-

23.612 Taşıt alımları 
Tarım Bakanlığı : 

12.525 Tarımsal mücadele kasa tazminatı 
22.131 Veteriner işleri, yapı, tesis ve büyük 

onarım giderleri 
32.145 Pamuk işleri kamulaştırma ve satmalına 

bedeli 
33.124 1682 sayılı Kanun gereğince pamuk to

humluklarının zarar karşılığı olarak Zi
raat Bankasına 

33.140 3788, 5748 ve 6754 sayılı kanunlar gere
ğince çay kredisi için Ziraat Bankasına 

33.200 Tohumluk buğday ile ilgili giderler kar
şılığı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğüne 

Ulaştırma Bakanlığı : 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

Çalışma Bakanlığı : 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
32.131 Kamulaştırma ve satmalma bedeli (İşçi 

Sağlığı ve îş Güvenliği Merkezi için sa
tmalma) 

Saanyi Bakanlığı : 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

Madde 

12.884 

21.811 

23.611 

23.811 

23.812 

12.871 
13.310 

13.431 
14.936 
15.487 
21.721 

32.100 
34.720 

12.281 
12.282 
14.342 

16.111 
16.112 
16.114 
16.115 
16.116 
16.117 
16.119 
23.811 

12.610 
15.411 
15.412 
15.416 
15.419 

imar ve iskân Bakanlığı : 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Belediye teknik personel eğitim merkezi 
etüt ve proje giderleri 
Makimi, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdür
lüğü : 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Yardı
mından gelen gıdaların tahliye, depola
ma, nakil, yükleme ve sair giderleri 
iskân işleri taşıma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Toprak dağıtımı uygulamaları ile ilgili 
etüt, proje giderleri 
Kamulaştırma ve satmalma bedeli 
Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

KATMA BÜTÇELER 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü : 
Matbaa işçi ücretleri 
Diğer işçi ücretleri 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan Tüzüğün 119 nen maddesinin gerek
tirdiği giderler 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve'giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Ankara Üniversitesi : 
Rektörlük : 
Yabancı dil ikramiyesi 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzecm alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
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Madde 

15.491 Büro giderleri 
15.492 Ulaştırma giderleri 
15.496 Malzeme alım ve giderleri 
15.499 Diğer alım ve giderler 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantı giderleri 
35.648 Talebe kantinine yardım 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi : 
12.836 Konferans için getirileceklerin yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtile

ceklerin yolluğu 
16.219 Diğer alım ve giderler 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Fen Fakültesi : 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Hukuk Fakültesi : 
12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.835 Enstitüler yolluğu 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.812 Taşıt alımları 

Tıp Fakültesi : 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 

55 nci maddesi gereğince verilecek üc
retler 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

21.811 Etüt ve proje giderleri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 

Veteriner Fakültesi : 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtile

ceklerin yolluğu 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider

leri 
22.811 Hayvan sağlığı araştırma enstitüsü yapı, 

tesis ve büyük onarım giderleri 

Ziraat Fakültesi : 
12.835 Enstitüler yolluğu 
15.411 Büro giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 
15.711 Büro giderleri 
15.716 Malzeme alım ve giderleri 
15.719 Diğer alımlar ve giderleri 
16.211 Büro giderleri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

ilahiyat Fakültesi : 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Madde 

Siyasal Bilgiler Fakültesi : 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirilecek

lerin yolluğu 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.812 Taşıt alımları 
32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 

Eczacılık Fakültesi : 
12.836 Konferans için getirileceklerin yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider

leri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23.812 Taşıt alımları 
32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 

Eğitim Fakültesi : 
13.430 Taşıma giderleri 

Diyarbakır Tıp Fakültesi : 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
İstanbul Üniversitesi : 
Rektörlük : 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri 

Tıp Fakültesi : 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.295 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.297 Yiyecek alım ve giderleri 
15.299 Diğer alını ve giderleri 

Hukuk Fakültesi : 
31.410 Hukuk Fakültesi döner sermayesine 

Edebiyat Fakültesi : 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
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Madde 

İktisat Fakültesi : 
12.440 Ders ücreti 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 

Orman Fakültesi : 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 
Eczacılık Fakültesi : 

15.382 Ulaştırma giderleri 
15.385 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderler 

Diş Hekimliği Fakültesi : 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 
İşletme Fakültesi : 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 

İstanbul Teknik Üniversitesi : 
Rektörlük : 

12.81.4 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
İnşaat Fakültesi : 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Mimarlık Fakültesi : 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
15.379 Diğer alını ve giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

Madde 

Makina Fakültesi : 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
Maden Fakültesi : 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.834 Kurs yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
15.379 Diğer alım ve giderleri 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
Kimya Fakültesi : 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Teknik Okulu : 

12.430 Konferans ücreti 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
Ege Üniversitesi : 
Rektörlük : 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 
Tıp Fakültesi : 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

14.510 Kurs giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 
Ziraat Fakültesi : 

12.440 Ders ücreti 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider

leri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 
Mühendislik Bilimleri Fakültesi : 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.440 Ders ücreti 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider

leri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
Diş Hekimliği Fakültesi : 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 
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Madde 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 
34.791 Enerji Türk Millî Komitesi Kongresine 

ödenmek üzere 
35.240 Diğer ödemeler 

Tekel Genel Müdürlüğü : 

21.371 Etüt ve proje giderleri 
21.381 Etüt ve proje giderleri 
21.382 Teknik personel ücretleri 
21.383 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.381 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri' 
22.382 Teknik personel ücretleri 
22.383 Teknik personel geçici görev yollukları 
23.110 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.371 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

Orman Genel Müdürlüğü : 

15.787 Yiyecek alım ve giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 

Madde 

22.813 Teknik personel geçici görev yollukları 
32.151 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğin

ce kamulaştırma bedeli 
32.152 Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamu

laştırma 
32.154 Bina yapımı için arsa alımı 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü : 

22.121 Ağaçlandırma giderleri 
22.131 Arazi developmanı giderleri 
23.113 Teknik personel ücretleri 
23.612 Taşıt alımları 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü : 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 
34.720 Beynelmilel Hava Trafik Kontrolörler 

Birliğine üyelik aidatı 

Petrol Dairesi Başkanlığı : 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

Bölüm 

12.000 

Madde 

(2) SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

11.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 

12.000 
12.000 

12.101 — 12.199 
12.201 — 12.299 
12.301 — 12.399 
12.501 — 12.599 

12.621 

12.701 — 12.799 
12.440 — 12.449 

Bu bölümdeki maddeler 
Aylıklar 
Ücretler 
Sosyal yardımlar 
Tazminatlar 
5509 sayılı Kanun gereğince T. B. M. M. Memur ve hizmetlilerine 
verilecek ikramiye 
ödenekler 
Ders ücretleri 

12.911 — 12.941 

12.000 

13.000 
13.000 
14.000] 
15.000 [ 
16.000J 

12.911 -

13.601 -

- 12.941 

13.430 
- 13.699 

CUMHURİYET SENATOSU 
Ahdî münasebetler, kongre ve konferanslar ve tören ve ziyafet 
yollukları (ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 

MİLLET MECLİSİ 
Ahdî münasebetler, kongre ve konferanslar ve tören ve ziyafet 
yollukları (ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
Taşıma giderleri (ödeneğin •% 50 sini geçmemek üzere) 
Kira giderleri 

Bölümlerde yer alan kira bedeli 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri ile reaktör binasının nük
leer kaza ve diğer kazalara karşı sigorta giderleri 

14.000 14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
14.000 14.410 Beyiye aidatı 
14.000 14.441 — 14.443 Vergi,resim ve harçlar 
14.000 14.510 Kurs giderleri 
14.000 • 14.520 Burs giderleri 
14.000 14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 
14.000 14.541 İstatistik araştırma ve etüt giderleri (ödeneğin % 50 sini geçme

mek üzere) 
14.000 14.542 Sayım ve anketler giderleri (ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
14.000 14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.000 14.559 Fevkalâde: sanat istidatlı çocukların öğretim ve eğitim giderleri 
14.000 14.560 — 14.569 Beslenme giderleri (ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 
14.000 14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.000 14.595 Spor ve izcilik giderleri 
14.000 14.598 Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri 
14.000 14.940 Seçim giderleri 
15.000 Kurum giderleri bölümünün 15.800 ncü «Dış kuruluşlar giderleri» 

kesimine dâhil tertipler (ödeenğin % 50 sini geçmemek üzere) 
16.000 16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 
16.000 Çeşitli giderler bölümünün 16.400 ncü «Uluslararası ilişkiler» ve 

16.700 ncü «Temsil, ağırlama ve tören giderleri» kesimlerine dâhil 
tertipler (ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 

16.000 16.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma gider
leri (Bu maddede mevcut ödeneğe, bunun altı misline kadar ilâve 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
örtülü ödenek 
Gizli haber alma giderleri 
Bakım ve küçük onarım giderleri (ödeneğin % 50 sini geçmemek 
üzere) 
Kamulaştırma ve satınalma bedeli (ödeneğin % 50 sini geçmemek 
üzere) 
İl özel idarelerine transferler (Köy içme suları için nakdî ve aynî 
yardım miktarı Bakanlıkça tesbit olunur.) 
1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve İstanbul belediyelerine 
içme suları için yardım (Aynî yardım miktarı Bakanlıkça tesbit 
olunur.) 

34.000 34.610 İlâve gıda yardımı karşılığı olarak Merkez Bankasındaki CARE'-
nin fon hesabına 
Uluslararası teşekküllere ödemeler 
Emekli Sandığına ödemeler 
Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler 
Şehit aile ve yetimlerine yapılacak para yardımları (ödenek kifa
yet etmediği takdirde Maliye Bakanlığı yeteri kadar ödenek ver
meye yetkilidir.) 

16.000 
16.000 
16.000 

32.000 

34.000 

34.000 

16.810 -

16.610 
16.620 

- 16.862 

32.100 

34.350 

34.460 

34.000 
35.000 
35.000 
35.000 

34.701 -
35.201 -
35.310 -

- 34.799 
- 35.299 
- 35.340 

35.610 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 Borç ödemeleri bölümüne dâhil tertipler, hastalıklarla savaş ve 
tarımsal mücadele hizmetleriyle ilgili «Ulaştırma», «Taşıt işletme 
ve onarma giderleri» ile bu hizmetlerle alâkalı «Geçici görev yol
lukları» (ödeneğin % 50 sini geçmemek üzere) 

BAŞKAN — Okunan 1 nci madde üzerinde 
söz istiyen?. Yok. Tadil önergeleri vardır, oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesin

deki «31 Mayıs 1970 tarihine kadar» ibaresinin, 
«Haziran 1970 sonuna kadar» tarzında değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Gıyasettin Karaca 
Erzurum 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
meselenin esasına taallûk etmiyor. Ama, arka
daşımızın kürsüde ifade ettiği gerekçe muva
cehesinde bir aylık imkân vermektedir. İltihakta 
bir mahzur görmüyoruz. 

BAŞKAN — Fakat evvelce tedvin edilen 
maddenin üslûbu bakımından fark var. Bu şek
le uydursak daha iyi değil mi efendim? Madde; 
«En geç 31 Mayıs 1970 tarihine kadar» diyor. 
Arkadaşımız, «Haziran 1970 sonuna kadar» di
yor. Binaenaleyh, «en geç 30 Haziran 1970 tari
hine kadar» dense tabiî kabul ediyorsa önerge 
sahibi de... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Şöyle bir mahzur 
var Sayın Başkanım; bu önerge verilmeseydi 
dahi bu ibarenin değiştirilmesini biz talebede-
cfkıtik. 31 Mayıs 1970 tarihine kadar, dediğimiz 
zaman, 30 Mayıs mânası çıkmaktadır. Bir gün
lük bir gecikme vâridolabilir mi, bilmiyorum, 
eğer böyle bir gecikme vâridolursa, ödeme im
kânı yok olur endişesiyle biz de bir önerge vere
cektik. 

BAŞKAN — Şu halde esas itibariyle ve 
üslup itibariyle katılıyorsunuz... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Hükümet? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, biz Hükümet olarak, bu 
işin üç ayda halledilebileceği düşüncesiyle bu 
şekilde şevkettik. Hattâ üç aydan daha evvel 
Hükümet kurudup bütçe çıkarsa, bu geçici ka
nun yürümiyecektir. 

Şimdi, Hazirana kadar, hattâ Hazirandan 
önce de Hükümet 'kurulursa, bu kanun yürürlük
ten kalkacağına göre, bir mahzur yoktur, deni
lebilir. Ancak, bu kanunun cetvelleri var. Bu 
cetvelerde tahsisat mevzuulbahis gayet tabiî; 
% 30 la tahdidedilen tahsisatlar var. Böyle olun
ca, bu % 30 un üstüne çıkıp, o şekilde tahdit 
koymak gerekiyor. Binaenaleyh, tasarının bün
yesini ve uzun boylu değişiklikleri gerektiren 
bir husustur. O bakımdan biz katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Maliye Baka
nının mütalâasını da dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Verilen önergeye Komsiyon katılıyor, fakat Hü
kümet katılmıyor. 

Bu görüşler açısından önergeyi oyunuza su
nuyorum; önergeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Sa
yın Nuri Bay ar'in bir önergesi vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesine bağdı 2 sayılı cet

velin 12.000 nci bölümüne 12.620 nci maddenin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Efendim, bir zühul 
olmuş bu meselede; Senato ile Millet Meclisi 
arasındaki ahengi tesis etmek için lüzumlu gö
rülmektedir. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ıSayın Nuri Bayar ve Sayın Sadi Koçaş'm, 
mahiyet itibariyle aynı olan önergeleri vardır, 
ikisini de okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1970 malî yılı Genel ve 
Katma bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet 
harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirleri
nin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren ka
nun tasarısının 1 nci maddesine bağlı 2 sayılı 
cetvele komisyonumuzca, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi başlıkları altında eklenen ter
tiplerin, bölüm ve madde numaraları sırasına 
göre tanzimi öngörülmüş ise de, 13.000 nci bö
lümden itibaren Millet Meclisi başlığına dâhil 
olduğu anlamına geldiği anlaşıldığından, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi başlığı altın
daki 12.911 -12.941 tertiplerinin 2 sayılı cetve
lin sonuna eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — Bir tertip hatası, değil mi Sa
yın Bayar? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Evet. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Aynı mahiyette cuması itibariyle, zapta geç
mesi bakımından diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1970 yılı Bütçesi hakkında görüşülmekte olan 

krmun tasarısının 30 ncu sayfasında, 2 sayılı 
cetvelde (Cumhuriyet Senatosu) ve (Millet Mec
lisi) başlıklı 12.000 nci bölüm ve 12.911 - 12.941 
ve tekrar 12.911 -12.941 madde numaralı bölüm-
lenn yanlışlıkla buraya girdikleri görülmekte
dir. 

Mezkûr maddi hatanın düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Sadi Koçaş 
Konya 

BAŞKAN — Esasen kabul buyurmuştunuz, 
fakat ifade ettim, zapta geçmesi bakımından 
okuttum. 

Şimdi, Sayın Salih Yıldız ve Nurettin özde-
mir arkadaşlarımızın bir önergesi var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri ka

nunlasmcaya kadar Devlet harcamalarının ya
pılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren kanun tasarısına bağlı 
2 sayılı cetvelin Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu kısmının 13 ncü bölümüne 13.160 mad
de olarak (hizmetli giyim alımları ve giderleri) 
ile aynı bölüme 13.220 maıdde olarak ödeneğine 
% 50 sini geçmemek üzere (Temizlik giderleri) 
maddelerinin ithaline karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Van Grümüşane 
Salih Yıldız Nurettin özdemir 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı-
yoı mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi 1 nci maddeyi 1 sayılı cetvel ve 2 sa
yılı cetvelle ilgili okunan ve kabul buyurduğu
nuz değişiklik önergeleriyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bütçelerin (A/2) yatırım ter-

tipleriyle ilgili olarak 1970 malî yılında önce 
yapılmış yatırım ihalelerine, başlanmış emanet 
usulüyle yapılmakta olan işlere ve harcaması 
bu tertiplerden yapılan etüt, proje, atelye, şan
tiye ve işletme hizmetleri, makina, teçhizat ve 
taşıt onarımları gibi devamlı ve mutat faali
yetlerin gerektirdiği (R) işaretli cetvele uygun 
gider ve alımlara, ayrıca 21.000, 22.000 ve 
23.000 nci bölümlere dahil teknik personel üc
retlerine, işçi ücretlerine ve ödeneğin % 30 unu 
geçmemek üzere, geçici görev yolluklarına ait 
ödemelere devam olunur. 

Tabiî âfetler sonucu hâsıl olan hasarın telâ
fisi amaciyle yeniden ihale suretiyle veya ema
neten girişilecek inşaat ve büyük onarım işleri 
için gerekli ödemeler, malî yılldan önce başlanıl
mış olmak kaydından müstesnadır. 
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Bakanlar Kurulu 1970 yılı programına dâhil 
yatırımlardan derhal başlanılmasında zaruret 
ve fayda görülenler hakkında dairelere taah
hüde girişmek veya emaneten başlamak ve ge
rekli harcamalar yapmak için yetki verebilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 22.891 nci 
maddesinden Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
ne, Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 21.210 ncu 
madesinden Maden Tetkik ve Arama Enstitü
süne, aynı bütçenin 21.410 ncu maddesinden 
Elektrik İşleri Etüt İdaresine ve 21.420 nci 
maddesinden köy elektriklendirilmesi için Eti-
banka, Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin 22.574 ncü köy yolları yapımı maddesin-
tif n yapılacak ödemeler ilgili daireler ile Mali
ye Baknlığınca ihtiyaca göre tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Millî Savunma Bakanlığı Büt

çesinin 17.250 nci (NATO Enfrastrüktürünün 
gerektirdiği her türlü giderler) maddesinden 
yapılacak harcamalara devam olunur. Bu mad
de unvanında Maliye Bakanlığına tanınan ak
tarma yetkisi mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kaimi edilmiştir. 

Madde 4. — A) 1969 malî yılı genel ve 
katma bütçe kanunlarının (1 nci ve 2 nci mad
deleriyle yürürlük maddeleri, ayrıca 1969 malî 
yılı Genel Bütçe Kanununun 3, 5, 10, 27, 30, 31, 
40, 44 ncü maddeleri hariç) 1970 yılına muzaf 
olmak üzere uygulamasına devam olunur. 

B) 1969 malî yılı bütçe kanunlarına bağlı 
(D), (N), (S) işaretli cetvellere dâhil kadrolar 
ile (E) işaretli cetvelde gösterilmiş tertiplerden 
1969 malî yılı için Bakanlar Kurulu karariyle 
alınmış geçici hizmetli kadroları tam 12 aylık 
alınmamış olsa bile 1970 yılı Bütçesi kanunla-
şıncaya kadar yürürlükte kalır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Yürürlükteki mevzuat gere
ğince Devlet gelirlerinin (Kalana bütçeler ge

lirleri dâhil) yıllık olarak tarh, tahakkuk ve 
tahsiline devam olunur. Tahsilatın irat kayde
dileceği gelir tertipleri Maliye Bakanlığınca 
belli edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Okulların ve ceza evlerinin 
yiyecek alım ve giderleri, sağlık kurum ve 
hizmetlerinin yiyecek ahım ve giderleri, malze
me alım ve giderleriyle Millî Savunma Bakan
lığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün «yiyecek, yem, yakacak», 
«giyim - kuşam», «savaş gereçleri ve savaş stok
ları alım ve giderleri», Tanım Bakanlığı «Tarım
sal mücadele, sağlık araç, gereç ilâç alımla-
ları ve giderleri», «ihale ile yapılacak mücadele 
işleri giderleri» için, 1969 bütçelerindeki son 
ödenek toplamının onikide sekizine kadar ta
ahhüde girişilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanuna göre ve 1969 büt
çe tertiplerine muvazi olarak yapılacak harca
malar, 1970 malî yılı bütçelerinden yapılmış sa
yılır. 1969 malî yılı bütçelerindeki tertiplerin 
numaraları ve unvanları 1970 malî yılı Bütçe 
kanunlarında değişmiş olursa, yapılmış harca
maların yürürlüğe girecek bütçelerin hangi ter
tiplerine taallûk ettiği Maliye Bakanlığınca tâ
yin olunur. 

Ancak; 
«Sigortaya tabi T. B. M. Meclisi üyelerinin 

sigorta prim karşılıkları ödenir. 1970 yılı büt
çesi yürürlüğe girdiğinde ilgili maddeden mah-
subedilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 14 . 1 . 1970 tarih ve 1211 sa
yılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununun 50 nci madesine göre Hazineye açıla-
esk kısa vadeli avans miktarı, 1969 malî yılı 
genel bütçe ödenekleri (ek ödenekler dâhil) 
toplamı üzerinden hesaplanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Madeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Genel ve katma bütçeli dai
relerce dış memlektlcrden getirtilecek malzeme 
karşılığı olarak 1969 bütçelerinden 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü mad
desi gereğince açılmış bulunan kredilerin ak
reditife tahsis olunan miktarlarından; malî yılı 
son günü itibariyle bedeli muhabir bankaya 
transfer edilmek suretiyle çözülmüş bulunan 
kısma tekabül edan mal tutarları mahsup dev
resi sonuna kadar yılı bütçesinden mahsubedi-
lebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
leı... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 12 . 3 . 1034 tarihli ve 440 
sayılı iktisadi Devlet Teeşkkülleri ila müesse
seleri ve iştirakleri halünndaki Kanunun geçi
ci 8 nci maddesindeki üç yılık süre, 31. 5 .1970 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Madeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etımiyenPer... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — iktisadi Devlet Teşekkülle
rine, 1969 yılı Bütçosinin 31,000 ve 33.000 nci 
bölümlerinden mevcut ödeneğin % 30 unu te
cavüz etmemek kaydiyle Maliye Bakanlığınca 
tesbit edilecek ihtiyaca göre transfer yapılabi
lir. 

Bu şekilde yapılacak olan transferlerin 1970 
bütçesinin iSlgili bölümlerinin hangi maddesin
den mahsube di] eşeği Maliye Bakanlığınca tâyin 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — 1169 sayılı Kanunla katma 
bütçe haline getirilen iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademilerinin harcamadan inin Millî Eğitim 
Bakanlığı 1969 yılı Bütçesinin ilg'M tertiplerin-
cîfki ödeneklerden yakardaki maddelerde belir
tilen hükümler dairesinde harcama yapmaya 
devam olunur. 

Bu esaslar içinde yapılacak harcamaların 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 kat
ma bütçesinin hangi tertiplerinden mahsubedi-
leceği Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Ankara Üniversitesi Adana 
Ziraat Fakültesinin ihtiyaçları için : 

a) 3 . 2 . 1970 tarihli ve 1221 sayılı Kanun-
lr 1969 malî yılının son iki ayı için verilmiş bu
lunan olağanüstü ödenekler, 

b) 1969 malî yılının mezkûr kanunla kar-
şjlanan iki ayının dışında kalan sürede bu fa
külte için Ankara Üniversitesi Bütçesinden 
yapılan harcamalar, 

Miktar ve tertip itibariyle dikkate alına
rak ve yukardaki maddelerde belirtilen esaslar 
•dairesinde harcama yapılabilir. 

Bu harcamalar Ankara üniversitesi 1970 
malî yılı bütçesinin Adana Ziraat Fakültesi kıs
mî na ait tertiplerinden mahsubedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — istanbul Teknik üniversite
sine bağlı Nükleer Enerji Enstitüsüne ait har
camalar, mezkûr üniversite 1969 malî yılı Büt
çesinin ilgili tertiplerinden bu enstitünün ihti
yaçları için yapılmış olan harcamalar dikkate 
alınarak ve yukardaki maddelerde belirtilen 
esaslar dairesinde yapılır. 

Bu harcamalar istanbul Teknik üniversitesi 
1970 malî yılı Bütçesinin Nükleer Enerji Ensti
tüsü kısmına ait tertiplerinden mahsubedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
leı... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 15. - - 30 . 4 . 1939 tarihli ve 1170 
sayılı Kanunla fakülte haline getirilip Ege 
Üniversitesine bağlanan İzmir İktisadi ve Tica
ri Bilimler Fakültesi harcamaları, 1969 malî 
yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin ilgili ter
tiplerinden bu fakültenin ihtiyaçları için yapıl-
K'iş olan harcamalar dikkate alınarak ve yu-
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<te> v&mkr. 
S» teo&m&Jar Ege t^YSrşjtesi 1970 malî 

yılı B^tçesi^in İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi kısjmıiia ait tertiplerden mahsubedilir. 

B^ŞKAH — fanide üzerinde söz istiyen? 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim taslarının yürürlük maddesi olan 
İŞ ncı maddeden ve başka bir madde tedvi
nini telldif eden bir önerge vardır, bu önergeyi 
'«tatu^orujrn; 

Millet Hadisi Yüksek Başkanlığına 

1969 yılı Bütç$inilde fasıl ve maddesi ile 
ödenek miktarı bulunmryan Devlet Güzel Sa
natlar Ak^demileriyle Devlet Mühenidüslik Aka
demilerinin 1187 sayılli Kanunla 1 . 3 . 1970 ta-
rüjnnden itibaren ödenmesi gereken tazminatla
rı yer almadığından, Devlet Harcamaları Yet
ki kanununa aşağidaki maidldenüı eklenmesini 
arz Ve teklif ©derim. 

İzmir 
Mustafa Akan 

MaSdcte 16. — 1 . 3 . 1970 tarihinden itiba
ren 1187 «ayılı Kanunla ödenmesi gereken Dev
let Güzel Sanatlar Akademileri ile Devlet Mü
hendislik ^kademlileri personelinin tazminatta 
1969 Bütçesi Mjllî Eğitim Balkanlığı özlük halt
larına ait üpret tasarrufundan ödenir Ve 1970 
yılı Bütçesinde açılacak bölüm ve maddedeki 
ödeneğinden mahsubedilir. 

BÜTÇP KABMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NU&t BAYAB (Sakarya) — Sayın Başkan, 
bu önerg» ile ilgili olmak üzere bizim tanzim 
ettiğimiz bir başka 16 ncı madde var. Arkadaş-
lanmızm talebettiği hususlara cevap verir ma-
kiy$tte4ir. Eğer arkadaşlarımız bizim önerge
miz© iltihak buyururlarsa memnun oluruz. 

BA§J£AN — Peki efendim, bir kere önerge
yi okutayım. 

Aynı fconuda komisyonun bir önergesi var
dır, madde 16 olarak onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 16. — Devlet Güzel Sanatlar Akade 

mileri ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demilerinin üye ve yardımcılarına 1187 sayılı 
Kanun (gereğince verilmesi gereken tazminat

ları öĵ şn̂ :. £denen bu tazminatlar Millî Eği
tim B$J£a<nlığı 1970 mali yılı Bütçesinin ilgili 
tertiplerinden mahsubedilir. 

Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı 

'Sakarya 
Nuri Baya* 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akan, efendim 
Komisyonun önergesini de dinlediniz. Buna il
tihak edip kenedi önergenizi geri alıyor musu
nuz, yoksa önergenizde ısrar ediyor musunuz? 

MUSTAPvA AKAN (izmir) — Komisyonun 
önergesine iltihak ediyorum ve kendi önergemi 
geri akyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Akan'in önergesi 
gerdverilmiftir. 16 ncı madde olarak: biraz önce 
okunan Bütçe Karma Komisyonunun önergesi
ni oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Şimdi yürürlülk maddesi, madde 17 oluyor. 
HJaicfele 17 -yi o ĉutuyorum. 

Ma<İfle 17. — Bu. kanun 1 Mart 19^0 tari-
b4nde yürürlüğe ğhrer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hafitte 18. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
Jçajjml edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde ve lehte Sayın Ke
mal Demir, buyurun. 

KEMAL DEMİB (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu tasarının Komisyon
da müzakeresine başlanmasiyle beraber, bu 
taşarı üzerinde görüşlerimizi arza çalışırken, 
bu tasarının bir bütçe tasarısı mahiyetinde, hü
viyetimle olmadığı, bu tasarının bir yetki ta
sarısı bünyesini taşıdığını dikkatle, hassasi
yete arza çalışmamızın elbetteki bir sebebi ol-
nıak gerekir. Grupumuz adına bugün burada 
yapılan konuşmalarda da bu tasarının bir ge
çici bü ç̂e tasarısı olmadığı, bir bütçe tasa
rısında bulunması icabeden nitelikten - aslında 
tasarının şekli bakımından da - mahrum bu
lunduğu ve öyle de olması icabettiği ve bu ta
sarının yetki tasarısı olduğu tekrarlanmış ise, 
elbe#£ £i bunun da bir sebebi vardır. 
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Bu sebepledir ki, biz tasarı üzerindeki ko
nuşmalarımızı iki nokta üzerinde toplamak
tayız. Sayın Bakan burada yaptıkları konuş
malarda, dikkatini çekmiş olan bu iki hususu 
belirttiler. Bunlardan birisi şudur : 

Biz O.H.P. olarak bu tasarıya beyaz oy 
kullanacağız, müsbet oy kullanacağız, grup 
olarak bunu ilân ettik. Elbatteki bunun sebep
lerini de izah etmemiz gerekir idi. Biz CHP. 
olarak 1970 Bütçesine ret oyu kullandık. El
bette ki bunun sebeplerini de, p zaman izah 
ettiğimiz gibi bu tasarı vesilesiyle bir defa 
daha tekrar etmemiz gerekir idi. Bunda aslın
da yadırganacak hiçbir şey olmadığı, hattâ 
bunun çok tabiî bir şey olması gerektiği halde, 
Sayın Bakanın bu iki hususu bir başka üslûp 
içerisinde belirtmeye çalıştığını görmekle ya
dırgamadığımı arz etmek isterim. 

Sayın Bakan gerçekten kendisine güven
diğimiz ve bunu sık sık tekrar ettiğimiz iyi 
bir teknisyendir. Maliye Bakanlığı aslında bir 
siyasi organ, Hükümetin bir üyesi olmakla be
raber, iyi bir teknisyen hüviyetini muhafaza 
ettiği zaman daha büyük değer taşıyan bir 
Bakanlık olarak devam etmiş gelmiştir. Bu 
daima böyle olmuştur. Şimdi bu hüviyetten, 
Bakanlar Kurulunu muhatap tutan konuşma
ları cevaplandırma tarzına girdiğimiz Vakit, 
elbette ki bâzı sıkıntılarla karşı karşıya kalı
rız. 

Sayın Bakanın belirttiği gibi, «C.H.P. 1970 
Bütçesine menfi oy vermiş, bu menfi oy verişi 
kamu oyunda iyi karşılanmadığı için bunun 
izahını yapmak ihtiyacını duymuş ve onun için 
bu kanun vesilesiyle de neden O.H.P. Bütçe 
Kanununa, 1970 Bütçesine menfi oy vermiştir, 
bunu izaha çalışmaktadır» tarzındaki beyanını 
gerçeklerle yanyana getirmek mümkün değil
dir. C.H.P. 1970 Bütçesine ret oyu verir. O.H.P., 
1970 Bütçesi tarzında bütçeler ve Meclise gel
diği zaman onlara da ret oyu verir. Felsefesiy
le karşı karşıya olduğu, temel yapısıyla karşı 
karşıya olduğu, memleketin ekonomik hayatı
na olumlu etkiler getirmiyeceğine, hattâ mem
leket ekonomisinin olumsuz yönde etkilemiye-
ceğine yüzde yüz inandığı bir tasarıya O.H.P. 
nin müspet oy vermesini beklemek hayal olur. 
Bundan sonraki bütçeler için de, teşekkül ede
cek olan Hükümetin hangi tarzda teşekkül 
edeceğini bilmemekle beraber, bu felsefeyi ta

şıyan bir bütçe ile O.H.P. nin karşısına gelin
diği zaman, Bütçe Komisyonundan başlamak 
üzere, o tasarı mutlaka ret oyunu alacaktır. 

Bütçeleri hükümetlerden ayırmak mümkün 
değildir. Sayın Bakan Bütçe Komisyonunda 
yaptıkları konuşmalarda, bu bir bütçe tasarı
sı mıdır, bir geçici bütçe tasarısı mıdır, yoksa 
bir yetki tasarısı mıdır, tartışmalarına ver
dikleri cevapta; «Bütçe tasarısı da esasen bir 
yetki tasarısıdır» buyurdular. Tasarıların tü
mü yetki tasarısıdır, kanunlann çoğu yetki 
kanunudur. Her kanun icraya bir yetki verir, 
bütçe kanununun da icraya bir yetki verdiği 
gibi. Bir kadro kanunu nasıl icraya yetki ve
riyorsa, Bütçe Kanunu da elbette icraya yet
ki verecektir. Ama Bütçe Kanun tasarısının 
diğer yetki veren tasarılardan büyük bir fark
lılığı vardır; o iktidarın hizmet felsefesini geti
rir, her konuda hizmet felsefesini getirir. Yatı
rımlarda hangi tarzda hizmetlere öncelik verile
ceğini gösterir, iktidarın ekonomik anlayışının 
bütçe tasarıları göstergeleridir. Bütçe rakamları 
onun ifadesidir. İktidarın hem ekonomik, hem 
siyasal, hem sosyal tutumu bütçeleriyle meyda
na çıkar, onunla belirir. C. H. P. nin 1970 büt
çesine kırmızı oy vermesi kadar tabu b|r şey 
yoktur, bunu sık «ık tekrarlaması kadar da ola
ğan bir şey olmamak gerekir. 

Bu yetki tasarısına, bir kısmını 1/12, bir kıs
mını 6/12, bir kısmını 12/12 olarak Hükümete 
sarf yetkisi veren bu tasarıya O. H. P. den müs
pet oy vereceğini izah ettiği zaman, bunun el
bette ki, sebepleri vardır. Sayın Bakan buna; 
«muhalefet olarak devamlı iktidar tarafından 
gelen tasarılara menfi oy Verme alışkanlığı dı
şında bir müspet oy kulanma olduğu için, her 
halde bundan dolayı sık sık bu tasarıya neden 
müspet oy verdiğini O. H. P. izah etmek lüzu
munu duyuyor.» diyorlar. Bu, meseleyi tama
men başka yönden almak olur. C. H. P., bu ta
sarıyı Meclise sevk etmiş olan Hükümete bütçe
sinde güvensizliğini göstermiştir. Bu tasarıyı 
uygulamak için hazırlık içerisinde olan Hükü
mete de güvensizliği devam etmektedir. Bu ta
sarıyı uygulıyacak olan Hükümete güven'sMiği 
devam eden C. H. P. nin, bu tasarıya neden be
yaz oy kullandığını, neden müspet oy kullandı
ğını elbette ki, kamu oyuna duyurmak zarure
tini hissetmesi gerekir, tabiîdir. 
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Biz inanıyoruz ki, bu tasarı 1 Mart tarihine 
kadar kanunlaşmadığı takdirde, Türkiye'de 
Devlet hayatı işlemez hale gelir. Bütçesi redde
dilmiş olan Hükümetin eline bu tasarı veya bu
na benzer bir tasarı verilip de 1 Mart tarihine 
kadar o kanunlaşmam Devletin hayatiyeti du
rur. 

Bütçe Komisyonunda arza çalıştım; hudutta 
nöbet bekliyeri askerin karavanası kaynamaz, 
Devlet hastanesinde yatan hastanın yiyeceği, 
ilâcı çıkmaz. En basitinden; gümrükler gümrük
süz hale gelir. Gümrük kapılarında bekliyen 
gümrük memurları, giriş - çıkış için müracaat 
edenlere gümrük muamelesinden gayri muame
leleri yapabilir hale gelirler. Gelirlerini alamı-
yan bir Devlet, harcamalarını yapamıyan bir 
Devlet haline geliriz, işte bu zaruretler dolayı-
siyledir ki, C. H. P. aslında kendisine güvensiz
liğini belirttiği Hükümetin getirdiği bu tasarıya 
müspet oy vermek suretiyle o Hükümete, Dev
letin, miHletin hayatiyetini devam ettirme imkâ
nını vermek lüzumunu duymuştur. Ondan dola
yıdır ki, C. H. P. olarak biz, neden bu tasarıya 
müspet oy kullanıyoruz, bunu âriz ve âmik, ge
nişliğine anlatmak ihtiyacını duymuşuzdur, duy
maya da deva/m ediyoruz. 

FAHRÎ ÜĞRASIZOĞLU (Uşak) — Hatibin 
konuşması İçtüzüğe aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir, bir daki
ka müsaade buyurun. 

Efendim neden İçtüzüğe aylandır, lütfen 
izah eder misiniz? 

FAHRİ ÜĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem hatip; niçin beyaz oy vere
ceği hakkında söz istedi. 

BAŞKAN — Hayır efendim, niçin beyaz oy 
vereceğini izah, için söz istemedi; lâyihanın tü
mü üzerinde ve lehte söz istedi, İçtüzüğün 110 
ncu maddesine göre. Kullanacağı oyun rengini 
bildirmek üzere söz isteme 137 nci maddeye ait
tir, gayet veciz olmasını şart koşar. Ama 110 
ncu maddede böyle bir kayıt yok Sayın Uğra-
sızoğflu. , 

FAHRİ ÜĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, aynı zamanda şahsı adına konuşacağını 
muhterem arkadaşımız beyan buyurdular. Hal
buki Adalet Partisinin sözcülerine ve Bakanın 
konuşmalarına cevap vermektedirler. 

BAŞKAN — Efendim şahsı adına konuşan 
bir milletvekilinin, daha önce konuşan bir grup 

sözcüsüne veya bir Sayın Bakanın sözlerine ce
vap vermesini engelliyen bir hüküm var mı? Bu 
da yok. Binaenaleyh müzakereler usulü içinde 
cereyan ediyor. Onun için müsterih olun efen
dim. 

Buyurun, Sayın Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan, 
Tasrih etmek ihtiyacını duyarım; şahsım adı

na konuşuyorum. 
Bu konuyu "flbir cümle ile kapatayım. Eğer 

Ö. H. P. Grupu adına yapılan konuşmada, O. H. 
P. nin bu tasarıya, yani bütçesini reddettiği, 
kendisine güvensizliğini belirtmiş olduğu Hükü
mete geniş yetkiler veren bu tasarıya neden be
yaz oy kullandığını ısrarla anlatmak, izah et
mek lüzumunu duyuyorsa, bunu, bu Hükümeti 
yetkili kılacak bir tasarıya C. H. P. nin beyaz 
oyu neden verdiğini izah etmek lüzumunu duy
ması kadar tabiî bir şey olmadığını, olmıyaca-
ğını değerli arkadaşlarımın takdir etmesi gere
kir. Biz bu Hükümete kırmızı oy verdiğimiz za
man bunun fazla izahı lüzumunu belki duyma
mış olabiliriz, ama yetkiyi beyaz oyla veriyorsak 
eğer, bunu izah etmeliyiz, izah etmemiz gerekir. 

Şimdi bir teknik konuya girmek istiyorum. 
Grupumuz adına yapılan konuşmada, ithalâtın 
bünyesinde ekonomik gelişmemizi olumsuz etki-
liyecek bir gelişme bulunduğunu grup sözcü
müz konuşmasında belirtti. Sayın Bakan bunun 
gerçeklere uymadığını, hattâ tam tersine oldu
ğunu rakamlarla bu kürsüde belirttiler. Şimdi 
ben evvelâ kanaatimi tekrar ediyorum; bu ka
naatim, grupumuz adına yapılan konuşmada be
lirtilmiş olan rakamlar istikametindedir. 

1969 yılında ithalâtın bünyesi olumsuz isti
kamette gelişmiştir. Yatırım mallan azalmıştır. 
1968 ile 1969 oranı karşılaştırıldığı zaman açık
ça görülecektir ki, yatırım mallan oranı azal
mıştır. Makina ve teçhizatın ithalâtın bünyesin
deki oranı azalmıştır. İnşaat malzemesinin itha
lât bünyesindeki oranı artmıştır ve lüks konut 
inşaatına lâzım olan malzemenin oranı daha 
fazla artmıştır onun kendi bünyesinde. Ham
madde oranı 1968 ve 1969 yılı içerisinde, 
1969 da artmıştır. 

Şimdi, önümüzde, Maliye Vekâletinin neş
retmiş olduğu yıllık ekonomik rapor vardır. 
Bu ekonomik raporun 74 ncü sayfasındaki 
tablo bunu sarih olarak göstermektedir. Bu 
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tabloda 1968 yılı ile 1969 yılı kıyaslanmakta- ; 
dır. Yalnız, Ocak ve Ağustos aylan ölçü 
olarak alınmıştır; 1908 Ocak - Ağustos, 1969 
Ocak - Ağustos birbiriyle karşılaştırılmıştır. 
Yatırım maddeleri 1969 da % 4,2 azalmıştır, 
bu iki dönem arasında, inşaat malzemeleri 
% 59 artmıştır - küsuru da var. - Makina ve 
teçhizat % 9 azalmıştır, hammadde % 10,4 
artmıştır, tüketim maddesi % 6,2 azalmıştır. 

Şimdi bu noktada, yine Maliye Bakanlığı
nın neşrettiği ekonomik göstergelerin son ay
lara ait oranında da açıkça görülmektedir ki, 
1967 ile 1968 i kıyaslıyarak değil, 1968 ite 
1969 u kıyasladığımız zaman bu söylediğimiz 
kalemlerde, 1969 yılında 1968 yılma nazaran 
azalmalar olmuştur. 

Sayın Maliye Bakanı altın ve döviz rezerv
lerimizdeki azalmayı cevaplandırırken, altın re
zervlerimize ait rakam vermekle yetinmiş, ama 
döviz rezervlerimiz konusunda bir bilgi vermek 
ihtiyacını belki duymamıştır. EBelki unutmuştur. 
Döviz rezervlerimiz azalmıştır, hattâ nakıs ka
lem haline gelmiştir. Kâğıt üzerinde bakıldığı 
zaman döviz rezervlerimiz 118,7 milyon dolar 
akreditiflerin tutarı 127,2 milyon dolardır, 
kâğıt üzerinde görünen rakam 118,7 milyon 
dolardır. 10 milyon dolara yakın, 8,5 milyon 
dolar civarında gerçekte rezerv açığı vardır. 
Kâğıt üzerinde artış, yuz küsur milyon dolar 
mevcut varmış gibi görünüyorsa da, Bütçe 
Komisyonunda derinliğine, genişliğine tartışıl
dı, bu konularda arz etmeye çalıştık, 1969 
Mayıs ayından beri uygulanmaya başlanmış 
olan yeni sistemden doğmaktadır ve gerçek
te olmadığı halde kâğıt üzerinde görünen bir 
döviz rezervi tarzındadır. 

Şimdi, bir Hükümet buhranından bahse
dildiği zaman, önemli olan Hükümet buhra- -
nmın çözüm şeklidir. Gerek Grupumuz adına 
yapılan konuşmada, gerek diğer konuşma
larda, genellikle muhalefet kanadından gelen 
konuşmalarda Hükümet buhranının çözüm 
şekli tartışılmıştır. Beğenilmiyen budur ve as
lında beğenilecek tarafı da yoktur. 

C. H. P. iktidarı zamanında, gerçektir, üç 
Hükümet buhranı olmuştur. Bu Hükümet buh
ranları, grupu çoğunlukta bulunmıyan 0. H. P. 
nin koalisyonlar halinde iktidarı devam et
tirme gayretinden doğmaktadır. Ö zaman Par-

lâmento&â bulunan ârkadaşlarîmiz Parlâmento 
içindeki, Parlâmento dışındaki arkadaşlarımız
da Parlamento dışındaki vasatı ve şartlan 
bilmektedir. Onları tekrar burada, bu mü
nasebetle tartışmaya lüzum yoktur. Ama bu
günkü buhranın hal ve çözüm şekli ile, o za
manki buhranın çözüm şekli arasındaki farkı 
arkadaşlanmın dikkat nazarina sunmak iste
rim. B%ün bir Hükümet buhranı başlamış
tır. Kurban Bayramından önce Geçici Hükü
metin Başkanı olan Sayın Barbakan, îsparta 
Milletvekili Süleyman Demirel olarak yeni 
Hükümeti kurmak görevini almıştır, ikisi ara
sında fark vardır. Geçici Hükümetin Başkam 
olan Sayın Başbakandan başkası Hükümeti 
kurmak görevini almış olabilirdi. O zamatı 
yine Geçici Hükümetin Başkanı olarak Sayın 
Başbakan, Anayasanın verdiği, tanıdığı 
haklar içerisinde hükümetlerin devamlılığı dik
kat nazara alınarak elbetteki Hükümetin başı 
idi. Ama öbür tarafta bir Başbakan adayı 
Hükümeti kurmakla görevli faaliyetler içe
risine girerdi. Üçüncü İnönü Hükümeti 1965 
Şubatından burada bütçesine kırmızı oy veri
lip istifa ettiği zaman geçici Hükümetin başın
da Sayın inönü vardı, ama yeni Hükümeti, dör
düncü koalisyonu kurmak üzere Sayın Cum
hurbaşkanı tarafından kendisine görev verilmiş 
olan Sayın Suad Hayri Ürgüplü idi. Başka bir 
Parlâmento üyesi Hükümeti kurmakla görev
liydi, Hükümeti kurma çabalan içine girmişti. 
Bir başka Parlâmento üyesi Anayasanın tanıdı
ğı ve emrettiği hudutlar içerisinde geçici Hü
kümetin başında gÖfevine devam etmeye çalı
şıyor ve Devletin cari hizmetlerini yürütmeye 
gayret ediyordu. Şimdi bugün... (A. P. sırala
rından «Nasıl oluyor, ne fark var?» sesi) 

Dikkat ederseniz, sabır gösterirseniz, ben 
oldukça sabırlıyım, anlatırım. (A. P. sıralann-
dan gürültüler, «Anormal bîr şey mi var?» se
si) Hayır, bununla böyle bir şey kasdetmek için 
söylemiyorum. Dinlerseniz niçin söylediğimi an-
lıyacaksımz. Bu kendi statüsü içerisinde devam 
ediyor. Onda anormal bir şey yok. Onu hemen 
söyliyeyiriı de rahat ediniz. (A. P. sıralanndan 
«Biz rahatız» sesi) Pek rahat olduğunuzu zan
netmiyorum. 

BAŞKAN — İîfendim lütfen müdahale et
meyiniz. '-•' 
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Sayın Kemal Demir, siz de şahsa hitaben 
konuşmayın efendim. Heyeti Umumiyeye hita-
bederek konuşunuz. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Teşekkür 
ederim.. 

Şimdi, Bayramdan önce, «Bu, Parlömanter 
rejimi gücünü gösterir, Parlömanter rejimin iti
barı biraz da bu davranışta vardır» tarzında 
beyanatları dışarda veren yetkililer, Parlâmen
tonun huzuruna gelip bu kürsülerde Parlâmen
toya izahat vermek, bilgi vermek, bir cümle 
söylemek lüzumunu hissetmeden Meclisi tatile 
geçirmekten çekinmemişlerdir. Hiçbir sakınca 
görmemişlerdir. Bunun normal olmıyan tarafı 
yok mudur? Burada Meclis tatile girmiştir. 
Meclisin tatile girdiği âna kadar dışarda gaze
tecilere verilen televizyon kameralarına verilen 
beyanatların dışında Parlâmento üyelerine res
men her hangi bir söz söylenmek ihtiyacı du
yulmamıştır ve o zaman verilen beyanatlarda 
«Bayramdan sonra Hükümetin kurulması gay
retleri içine gireceğiz, Bayramdan sonra Hü
kümeti kurma çalışmaları bağlıyacaktır.» den
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi dikkatinizi çek
mek istiyorum; Bayram bitmiştir. Gazetelerde 
günlük haberler arasında, Anadolu Ajansının 
tebliğleri arasında, radyoda, dün akşam seyret-
tiyseniz televizyon kameralarında henüz Hükü
met kurma çalışmalarına başlanılmadığı, önü
müzdeki hafta Hükümeti kurmak için çalışma
ya başlanılacağı resmî ağızlardan belirtilmek
tedir. Yapılan toplantılarda Hükümet kurma 
çalışmalarının dışında her türlü faaliyetten bah
sedilmekte ve anlaşılmaktadır ki, kendisine Hü
kümet kurma görevi verilmiş -olan Sayın De-
mirel, Hükümetini değil, grupunu kurmaya ça
lışmaktadır. (O. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Sarih olarak anlaşılmıştır. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir, sizden de 
bir istirhamda bulunacağım. Sayın Kemal De
mir, siz müzâkeresi biten kanun tasarısının tü
mü üzerinde ve lehte söz istediniz. Filhakika 
sözlerinizin başında bu kanuna niçin beyaz oy 
vereceğinizi izah ettiniz; ama şimdi gerek ta
lebinizin, gerek konunun dışına taşmış bulunu
yorsunuz. Bu itibarla istirham ediyorum, han
gi maksatla söz istemiş iseniz o maksat dâhilin

de kalarak konuşunuz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Kanunun lehinde ve 
tümü üzerinde dediniz, binaenaleyh bu konunun 
dışına taşmayın, istirham ediyorum. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ikazınıza uyacağım. Ama ben burada ya
pılmış olan konuşmaların istikametinde konuş
tuğumu zannediyorum. Ama mizacım, ikazlara 
uymaya müsaittir. Siz yönetiyorsunuz, ikazını
za uyacağım. Ama bu yaptığım konuşmalar, 
burada yapılmış olan konuşmalar istikametinde 
bir konuşmadır. Bu konuşmaların dışına... 

BAŞKAN — Efendim, başlangıçta tümü üze
rinde yapılan bir konuşmayı yapmış olaydınız 
haklıydınız. Nitekim bu mahiyette konuşmalar 
yapıldı, ben müdahale etmedim. Ama kânunun 
artık müzakeresi bitmiştir, içtüzüğün 110 ncu 
maddesine göre tümü üzerine ve lehte konuşu
yorsunuz. Binaenaleyh bu sınırlar içinde kal
manızı tekrar istirham ederim. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Tümü üze
rinde konuşuyorum ve lehte konuşuyorum Sayın 
Başkan. Ben bunları söylemekle, memleketin, 
Hükümet buhranının çözülmemesinden mütevel
lit ekonomik bunalım içerisine girdiğini söyli-
yen, hattâ iktidara mensup arkadaşlarımız ta
rafından ekonomik bunalım içine girdiğini söy-
liyen arkadaşlarıma, Hükümet buhranından doğ
ma ekonomik bunalımların önlenmesinin biran 
önce hükümetlerin kurulmasiyle mümkün oldu
ğunu, mümkün olabileceğini, kendisine Hükü
meti kurma görevi verilmiş olan Sayın Başba
kan adayının bir an önce Hükümeti kurma ça
lışmalarına başlaması icabettiğini, çoktan baş
laması gerekirdi ya, ama en azından bundan 
sonrası için hemen başlaması gerektiğini ve böy
lece Hükümet buhranlarından doğma ekonomik 
buhranı daha artırmama gayretlerini kendileri
nin de lütfedip göstermelerini belirtmek istiyo-; 
rum. 

Onun için arz ettim: ismet Paşa zamanında 
kurulmuş olan Hükümet 23 gün içinde kurul
muştu, ama 23 günün birinci gününden itibaren 
Hükümet kurulma çalışmasına başlanılmıştı, 
grup kurma çalışmasına başlanmamıştı. O grup 
178 kişi olarak duruyordu ve Hükümet kurul
duğu zaman da 178 kişi idi. Sayısını artırmak 
için çeşitli yollara başvurulmamıştı. Esasen Hü
kümeti tekrar eline almak gayretleri de göste-
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rilmemişti. (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler, istanbul Milletvekili Naime tkbal Tokgöz'-
ün anlaşılamıyan bir müdahalesi) 

BAŞKAN — Sayın Naime Tokgöz, istirham 
ediyorum efendim, oturduğunuz yerden bağıra
rak hatibe hitabetmeyiniz. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kan, görüştüğümüz kanunun gerçekten en önem
li maddesi ikinci maddesidir. Arkadaşlarım 
müsterih olsunlar, teknik konuya döndüm. Ger
çekten önemli maddesi ikinci maddesidir. İkin
ci madde Hükümete yatırımlar konusunda ge
niş yetki vermektedir. (A. P. sıralarından, «Mad
delerden bahsederek usulün dışına çıkıyor.» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim istirham ediyorum, 
tümü üzerinde görüşürken kanunun bir madde
sini hatibin ağzına alması hemen usul dışnıa 
çıkması mı olur? istirham ediyorum. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, müdahale etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lüzum gördüğüm yerde mü
dahale ediyorum Sayın Uğrasızoğlu. 

Devam buyurun Sayın Kemal Demir. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Bu kanu
nun ruhu aslında ikinci maddededir. Okursanız 
anlıyacaksınız. ikinci madde aslında Hükümete 
yatırımlar konusunda çok geniş yetki vermekte
dir. Bir kısım yatırımlarla Hükümet kendisin
den sonra gelen icrayı bağlıyabilecektir. Bir 
kısım yatırımlarla bugünkü geçici icra, kendi
sinden sonra gelecek icrayı bağlama imkânına 
kanunla sahiptir. İkinci madde Türkiye'nin 
coğrafi şartları içerisinde yatırımların zama
nında yapılabilmesi için şarttır. Bu sakınca
larına rağmen şarttır. Doğu bölgesinde yatırım
ların geç başlamasından mütevellit bir kısım ya
tırımların yıl içinde gerçekleşmemesi ihtimjali 
mevcuttur. Bu itibarla ta Komisyondan bu Va
na biz, bu ikinci maddenin zaruri madde oldu
ğunu, esasen 1965 yılında Üçüncü inönü Hükü
metinin de Meclise kendisinden sonra gelecek 
Dördüncü Koalisyon Hükümetinin kullanması 
için sevk ettiği Yetki Kanununda da bu ikinci 
maddeyi aynen vazetmiş olduğunu, ama bunu 
kullanacak olan iktidarın, bunu kullanacak olan 
Hükümetin kendisinin geçici bir Hükümet oldu
ğunu dikkat nazara alarak kendisinden sonra
ki icrayı, o icranın felsefesine uymıyan yatırım

larla veya felsefesine uymıyan anlaşmalarla bağ
lamaması icabettiğini belirtmeye çalışıyoruz, Ko
misyondan bu yana belirtmeye çalışıyoruz. 1970 
programı içerisindeki yatırımlar ve hudutlar 
içerisinde yapılacaktır denmektedir. Doğrudur. 
Ben komisyonda da arz ettim; «isterseniz bir 
serzeniş olarak kabul edin.» dedim, isterseniz 
bir incelik olarak kabul ediniz diyorum şimdi : 
Mecliste, Parlâmento çatısında bütçeye kırmızı 
oy verileceğinin kırmızı işareti yandığı günler
de, kendisinden sonra gelecek olan iktidar han
gi iktidar olacağı belli olmıyan günlerde bugün
kü iktidar Boğaz Köprüsünün ihalesini yapmış
tır. (A. P. sıralarından «Plân var» sesleri) Plân
da var, 1969 bütçesinde yoktur. 

SELAHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Dev
letin işi durmaz. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Şimdi beni 
dikkatle dinlerseniz, Devlet işlerinin durmaması 
meselesi nerede başlar, onu da arz etmiş olaca
ğım. 

Parlâmento kürsülerinde bütçeye kırmızı oy 
verileceği işaretleri belirdiği, Parlâmento kori
dorlarında ve Parlâmento çatısında kırmızı oy, 
kırnuzı işaret yandığı günlerde, kendisinden 
sonra hangi siyasi iktidarın kurulacağı bilin
meden, Parlâmentoda büyük çoğunlukta otu
ran 0. H. P. nin kendisine hayır demediği, Bo
ğaz Köprüsüne evet dediği, ama zamanına ha
yır dediği, Türkiye'nin şartları içersinde, geri 
kalmışlığı içersinde, ihtiyaç bolluğu içerisinde 
zamanına hayır dediği Boğaz Köprüsünü ihale 
etmek bir incelik meselesidir. (C. H. P. sırala
rından bravo sesleri, alkışlar.) Bunları şunun 
için arz ediyorum, ikinci madde Hükümete ya
tırımlar konusunda geniş yetki vermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir, tekrar size 
bir hususu hatırlatmak mecburiyetini hissettim. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde ve lehte 
söz istediniz. Ama bu sözlerinizin sonucunda 
hiç olmazsa zatıâlinizin kırmızı oy vermesi ica-
bedecek gibi geliyor bana. Çünkü lehte görüş
müyorsunuz efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar) Binaenaleyh ya lehte konuşunuz, yahut 
«Ben aleyhte söz almıştım.» deyiniz. Bir tezat 
içinde gidiyor görüşmeler, istirham ediyorum 
Sayın Kemal Demir. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) Buyurunuz efendim. 
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KEMAL DEMİR (Devamla) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkanım? Size cevap ver
mek zorunda kaldığım için müteessirim. 

İkinci maddenin zaruri olduğunu, çünkü 
Türkiye'nin coğrafi şartları içerisinde bir kısım 
yatırımların gecikmesinden doğma ekonomik 
plân hedefleri içinde gelişme istikametinin ak-
sıyabileceğoni, bir kısım yatırımların yapılamı-
yacağını, bu itibarla ikinci maddeye oy verme
nin zaruri olduğunu arz ettim. Ama bu ikinci 
maddeyi kullanan icranın, iktidarın bunu uygu
larken bir kısım noktalarda dikkatli olması ge
rektiğini de arza çalışıyorum, örnek olarak da 
şimdi arz ettiğim örneği verdim. Bunda çeliş
menin nerede olduğunu ben görmüyorum ve 
anliyamıyorum Sayın Başkanım. 

Benim arz etmek istediğim şudur: ihalesi ya
pılmıştır. İhalesi yapılmış bir işin 1969 bütçe 
yılı içerisinde de temel atma töreni yapıldı. O 
devamlılığın ifadesidir. Devamlılığın ifadesi 
olan odur. ihalesinin yapılmış olması değildir. 
1969 bütçesinde Boğaz Köprüsü de yoktur. 

Şimdi bir başka örnekle iktidarı, icrayı uyar
mak istiyorum. Mart ayı başlarında, tarihini 
tam bilmiyorum, Ortak Pazar müzakereleri ya
pılacaktır. Bu müzakerelerde geçiş dönemi söz 
konusudur. Beş yıllık süre dolmuştur. Ankara 
Andlaşmasınm bize verdiği imkân bir altı yıl 
daha uzatabilme imkânıdır. İktidar bu müd
deti uzatmama temayülü içerisindedir. Bütçe
nin tümü üzerinde Grupumuz adına yapılan ko
nuşmada bu müddetin uzatılması gerektiğini, 
icabettiğini; yapılmak üzere olduğunu öğren
diğimiz anlaşma şartların tarımsal ihracatımız 
ve sanayi ihracatımız bakımından aleyhimize ol
duğunu, hattâ Ortak Pazar dışı devletlere tanın
mış olan hakların dahi bize tanınmadığını gös
termektedir. Bu itibarla, icramn Mart ayı içe
risinde yapacağı anlaşmalarla kendisinden son
ra gelecek olan icrayı bir başka istikamette bağ
lamak hususunda dikkatli olmasını bilhassa lü
zumlu bulurum. 

Sözlerimi, bitiriyorum. (A. P. sıralarından 
«çok iyi edersin» sesleri) Sözlerimi hemen bitir-
miyorum, biraz daha devam edeceğim, müste
rih olunuz. (Gülüşmeler) 

Bütçe Komisyonunda yapılan müzakerelerde, 
kanun Maliye Bakanlığının sevk ettiği bir ka
nun olduğu için, Hükümet adına cevap verme 

durumunda bulunan ve tekrar etmek ihtiyacını 
duyuyorum, gerçekten kendisine, iyi niyetine, 
konuya olan hâkimiyetine daima şahsan be
nim güvendiğim Maliye Bakanı arkadaşımız 
Hükümet adına cevap vermek zorunluğu ile 
karşı karşıya kaldığı için, bir kısım teknik 
dışı meselelere girmek zaruretinde kalıyor. 

Kanunun ikinci maddesinin iyi niyetle uy
gulanması lâzımdır, iyi niyetle uygulanmadığı 
ve hükümetler kurulmıyabilir, seçime de gi
dilebilir, seçime gidildiği zaman seçime giden 
hükümetin bunu isterse bir seçim vasıtası ola
rak kullanması mümkündür. Bu itibarla bu iyi 
niyetle getirilmiştir, biz de oy vereceğiz, ama 
bunu iyi niyetle kullanalım, dediğimiz zaman 
Sayın Bakan, «iyi niyeti kimse inhisarına al
mamalıdır» buyurmuştu. 

O zaman arza çalışmıştım; iyi niyeti yal
nız kendimizin inhisarına almadığımız, biz hü
kümeti bizim kurmamız söz konusu olmadığı 
1965 yılında göstermiş ve bizden sonra gelecek 
olan A.P. ve diğer partilerin kuracağı hükü
metler için getirdiğimiz kanun tasarısında da, 
aynı ikinci maddeyi koymak suretiyle onla
ra karşı olan iyi niyet anlayışımızı da ortaya 
koymuştuk. 

Şimdi Sayın Bakan diyor ki, «kötü niyet
le icra bir arada düşünülemez, kötü niyetle Hü
kümet etme bir arada olamaz.» 

Bu doğrudur. Kötü niyetle hükümet etme 
ve kötü niyetle icra bir arada olmamalıdır. Bu 
daha doğrudur. 

Ben burada değişik örnekler vermek is
temem, ama yukarda bir - iki örnek verdim; o 
iki örneği burada da vereyim. 

Biz, 1969 seçimlerinde işletmeye açıldığı, 
hizmete girdiği halde seçim yasaklarının baş
ladığı son günden bir gün evvel ikinci defa 
açılışı yapılan fabrika biliyoruz, seçimlerde 
yasak günlerinin başlıyacağı son günlerinde 
temel atma törenleri yapıldığı halde 25 - 30 gün 
sonra gazetelerde ihalelerinin ilân edildiği for
mika fabrikaları biliyoruz. 

Bizim dileğimiz ikinci maddenin icraya ta
nıdığı bu imkânların, bu yatırımların, bu fır
satların gerçekten memleket ekonomisi istika
metinde iyi niyetle kullanılması arzusundan 
ve talebinden ibarettir. Başka türlüsü düşü
nülemez, dendiği zaman başka türlüsünün dü
şünülebileceğini, hattâ uygulamış olduğunun 
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örneklerinin verilebileceğini de kabul etmek 
lâzımdır. 

Teşekkür ederim. (O.H.P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde aleyh
te söz istiyen yoktur. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — SÖz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. (A.P. 
sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Sayın Demir'in konuşmalarında Hü
kümete matuf bir-ilki hususu, cevaplandırmak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın Demir konuşmalarında 1970 Bütçe 
kanun tasarısının yüce huzurunuzda görüşül
mesine takaddüm eden günlerde bu bütçeye kır
mızı oy verileceği hususunun Parlâmentoda, 
koridorlarda, bu çatı altında bahis konusu oldu
ğunu ifade ettiler. Doğrudur. Esasen O.H.P. 
ve genellikle muhalefet partilerinin iktidar par
tilerinin getirmiş oldukları bütün bütçelere 
menfi oy vermiş olduğu, kırmızı oy kullandığı 
bir teamül halindedir. 

Her halde Sayın Demir kendi mensup bu
lunduğu siyasi partinin siyasi tasarruflarına 
ilişkin bir meseleyi, bir kırmızı oy verme hu
susunu dile getirmek istiyorlar. Yoksa, kendi
lerinin dışındaki siyasi kuruluşların veya bi
zim içimizde bulunan bâzı şahısların siyasi 
davranışlarını dile getirmek istememektedir
ler, istemeleri mümkün değil. Çünkü, Sayın De
mir'e böyle bir siyasi vekâletin verilmemiş ol
ması tabiîdir. (A.P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Ama, bir bakıma da bunu tabii 
telâkki etmek gerekir. Zannediyorum ki, Sayın 
Demir kurulacak olan hükümetin yine zayıf 
bir hükümet olarak kurulmasını, normal ola
rak... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Transfer de
dikoduları aldı yürüdü. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Başkan, her halde aramızda 
bu şekilde konuşma usulünün bu Mecliste ol
duğunu zannetmiyorum. (CHP. sıralarından 
gürültüler. 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum, arka
daşlar. (A.P. ve O.H.P. sıralarından karşılıklı 
bağırmalar ve gürültüler.) 
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Efendim hatibe müdahale etmeyin, Sayın 
Ersoy istirham ediyorum, sizden de. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — Hükümet krizlerinin ekonomik bakım
dan menfi tesirinin olduğu doğrudur. Ancak, 
bir hükümet krizi sırasında yeniden hükümeti 
kurmaya memur edilen zatın yeni krizler mey
dana gelmemesi bakımından isabetli tedbirler 
ittihaz etmek suretiyle memleketteki krizi ar
tırmaması, memleketin bu sebeple tahassul eden 
zararlarını artırmaması için gerekli ihtimamı 
göstermesi gerekmektedir, işte o sebeple Hü
kümetin kuruluşu bakımından bir ihtimam 
gösterilmekte ve zannediyorum ki, Sayın Demir 
ve onun gibi düşünenler ise Türkiye'yi bir Hü
kümet buhranı, devamlı bir Hükümet krizi için
de bulundurma gibi bir noktai nazari gerçek
leştirmenin yolunda bulunmaktadırlar. Doğ
ru olmıyan ve memleketin menfaatlerine, ka
naatimize göre, uygun olmıyan davranış tarzı 
da budur. Yoksa, Hükümeti kurmakla görev
lendirilen Demirel, Sayın Demir'in ifade ettiği 
gibi, A.P. Grupunu kurmakla meşgul değildir. 
A.P. Grupu esasen burada mevcuttur, hazırdır, 
vazifesi ve sorumluluğu başındadır. 

Bunun Sayın Demir eğer A.P. Grupunu yeni 
bir hâdiseye mevzu teşkil ettirmek gibi bir siya
si düşüncenin ardında bulunuyorsa, kendisine 
haber vereyim ki, böyle bir neticeyi meydana 
getirme imkânını bulamıyacaktır. (A.P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Transfer 
dedikoduları Meclisi lekeliyor. 

BAŞKAN — Sayın Demirçay, lütfen efen
dim, hiç kimse müdahale etmesin. Sükûnetle 
dinliydim. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — Transfer dedikodularına da cevap 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, T. B. M. Meclisi 
çatısı altında vazife almış bulunan sayın mil
letvekillerini, millet mümessillerini menşei 
belli olmıyan, iftira, dedikodu ve tezvirin öte
sinde bir değer taşımıyan, iftirayı, dedikoduyu 
ve tezviri mesnet ve meslek ittihaz eden birta
kım çevrelerin kendilerine sermaye yaptıkları, 
demokrasi düşmanlarının bu meşru nizamı 
yıkmak için birtakım zihinlerde tereddütler 
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yaratmak suretiyle ortaya atmış oldukları 
bühtanlardan ve iftiralardan ibarettir. Huzu
runuzda bunu reddediyorum. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bu şerefsiz ithamları 
mevridine iade ediyorum. (A.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

CENGtZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bü
tün bu transfer dedikodularını sizin grupunu-
za mensup arkadaşlar ortaya atıyor. 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz, 
müdahale etmeyin, istirham ediyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bir meseleye de temas etmek isterim. 
Sayın milletvekilleri, bu çatının altında bu ka
bil konuşmaların yeri olmamak icabeder. 1965 i 
hatırlıyorum. 1965 te bu Meclisin koridorla
rında bu istikamette haksız olarak söylenen 
şeylerin, bizim dışımızdaki bâzı siyasi kuru
luşlara izafe edilen şeylerin varidolmadığını, 
bu nizama inanan insanlar olarak bu kürsüler
de bu koridorlarda biz söyledik; parlömanter-
lerin vazifesi bunu reddetmektir. (C.H.P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Eşref Derinçay, Sayın 
Turhan özgüner istirham ediyorum, sakin olun, 
efendim. 

Sayın Musa Doğan, siz de hiç olmazsa Ba
kan konuşurken müdahale etmeyin, efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın özgüner arkadaşıma bir şey 
söylemek istemiyorum. Her halde kendisiyle bir 
eski hukukumuz vardır, ama ona bir tebessüm
le iktifa etmeyi de kâfi telâkki ediyorum. 

EŞREF DERÎNÇAY (İstanbul) — O Jkadar 
saygılı olmıyalım. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Demir konuşmalarında Bo
ğaz Köprüsünü ele almamak suretiyle Hüküme
tin hiç olmazsa bir incelik göstermesi gerektiği 
hususunu söylediler. Eğer yanlış tesbit etme
dim ise. 

Her halde Sayın Demir arkadaşım unutma
mış olmalıdırlar ki, 1965 yılında Bütçe kanun 
tasarısına ret oyu vermek suretiyle Hükümeti 
istifaya mecbur eden tasarruftan sonra yeni 
Hükümet kuruluncaya Ikadar vazifeye memur 
edilen, tabiatiyle Anayasa hükmü gereğince va
zifesi devam eden İnönü Hükümeti 13 Şubat -

19 Şubat tarihleri arasında ymö. mütecaviz ka
rarname çıkarmış, çeşitli tasarruflar yapmış bu
lunmaktadır. Acaba kendileri icra-i Hükümet 
ettikleri zaman bu zerafetten, bu incelikten, bu 
inceliği göstermekten mahrum mu bulunuyor
lardı? (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al-
jLoşlıar) 

Hükümetlerin devamlılığı prensibi onlar için 
varit de A. P. için varit değil mi? Biz bu de
vamlılık içerisinde memleket hizmetini bir has
sasiyetle ifa ediyorsak bir incelikten, bir zara
fetten mahrum mu oluyoruz?. Bu mantığı anla
manın imkânı yoktur. 

Sonra sık sık geçici Hükümet tabirinden 
bahsetti, Sayın Demir. 

Sayın Milletvekilleri, bu Hükümet geçici 
Hükümet değidir. (C. H. P. sıralarından «gi
dici Hükümet» sesleri) Gidici Hükümet ola
bilir, bu Hükümet gitti, ama A. P. Hükümeti 
geliyor, yine, gelecek yin>e. (A. P. sıralarından 
alkışlar) Başka çaresi yok, rakamınız belli, 
ortada; 144 kişisiniz. 

Şimdi şunu arz etmek istiyorum- Geçici Hü
kümet, Anayasanın 109 ncu maddesinde ifadesi
ni bulmatktıadır. Yalnız 109 ncu maddesinde, 
başka yerde, başka maddede geçici Hükümet 
yoktur. Bakınız, geçici Hükümet 109 ncu 
maddenin ikinci fıkrasında: «108 nci madde 
gereğince seçimlerin yenilenmesine karar veril
diğinde Bakanlar çekilir ve Başbakan geçici 
bir Bakanlar Kurulu kurar.» 

G-eçici Hükümet tâbiri bizim Anayasamızda 
sadece bu hale maksurdur. Eğer şu izaha
tımla Sayın Demir'in Geçici Hükümet hakkın
daki fikrini tashih etmek imkânını elde et
miş olursam konuşmam bu bakımdan hedefine 
varmış olur. 

Sonra, hangi siyasi iktidarın geleceği bilin
meden, diye bir tâbir Ikullandılar.. 

Muhterem milletvekilleri, hangi siyasi iktida
rın geleceği elbette bilinmektedir, ama bunu 
bilmek istemiyenler, bu suretle bir şüphenin için
de konuşmaktadırlar. Anayasa gereğince, de
mokratik teamüller gereğince hâsıl olan duru
mu dikkate alan Sayın Cumhurbaşkanı en bü
yük siyasi partinin Genel Başkanını Hükümet 
kurmaya memur etmiş bulunmaktadır. Bir isti
cal içerisinde hareket etmiş olsaydı Sayın Baş
bakan... (O.H.P. sıralarından «o zaman Hükü-
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meti kuramazdı» sesleri) Hayır, efendim, Üçün
cü inönü Hükümetinde olduğu gibi bir ekalli
yet Hükümeti kurmak suretiyle Yüce Meclisin 
huzuruna derhal gelme imkânını elde ederdi. Bu 
vardı, bunu yapmadık. (A.P. sıralarından 
«bravo* sesleri) 

Saygılar sunarım efendim. (A.P. sıraların
dan alkışlar, «bravo», sesleri) 

BAŞKAN — Efendim tasarının tümü açık 
oya sunulacak. Oylamaya hangi ilden başlana
cağını tesbit için kur'a çekiyorum : Kırklareli. 

Kutuları koyunuz. Her iki kutu da görüşmesi 
biten aynı kanun tasarısı için kullanılacaktır, 
kürsüde fazla izdihamı önlemek için iki tane 
ıkutu koyduruyorum. 

Kırklareli'nden oylamaya başlıyoruz. 
(Kırklareli milletvekillerinden başlanarak 

oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — 1970 malî yılı genel ve katma 
bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harca
malarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin 
tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun 
tasarısı için yapılan açık oylama işleminin so
nucunu arz ediyorum : 

Açık oylamaya 349 milletvekili katılmış, so
nuçta 345 kabul, 3 ret, 1 çekinser oyu çıkmıştır. 
Tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun efendim. 

Vakit gecikmiş olduğu cihetle 27 Şubat Cu
ma günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 
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1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaş ıncaya kadar, Devlet harcamalarının yapılmasına 
ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasansına verilen oyların 

neticesi 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
A l Kıza Gü lü 
M. 'Selâhattin Kılıç 
Ali ıCavilJ Orall 
Elmir H. Postacı 
Ahmet TopaiLoğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıfcoğlu 
YusUÜ Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Hamıdi Hamaımıcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günigör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşikun 
İbrahim Oüceoğlu 
Orhan Eren: 
A. Sakıp Hieerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 349 

Kabul edenler : 345 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyaıılar : 100 

Açık üyeAMeır : 1 

H. Turgut Toke-r 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Oeıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Basan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasam Ali Gül cam 

ARTVİN 
£abit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsimlet Sezgin 
F. Kayaalp Turahangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınfbaş 
İbrahim Aytaç 
Clihat Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal ErVleım 
Ahmet İhsan Kırımılı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osiman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel AJbildin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzban 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal' Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kem-al Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmjet Emin Durul 
Hasan Konkmazcan 
Hüd,ai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ha^an Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâitif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
llhamji Ertem; 
Musıtafa Harn^ancaoğruı 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtuğ 
Sanyet Güldoğan 
Ömpr Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çotinkaya 
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Sadık Perinçek, 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasirn, öinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci GaciToğru 
G-ıyascttin Karaca 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismıet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karucaşehir 
Orhan Oğuz 
S ey fi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Oolakoğlu 
AH İhsan Göğüs, 
Mehmet Kiline 
Erdem. Ooak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizam ettin E rknı en 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa, Karaman 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydau 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât. Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 

Mazhar Arı kan 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 

Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç. 
Sezai Orkunt 
Haydar Özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
İlhami Saııear 
Akgün S'ilıivri.li 
İsımıi! Hakkı Telkine! 
NairUe ikbal Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Le'bit Yurdoğlu 

İZMİR 

Mustafa Akan 
Şükrü Akkan. 
Bu rhaneıttilıı Asutay 
Şorel; Balkşık 
M. ITiüluisi Çakır 
Müırir Daldal 
Ali Naıili Erdeni. 
ihsan Gürsan 
Coşkun K.aragözıoğlu 
Nibad Kürşad 
Talât Orbon 
Sina si Osma 
Kelimi! Önder 

Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkii Üner 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 
İsmail Ilâkkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
K(-anal Kaya 
Veyis Ko-çülu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Salbri Keskin 
Mehmet Seydilbeyoğfu 
Mustafa Top/çnlar 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğarı 
Turhan Feyzioğiu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türk'm cnoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzull ah. Çar ılkçı 
Hasan Korkut 

Kl'ftŞF/nlR 
Mustafa IKcıina.1 Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Velhbi Englz 
ıSaibri Yahşi 

KONYA 
Ballı r i Dağdaiş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuibilay İm er 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderris oğlu 
Orhan Okay 
özer Ölçmen 
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Talhsin Yi'knaız Özıtuna 
Faruk Sükun 

KÜTAHYA 
Ahmett Fuat Azmioğlu 
Ali Erfbek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Kara aslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 

Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk (iüıııüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
M.. Zekeriya Kürşad 

Mehmet Özdal 

MARDİN 

Sevici Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 

Mtmllâ Akarca 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan 11 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş,cır 
Esat Kıratlıoğlu 
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NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurnıacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçuoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZE 
Krol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri ALbayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
H. Turgut Boztepe 
Güngör Ilım 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
îsmet Yalçmer 

SÎIRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabıi Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arsiantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Solâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza: Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Arafl. 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Vöhbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğfa 

VAN 
Fuat- Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu: 
Kevni Nedimoğlu 

ANKARA 
Suna Tural 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Rıza Kuas 

[Çekinser] 
KONYA 

İrfan Baran 

[Oya kaülmıyanlar] 

YOZGAT 
îsmet Kapısız 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şeviki Güler (1.) 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı (1.) 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paiksüt 
Osman Soğııkpınar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
(î.) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZURUM 
Cevat önder (1.) 

GAZİANTEP 
İ. Hüseyin, İncioğlu 

GİRESUN 
İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

İSPARTA 
Süleyman D emir el 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
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Hasan Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (B§k. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Perruh Bozbeyli 
(Başkam.) 
Orhan Eyiiboğlu (1.) 

İZMİR 
Şevkeit Adaları (î.) 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Akın özdemir 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Necmettin Erlbakan 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mdhmet Ersoy 

MALATYA 
ismet İnönü 

MANlSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SÜRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Yusuf Ziya önder (İB.) 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova (1.) 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bıirincioğlu 

URFA 
Möhmet Aksoy 
Mehmet Ali Köklü 
Bahrıi Karakeçili 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal (1.) 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat (1.) 
Ahmet Güner 

[Açık üyelik] 

Malatya 

Yekûn 

• > • - « 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

48 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Van Milletvekili Salih Yıldız'in, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin. Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ım, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

7. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı

mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu teshit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

9. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Olcay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana gelindiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nnn, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

12. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh tdinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek, amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

13. — Buma Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
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Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Haizine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

15. — 'Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

16. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, almması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmeği için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

19. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekilli Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 

projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
prograımna ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
. in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları

nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. •—• Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. —• Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. •—• Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

13. —- Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 
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14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. _ Bursa MÜlletvekili Sadretin Çanga'-
nın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. - - Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nın, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu ü'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan 'Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuncr'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Milli 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Heyrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) * 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorasu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 

tatbikatında zarara uğrıyam köylüler© dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu, (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Aydın'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Ö-ünaydm Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'in, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı -
eğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önderdin, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 



37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ün Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — AntaJya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karaj^olunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asffijtlanma^.nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ün Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dtrir 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul

masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

51. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet "Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) • 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım üâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı taran ilâçlarına dair Tanın Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden ba§ka 
bir mıntakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 



ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan iSözM B&rwsa (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü aorusu (6/65) 

62. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, içel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
r^r'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ı.er'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. —' Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü
ne r'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
m, E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 
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I 73. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Maraş'ın diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

74. — içel Milletvekili Turhan öz.güner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet >Sey-
dibeyoğlu'ıaun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaafcilleri-

I nin bulunmasına dair Başbakandan söalü so
rusu. (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlıı'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğîıı'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili ismet Hilmi Balcı'-
nın, Plastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki KaragöPün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
SOTUSU. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Gülcy'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma .sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutlarm tev
ziine dair imar ve iskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'mn, Erzurum - ispir ilçesinde bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanmdan sözlü sorusu 

I (6/88) 



85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ııı, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine •» dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 

' Maliye ve Köy İşleri balkanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
îskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru/ 
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

92. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesin^ dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

96. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İbişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 
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i 97. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Ilamamcıoğ'lu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/10'2) 

99. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar e alışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

100. —- Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

1.01. — Ankara Milletvekili ibrahim Cücooğ-
lu'nıın, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

102. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

103. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

104. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

105. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

106. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 
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108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-

can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

109. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

110. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

111. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüecoğ-
lu'nun, Kalecik sulama "projesinin ne zaman 
i aın aralanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

112. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
i ürk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

113. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'ııin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

11!. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet îşleı-i Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı : 2.1) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1970) 

2. — Amasya eski Milletvekili Nevzat Şener 
ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akca'nııı, 6122 
sayılı Kanunun 4 neü maddesiyle değişik 5434 
sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fıkrasın
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve C. Senatosu İstanbul Üyesi Mcbrure Akso-
ley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 74 neü maddesinin 4 neü fıkrasından son
ra bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi

ne dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişikliklere dair M. Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (2/219) (S. Sayısı : 
29) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) (M. Meclisi 
Dönem II : 2/734, 2/548, S. Sayısı : 890) 
(C. Senatosu : 2/269, S. Sayısı : 1273) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
' İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Beli'ğ Beler ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi : 
29 . 1 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının Ticaret ve Sa
nayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Eanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun teklifi ve Ticaret ve Sa
nayi komisyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 
22) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1970) 

3. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 
arkadaşının, .286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme
sine, 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve dligli bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun 24 neü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 

4. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mııstafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 



tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 .. 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

5. — Salihli liçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

6. — 654 sayılı Toplum zabîtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

7. •— Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkımda Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

8. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin in

tibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Aııgı ve 10' arkada
şının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intiba
kı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'ııun 
ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. Sa
yısı : 59) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1970) 

10. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

11. — Zonguldak Milletvekili Kevni Nedim-
oğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına 
raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanuna bağlı (3) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (2/226) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1970) 



Dönem : 3 7 I 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / | 

1970 malî yılı Genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar 
Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, 
tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/206; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1072) 

(Not: Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1369) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 . 2 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10303-1/1072 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23 . 2 . 1970 gün ve 48 sayılı yazınız : 
1970 malî yılı Genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya kaJdar Devlet harcamalarının yapıl

masına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısının, Bütçe 
Karma Komisyonunca kaibul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1970 
tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

0. 'Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 137 

Kabul 
Ret 
Çekimser 

134 
3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 24 . 2 . 1970 

Esas No. : 1/206 C. S. 1/1072 
No. : 47 

MİLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde görüşülerek 
aynen kabul edilen (1970 malî yılı Genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harca
malarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasa
rısı) ille Bütçe Karma Komisyonunun raporu, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Nuri Bayar 




