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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurul
da : 

Cumhuriyetin 50 nci Yılı nedeniyle bazı suç 
ve cezaların affı hakkında Kanun teklifinin 6 
ve müteakip maddeleri görüşülerek, maddeler 
ile tümü ayrı ayrı açık oya sunuldu; oyların 
ayrımları sonucunda salt çoğunlukla kabul 
olundukları bildirildi. 

Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'a takbih ceza
sı verildi. 

Gruplar Başkanlıklarının, Genel Kurul ça 
lışmalarma ara verilmesine ve Bütçe Kanun ta
sarısını görüşmek üzere 2 Mayıs 1974 Perşem
be günü saat 9,30'da toplanılmasına dair öner
gesi kabul olundu. 

n — GELEN 

Raporlar 

1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Kaa-ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (S. Sayısı : 332) 
(Daj>-u,->rıa Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

2. - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçs Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 
1/244) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma Tarihi : 
30 . 4 . 1974) 

3. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/67; 
C. Senatosu : 1/145) (iS. Sayısı : 334) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

4. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Mecılisi : 1/68; C. (Senatosu : 1/246) 
(S. .Sayısı : 335) (Dağıtma Tarihi : 30 . 4 . 1974 

5. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/247) ('S. 
Sayısı; 336) (Dağıtma Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

Avrupa Konseyi İstişarî Meclisi toplantısına 
katılacak heyet üyeliğine Bingöl Üyesi Arif 
Hikmet Yurtsever; 

Kuzey Atlantik AssamMesd Türk Grupu 
Üyeliğine Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sa
bahattin Özbek seçildiler. 

2 . 5 . 1974 Perşembe günü saat 9,30'da top
lanmak üzere Birleşime saat 21,15'te son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ü naldı Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçolc 

KÂĞITLAR 

6. — istanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/248) 
(S. Sayısı : 3;37) (Dağıtma Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/71; C. .Senatosu : 
1/249) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma Tarihi : 
30 . 4 . 1974) 

8. — Hacettepe Üniervsitıesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunoı tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/72; € . Senatosu : 1/250) 
(IS. Sayısı : 339) (Dağıtma Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

9. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1974 yılı Bütçe Kantonu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/73; C. 
Senatosu : 1/51) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma 
Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

10. — Çukurova Üniversitesi 1974 yıllı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçje Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/74; €. Senatosu : 1/252) 
(S. Sayısı : 341) (Dağıtma Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

11 — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/75; C. Senatosu : 1/253) 
(S. Sayısı : 342) (Dağıtma Tarihi : 30 . 4 .1974) 
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.12. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/76; C. Senato
su : J/254) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma Tarihi : 
30 . 4 .1974) 

13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Gentel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/77; 
C. Senatosu : 1/255) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma 
Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

1 1 — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosun : 1/256) 
(S. Sayısı : 345) (Dağıtma Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

15. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/79; 
C. Ssnatosu : 1/257) ('S. Sayısı : 346) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

16. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mecli-

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanın 1974 malî yılı bütçesinin Türk 
Milletine mutlu neticeler getirmesini dileyen de
meci. 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosunun çok 
sayın üyeleri ve kıymetli arkadaşlarım; 

1974 malî yılı (bütçe kanun tasarısının müza
keresine başlamadan önce, önemli biir iki noktayı 
sayın Gene! Kurul arkadaşlarımın dikkat nazar
larına arz etmek isterim. 

- a 

si : 1/80; C. Senatosu : 1/258) (sS. Sayısı : 
347) (Dağıtma Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

17. — Devlet Su îşileri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/81; C. 
Senatosu : 1/259) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma 
Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

13. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/82; C. Senato
su : 1/260) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma Tarihi : 
30 . 4 . 1974) 

19. — Orman Gene! Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 
1/261) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma Tarihi : 
30 . 4 . 1974) 

20. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/84; C. 
Senatosu : 1/262) (S. Sayısı : 351) (Dağıtma 
Tarihi : 30 . 4 . 1974) 

• » • 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Önce, bütçeyi haftalar süren geceli gündüzlü 
yoğun bir çalışma neticesinde hazırlayıp, yüksek 
Senato Genel Kurulunun tetkiklerine sunmuş bu
lunan Bütçe Karma Komisyonunun çok kıymet
li Başkan ve üyelerine, bu (başarılı çalışmalarından 
ötürü Yüksek Heyetiniz adına teşekkürlerimi su
narım. 

Bu (bütçenin de Yüce Genel Kurulunuzdan 
başarılı gayretlerle geçerek, ulu Türk Milletine 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Tekin Arıburun 

KÂTİPLER — Osman Nuri Oanpolat (Konya), Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 52 nci Birleşimini açıyorum. 
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ve Devletine uğurlu ve mutlu neticeler 'getirmesi
ni temenni ederim. 

Ayrıca, Anayasanın 94 ncü ve İçtüzüğün 87 
nci maddeleri gereğince, konulmuş olan bütçe 
müzakerelerinin 10 günlük sınırlaması da daima 
gözönünde tutulması icabeden özel Ibir husustur. 
Bundan dolayı her yıl olduğu gibi, bu kere de 
Danışma Kurulumuz toplanarak bütçe için özel 
ıbir çalışma programı tanzim etmıiş ve yüce Genel 
Kurulunuzca da oylanarak tasvip edilmiş bulun
maktadır. Bu suretle 1974 yılı bütçesi müzake
relerinin Yüce Senatoda herhangi bir suretle za-

v - aöRüşt 
1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi : 
(1/65); Cumhuriyet Senatosu: (1/243) (S. Sa
yısı: 332) (Dağıtma tarihi: 30 . 4 . 1974) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Gündemimizin tek (konusu olan 1974 yılı Büt

çe Kanun tasarısının yüce Senato heyetine tak
dimini yapacak olan Sayın 'Maliye Bakanını kür
süye davet ediyorum. Buyurun Sayın Maliye 
Bakanı Deniz Baykal. (C. H. P. sıralarından 'al
kışlar.) 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; 

1974 malî yılı Genel ve Katma bütçe tasarı
ları Bütçe Karma Komisyonunun bir ayı aşan 
uzun, yorucu ve titiz çalışmalarından sonra Yüce 
'Senatonun incelenmesine sunulmuş bulunuyor. 

Taşanlara her Bakanlık ve katma bütçe için 
Komisyonca düzenlenmiş bulunan raporlar, Ba
kanlığımızca hazırlanmış bulunan 1973 yılı Eko
nomik Raporu, bütçe gerekçesi, Devletin iştiraki 
bulunan ortaklıkların 1972 yılına ait bilanço ve 
netice hesapları ve 1974 malî yılı bütçesini Büt
çe Karma Komisyonuna sunuş konuşmamın met
ni de eklenmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere 14 Ekim 1974 seçimlerinden 
sonra Hükümetin hemen kurulamamış, Bütçe 
Karma Kamdsyonunun seçilip çalışmalarına baş-
layamamış olması nedeniyle 1974 malî yılı Ge-

(1) 332 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. j 

- 4 

manca aksatılmasına sebebiyet vermeden bitirile
bilmesi için gerekli tedbirler alınmış bulunuyor; 
fakat bu husustaki başarı ancak sayın senatör 
arkadaşlarımızın bu tedbir ve programın tatbikin
de samimî olarak ve titizlikle hareket etmeleri
ne vabeste bulunmaktadır. 

Çok^ kıymetli Senato üyeleri arkadaşlarımın 
bu önemli hususları dalana gözönünde bulundu
rup gereğince hareket edeceklerine dair inancımı 
bir defa daha teyiden arz eder, hepinize yürek
ten başarılar dilerim. 

nel ve Katma bütçelerinin görüşülmesine girişü-
mesi gecikmiştir. Hükümetimiz bütçenin yüce 
Meclislerde ve Karma Komisyonda görüşülmesi 
için geniş bir zaman ayrılmasının demokratik ge
leneklere saygının gereği 'olduğu düşüncesiyle ön
ce geçici bir bütçenin yürürlüğe konulmasını 
gerçeMeştirmiş, bu arada yeni bir Hükümetin 
.kurulmuş olmasına rağmen incelemenize sunu
lan yasa tasarılarını hazırlayarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunmuştur. Ancak hemen 
belirtmeliyim ki, bütçe hazırlanıması için gerek
li sürenin kısalığına ve gerçekte bütçenin içer
diği. giderlerin çoğunun Hiilküımetlerin hareket 
esnekliğine olanak vermeyecek biçimde yasalar
la sınırlandırılmış bulunmasına rağmen, 1974 yı
lı Bütçesine ekonomi ve maliye politikamızın il
keleri yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Az gelişmişlik düzeyinden yola çıkan bir eko
nomide Devlet bütçesinin önem ve etkinliğinin 
kalkınma süresine uygun olarak gitgide aza
lacağı bir gerçektir. Cumhuriyetin ilk yılların
daki Devlet bütçelerinin genel ekonomi içinde
ki yeri ve önemi ile şimdi incelemenize sunu
lan bütçelerin Türk ekonomisi içindeki rolü hiç 
kuşkusuz aynı değildir. Ba§ka değimle Hükü
metlerin bütçe yolu ile ekonominin yürüyüşünü 
dtfcileme olanakları gitgide daralmaktadıır. Bu
nunla birlikte Hükümetlerin kendi ekonomi ve 
maliye politikalarını uygulamada en az bütçe 
kadar etkin başka olanakları, başka yöntem
leri de vardır. Para ve kredi, istihdam ve yatı
rım politikalarını bu arada sayabilirim. Bütçe 
politikası bu genel politikanın bîr bölümüdür. 
Bu nedenledir ki, bütçelerin Yüce Meclislerde 

LEN İŞLER 
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görüşülmesi bütçenin sınırlarını aşmakta, Hü-
fcüm-etlerin genel ekonomi ve maliye anlayışının 
bir tartışılması biçimine dönüşmektedir. 1974 
malî yılı Bütçe tasarılarının Karma Komisyon
daki tartışması bu gerçeği bir kez daha doğru
lamıştır. 

©iz Hükümeit olarak Komisyonda yapılan 
-eleştirilerden, ileri sürülen dilek ve önerilerden 
büyük ölçüde yararlandığımızı söyleyeıbilkiz. 
Umudumuz odur ki, bütçenin kendi boyutları 
içinde gerçekçi ve ön yargısız bir incelemesi 
yapılacak olursa ve gerek Karma Komisyonda, 
ıgerekse Yüce Meclislerde sunduğumuz ve suna
cağımız açıklamalar da gözönünde tutulursa, 
Hükümetimizin genel ekonomi ve maliye poli
tikasının çok daha açıklıkla kavranılması ola
nağı bulunacaktır. Ekonomik büyümeye temel 
önceliği veren bu politikanın amacı, halkımızın 
refahını ve mutluluğunu sağlayacak hızlı ve denge
li bir kalkınmayı gerçekleştirmek ve bunu ya
parken de toplumsal boyutu gözden kaçırma
maktır. Biz, kalkınmanın toplumsal kesimlerin 
ekonomik gücünde düzenli bir büyüme olduğu
na inanıyoruz. Bunun için de yurdumuzun ve 
ulusumuzun bütün ekonomik güçlerini birden 
harekete geçirecek kalkınma sürecine her kesi
min etkin bir biçimde katılmasına olanak sağ-
lamalk istiyoruz. Halkımızın tümünün ulusal 
kalkınmadan pay alması, toplumun yalnız bir 
bölümünün oabasiyle ulaşılacak amaç değildir. 
Kalkınmayı sağlamak için çaba sarfetımenin 
onuru kimsenin tekelinde olamayacağı gibi, kal
kınmadan alınacak pay da kimsenin kimseye ba
ğışı olamaz. 

iSaym Başkan, değerli senatörrler; sözlerime 
başlarken bütçenin, Hükümetlerin genel ekono
mi ve maliye politikalarının bir bölümü olduğu
nu söylemiştim. Bugün iç ve dış etkenlerle bes
lenen yüksek konjonktür ortamında karşı kar
şıya bulunduğumuz sorun, bir yandan ekono
mik büyümeyi hızlandıracak olanakları geliştir
mek, öte yanldan fiyatlar ve gelirler düzeyinde 
ortaya çıkaibüecek dengesizlikleri gidermektir. 
Yatırım, para, kredi, dış ekonomik ilişkiler ve 
bütçe politikamızı bu ükilemd gözönünde tuta
rak düzenleyeceğiz. Bugün için ekonominin bü
tün kesimlerinde israfın önlenmesi ve kaynak
larımızın en etkin bir biçimde üretken yatırım
lara yöneltilmesi, her zamanki öneminin öte

sinde bir zorunluluk halini almıştır. Hızlı kal
kınma ile istikrar arasındaki ilişkiyi kurarken 
önemli olan olanakları ve olayları doğru değer
lendirmek, toplumun gereksinmeleriyle ekono
minin zorunluluklarını dengeleyebilmek ve tu
tarlı bir politika uygulayabilmektir. Bu anla
yış içinde sizlere önce bu bütçeyi etkilemesi ka
çınılmaz olan iç ve dış ekonomik koşullanıl 
kısa bir incelemesini yapmak ve olanaklarımı
zın envanterini çıkarmak istiyorum. 

Bütçeyi Karma Komisyona sunuş konuş
mamda oldukça geniş bir biçimde değinmiş ol
duğum gibi, 1973 yılı bütün dünya ekonomile-
leri için hızlı bir büyüme dönemi olduğu kadar, 
büyük bir bunalım dönemi de olmuştur. Geliş
miş ülkeler son yılların en hızlı büyüme düze
yine erişmişlerdir. Dünya ihracatı son 10 yıl içi-
de üç misli bir artış göstererek 400 milyar do
ları aşmıştır. Sanayi ürünleri üretimi 1972 yı
lında % 5 artarken, ihracattaki artış % 18 ol
muştur. Bu durum 1973 ̂ te de süregelmiş, bü
tün ürün fiyatlarında rekor düzeyde artışlar 
izlenmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak kâr
lar ve ücretlerde de önemli yükselişler olmuş, 
toplam talepteki çok hızlı ve sürekli artışların 
isonucu olarak mal arzı talebin gerisinde kalmış 
ve enflâsyon burgacı birçok ülkelerde dönüşü
nü hızlandırmıştır. Çeşitli ülkelerde fiyat artış
larını frenlemek için alman tedbirler, yüksek 
•istihdamı içeren hızlı .kalkınma hedeflerinden de 
büsbütün vazgeçilenıediği için etkili olamamış
tır. 

Burada üzerinde önemle durulması gereken 
bir nokta, talepteki artışın, özellikle anamalla
ra olan talepteki artışların artık sadece üretim 
ihtiyacıyle açıklanabilecek düzeyde olmadığıdır. 
Birçok ülkelerde fiyat artışlarından korunmak 
veya spekülatif kazançlar sağlamak, ya da dünya 
ekonomisinde yeni üstünlükler elde etmek amaç-
larıyle stok biriktirilmesine gidildiği görülmüş
tür. özellikle Amerika Birleşik Devletleri, 
Sovyetler Birliği, Japonya gibi ülkeler büyük 
hammadde stokları yapmışlar; bu yüzden buğ
day, pamuk, soya fasulyesi, hayvan yemleri gi
bi tarımsal ürünler, çelik, bakır, çinko, kalay 
gibi madenler, yün ve yapağı iplik gibi madde
lerde darlıklar görülmüş ve bu maddelerin fi
yatları inanılmaz düzeylere yükselmiştir. 1974 
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yılında da bu eğilimin devam edeceği ilk dört 
aylık uygulamadan anlaşılmaktadır. 

Gelişme yolundaki ülkelerin gittikçe artan 
yatırım malı talepleri, gelişmiş ülkelerin sana
yi ürünleri fiyatlarını artırmalarını körükleye
cek, ancak enerji bunalımı nedeniyle üretim ka
pasitesi sınırları aşılamayacağı için teslim süre
leri uzayacak ve Almanya ve Japonya gibi ül
kelerde işsizlik sorunu daha da artabilecektir. 
Bunun yanında gelişmiş ülkelerin gittikçe bü
yüyen hammadde talepleri de gelişmekte olan 
ülkelerde fiyat yükselmelerini kamçılamaya de
vam edecektir. 

Bu noktada Türkiye'nin elindeki önemli sayı
labilecek döviz rezervlerinden etkin biçimde ya
rarlanma olanağı bulunamazken, ödenen fatura 
iyi hesap edilmeden dikkatsiz bir ihracatı teş
vik politikası gütmesi, örneğin buğday ve şeker 
ihracına yönelmesi, bunun yanında özellikle de
mir - çelik gibi maddeler ithalâtında zorunlu 
stokları biriktirecek aktif bir ithalât politika
sı yürütememiş olması üzerinde durulması gere
ken bir husus olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 19'73 yılı
nın bütün dünya için büyük bir gelişme, aynı 
zamanda bir büyük bunalım yılı olduğunu söy
lemiştim. Gerçekten de özellikle petrol sorunu
nun çok önemli bir enerji bunalımına dönüşmüş 
olmasının ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal ve 
parasal sorunlara bir kere daha dikkatlerinizi 
çekmek isterim. 

1972 ve 1973 yıllarında piyasa ekonomisine 
dayalı sanayi ülkelerinde hızlı büyüme ile bir
likte, uluslararası likidite hacminde artışlar ol
ması, büyük bölümü çok uluslu şirketlere ve 
özellikle petrol şirketlerine ve petrol üreticile
rine ait olduğu sanılan 60 milyar doların üstün
deki seyyal paraların spekülatif amaçlarla ül
keler arasında olağan dışı sermaye akımlarına 
yol açması, 1973 yılı başında uluslararası para 
sisteminde büyük bunalımlara neden olmuştur. 
Daha sonra Amerikan dolarının yeniden değer 
kazanmaya başlaması yanında, bu kez petrol 
bunalımının büyük bir hızla ortaya çıkması, öte
ki gelişmiş ülkelerin paralarının sarsılması ya
nında gitgide zor sağlanabilir hale gelmesi, en 
fazla, Japonya, en az Amerika Birleşik Devlet
leri olmak üzere bütün gelişmiş ülke ekonomi

lerini etkilemiştir. Bu etkinin, artan petrol fiyat
larının yüksek faturalarını rahatlıkla ödeyecek 
olanakları bulunmayan gelişme yolundaki ülke
ler açısından çok daha şiddetli olduğunu söy
leyebiliriz. Ülkemiz açısından olan duruma ba
kınca, bugünkü koşullarda önümüzdeki yıllar
da petrol için her yıl giderek artan miktarlarda 
dış ödeme yapmamız gerekecektir. 

Petrol fiyatlarındaki artışlar nedeniyle dün
yanın petrol ithalâtına tahsis edeceği ek kay
nakların ise yılda 65 milyar dolar civarında ola
cağı sanılmaktadır. Bu fonların gerek petrol 
üreticisi ülkelerin kendi kalkınma sorunları açı
sından, gerekse diğer gelişme yolundaki ülke
lerin karşı karşıya bulundukları sorunlar açısın
dan en rasyonel biçimde kullanılacağını umut 
ediyoruz. 

özetle diyebilirim ki, dünya ekonomik ve top
lumsal alanlarda bütünüyle ve hızla değişmekte
dir. Her ülkede, özellikle üyesi bulunduğumuz 
Batı dünyasında değişik düzeylerde yeni den
geler aranmaktadır. Ekonomik ve politik iliş
kiler, ekonomik ve sosyal bütünleşme hareket
leri, teknik buluş ve gelişmeler yönünden yeni 
bir çağa girilmiş bulunmaktadır. Ülkemizde de 
yeni çağın zorunluluklarına ve yükümlülükleri
ne ayak uydurmak, yeni oluşan uluslararası iliş
kilerden gerek kendi çıkarları, gerekse içinde 
bulunduğu geniş sınırlı bölgenin çıkarları açı
sından en akılcı girişimlerde bulunmak ve so
nuç almak durumundadır. Bu konuda kötümser 
olmak için hiçbir sebep görmemekteyiz. Ancak, 
bütçenin hazırlandığı günlerde ülkemizin içinde 
bulunduğu uluslararası ortam, başta petrol 
bunalımı olmak üzere önemli maddelerdeki mal 
sıkıntıları, uluslararası önem kazanan yüksek 
fiyat hareketleri, uluslararası ödemeler siste
mindeki güvensizlikler ve ekonomik ilişkilerde
ki yeni arayışlarla kendini belirlemektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; bütçenin 
oluşumunu etkileyen dış dünya koşulları hakkın
daki bu kısa açıklamadan sonra geçen yılın so
nunda karşı karşıya bulunduğumuz iç ekonomik 
düzenin de bir tablosunu çıkarmakta yarar var
dır. 

1978 yılı ülkemiz açısından da önemli sosyal, 
politik ve ekonomik olaylarla dolu bir yıl ol
muştur. 12 Mart'ı izleyen geçici dönemin son sı
kıntıları bu yıl içinde atlatılmış ve 14 Ekim, 
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seçimleri ile Hükümetin hemen kurulamamış ol- I 
masına rağmen siyasî istikrar ortamına ulaşıl
mıştır. Bu olay yalnız sosyo - politik açıdan 
değil, takdir edeceğiniz üzere ekonomik açıdan 
da çok büyük önem taşımaktadır. Ne Yar ki, I 
ekonomi ve maliye politikası açısından durumu I 
aynı iyimserlikle görme olanağı da yoktur. Ge- 1 
cici dönemin kendine özgü nedenleriyle de ar- I 
tan ekonomik dengesizlik, 1973'ün sonlarına doğ- 1 
ru hemen hemen bir bunalıma dönüşmüştür. Ge- I 
lirler, fiyatlar dengesi alt üst olmuştur. Bir yan
dan yüksek talep düzeyi, öte yandan ithalât yo- I 
lu ile gelişen yüksek fiyat konjonktürü karşı
sında başvurulan parasal tedbirler, maliyet enf
lasyonuna da yol açmıştır. Yeterli dış ithalât 
programının hızla uygulanamamış olması yanın- I 
da, ciddî uygulama olanakları araştırılmadan yü
rürlüğe konulmuş bulunan fiyat kontrol meka
nizması yurtta mal darlığının ortaya çıkmasına I 
neden olmuştur, ö te yandan az önce kısaca üze- I 
rinde durduğum dış dünyadaki yüksek konjonk- I 
türe rağmen, bazı anamal fiyatlarının ekonomi I 
dışı nedenlerle sabit tutulmuş olması bu sıkın- I 
tıları artırırken, bu malların ithalâtçısı veya I 
üreticisi durumundaki Kamu İktisadî Teşebbüs
lerini ve dolayısıyle Devlet Hazinesini büyük 
sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır. 

Dünya petrol fiyatları alabildiğine yükselir
ken akar - yakıt fiyatlarını ayarlamayan hemen 
hemen tek ülke Türkiye olmuştur. Dünya şeker 
fiyatları iç fiyatların çok üstüne yükselmişken, 
bu nedenle de Türkiye'den komşu ülkelere doğ
ru yoğun bir şeker kaçakçılığı başlamış ve dola
yısıyle iç üretim talebi karşılayamaz hale gel
miş iken, şeker fabrikalarının düşük fiyatla sa
tışa devam etmesi içeride karaborsacılığı, dışar-
da da kaçakçılığı teşvikten başka işe yarayama-
mıştır. Demir, çelik, çimento ve kâğıtta da du
rum buna benzer niteliktedir. 

Yüksek fiyat konjonktürü ile savaşmak için 
başvurulan yöntemler içinde reeskont faizleri
ni ve mevduat karşılıklarının yükseltilmesi de 
etkili olamamıştır. Para hacmi, başka deyimle 
likidite ile oynamak suretiyle enflasyonu önle
mek her zaman geçerli ve gerçekçi yöntem de
ğildir. Durgunluk dönemlerinde kredi musluk
larını açarak piyasaya belki canlılık getirebilir; 
ama bunun tersi için aynı şey kolayca söylene
mez. özellikle iç tasarruf olanakları yetersiz | 
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olan ülkemizde alman bu tedbirler kısa vade
de, özellikle üretime ve yatırıma dönük kredile
rin kısıtlanmasına yol açmış, bu ise maliyetleri 
yükseltici, üretimi sınırlayıcı bir rol oynamış
tır. Bunun yanında yatırımcı kuruluşların iha
lelerindeki birim fiyatlarının fiyat yükselişle
rini yansıtacak düzeye çıkarılamaması da yatı
rımların gecikmesine yol açmıştır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; konuşma
mın başında Hükümetimizin ekonomi ve mali
ye politikasının, bugün iç ve dış etkenlerle 
beslenen yüksek konjonktür ortamında bir yan
dan ekonomik büyümeyi hızlandıracak olanak
ları geliştirmeyi, öte yandan fiyatlar ve gelir
ler düzeyinde ortaya çıkabilecek dengesizlikleri 
gidermeyi amaç aldığını belirtmiştim. Aslında 
bu iki amaç birbiri ile çelişkili görünmesine rağ
men, birbirinin tamamlayıcısıdır. Başka bir de
yimle; fiyatlar, gelirler düzeyindeki dengesizli
ğin giderilmesi büyük ölçüde üretimin artırıl
masına bağlıdır. Arzın artırılması, iç düzeyde 
yatırımların artırılması; yani iç üretimin yük
seltilmesi, dış düzeyde mal tıkanıklıklarına yol 
açmayacak bir ithalât politikası ve iç tüketim
de darboğazlar yaratmayacak bir ihracat politi
kası güdülmesini gerektirir. Bu bakış açısından 
gerek bütçe yolu ile, gerek diğer araçlar yolu 
ile nasıl bir politika izleyeceğimizi daha detay
lı bir şekilde açıklamadan önce geçen yılın geli
şimine kısaca göz atmakta fayda vardır. 

Mart 1974 tarihlerine göre, 1973 yılında gay-
risafi millî hâsıla artışı % 5;5 düzeyinde olmuş
tur. Bu oran % 7,5 olan Plan hedefinin olduk
ça gerisindedir. Faktör fiyatları ile gayrisafi 
yurt içi hâsılanın gerçekleşme oranı % 7,3'lük 
hedefe karşılık, % 3,9 olabilmiştir. Gayrisafi 
millî hâsıla ve gayrisafi yurt içi hâsılada izle
nen bu geri kalmalar, özellikle tarım sektörün
deki hedeflere ulaşılamaması ile ilgilidir. Tarım 
sektörü için faktör fiyatlarıyle Plan hedefi ola
rak % 3,7 oranında bir artış öngörülmüş iken, 
% 10,3 oranında bir düşüş saptanmış durumda
dır. 

Sanayi sektörü içinde gelişme imalât sana
yiinde olmuş, madencilik ve enerji sektörlerin
de Plan hedeflerinin altında kalınmıştır. Mart 
1974. tahminlerine göre madencilikte faktör fi
yatlarıyle % 13,4'lük hedefe karşılık, % 4,3 bir 
büyüme; enerjide ise, % 13,5'luk hedefe karşı 
% 9/7'lik bir büyüme görülmüştür. 
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Hizmetler sektöründe ise, % 7,7Tik Plan he
defi aşılarak, % 8;lTik bir büyüme hızı elde 
edilmiştir. 

Mart 1974 tahminlerine göre faktör fiyatla-
rıyle gayrisafi yurt içi hâsıla 249 milyar 226 
milyon liraya ve fert başına düşen gayrisafi mil
lî hâsıla 7 702 liraya; yani 550 dolara ulaşmış 
bulunmaktadır. 

Yatırımlara gelince; sanayi yatırımlarının 
%" 24,3 oranında artması hedefine karşılık, ger
çekleşmenin % 18,3 dolaylarında olacağı tahmin 
edilmektedir. Buna karşılık sanayi yatırımları
nın, toplam yatırımlara oranının % 44,1'e çıka
rılması hedefine ulaşılmıştır. Bunun nedeni, top
lam yatırımlarda öngörülen % 15,9'luk artış he
definin ancak % 8,5 olarak gerçekleşmesi ve 
böylece sanayi yatırımlarının toplam yatırımlar 
içindeki yerinin artmasıdır. Toplam kaynak ar
tışlarının program hedeflerinin gerisinde kal
masına paralel olarak, tüketim harcamaları ar
tış oranlarında da bir yavaşlama vardır. Bu da 
kamu cari harcamalarındaki yavaşlamadan ileri 
gelmektedir, özel tüketim harcamaları ise Prog
ramda öngörüleni biraz aşmıştır. 

Özet olarak söylemek gerekirse; 1973 yılı 
içinde gayrisafi millî hâsılada Planda öngörü
len % 7,5 Tuk hedefin çok gerisinde kalınmıştır. 
Sanayi sektöründe artış hızı Planı aşmış olmak
la birlikte yatırım hedeflerine ulaşılamamıştır. 
Tarım sektöründe ise büyük bir düşme vardır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; ekonomimi
zin geçtiğimiz dönemdeki gelişimi hakkında fi
kir sahibi olabilmemiz için, bu dönemde uygula
nan para ve kredi politikasına da göz atmak ge
rekmektedir. 

1973 yılı piçinde Kasım ayma gelininceye ka
dar para arzı, emisyon, mevduat ve kredi alan
larında genişletici bir politika izlenmiş, bu po
litikanın bütün menfi etkileri ortaya çıkınca, 
bu kez bir seri para ve kredi tedbirlerine baş
vurulmuştur. 1973 yılında emisyon hacmindeki 
artış oranı % 26,3'tür. Eeeskont ve senet üze
rine avans hesaplarındaki artış oranı ise % 64,7 
olmuştur. Burada dikkati çeken husus, İktisadî 
Devlet Teşekkülleri senetlerinin 1972 düzeyinde 
kalmasına karşılık, özel sektör ticarî senetleri 
üzerindeki kredilerin 1972 yılındaki 4,7 milyar
dan % 154 oranında artarak 11,8 milyara ulaş-
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I mış olmasıdır. Para arzmdaki artış hızı ise, 1973 
yılında % 31,9 gibi rekor bir düzeydedir. Top
lam para arzı içinde emisyon hacmindeki artışa 
paralel olarak tedavüldeki para 1973 yılında 

| % 28,6 oranında bir artış kaydetmiştir. Keza 
I kaydı para ve vadesiz tasarruf mevduatmdaki 

artışlarda % 33,6 gibi çok yüksek bir orana ula
şılmıştır. Parasal alanda 1973 yılında izlenen ar
tış oranları, planlı dönemde rastlanan en yüksek 
oranı göstermektedir. Kasım ayında alman ted
birler hepinizce bilinmektedir. Ancak, daha ön
ce de belirttiğim gibi, likidite yolu ile alman 
tedbirlerin özellikle kısa sürede etkili olmasını 
beklemek gerçekçi değildir. Nitekim alman bu 
tedbirlere rağmen, fiyat artışlarında gerileme 
olmamıştır. 1970 yılında % 6,7 oranında olan 
fiyatlar genel düzeyindeki ortalama artış, sıra
sı üe 1971 yılında % 16, 1972 yılında % 18 ve 
1973 yılında ise % 20,5 oranına ulaşmıştır. 

Fiyatlar genel seviyesindeki yıl sonu artış 
oranları ise daha anlam taşır. 1971 yılında 
% 23, 1972 yılında % 14,9 olan bu oran, 1978 
yılında % 29,2 oranına ulaşmıştır. Bu oranları 
verirken üzerinde önemle durulması gereken hu
sus, yıl sonundan önce bazı temel maddelere ya-

j puması gereken zamların yapılmamış olması, Fi-
[ yat Kontrol Komitesinin tutumu nedeni ile eko

nominin önemli bir bölümünde fiyatların yatay 
olarak dondurulmasına rağmen, bu fiyat artış
larının gerçekleşmiş olmasıdır. Gerçekte 1974'ün 
ilk üç ayında görülen fiyat artışlarının bir kıs
mının bu şekilde geri bıraktırılan zamlardan 
ileri geldiği rahatlıkla söylenebilir. Aynı durum 
geçinme endeksleri için de söz konusudur. 1972 
yılında dengeye yaklaşma eğilimi gösteren geçin
me endeksleri, 1973 yılında yeniden yükselmeye 
başlamış ve Aralık 1978 sonu itibariyle Ankara 
geçinme endeksindeki artış oranı % 16,6, İstan
bul geçinme endeksindeki artış oram ise % 19,9'a 
ulaşmıştır. 

İç ekonomide fiyatlar genel seviyesindeki ar-
ı tısları etkileyen faktörlerin başında izlenen ge

nişletici para ve kredi politikası olduğuna de-
i ğinmiştim. Bunun yanı sıra, 1973 yılında üretim 
| de, nitelik ve nicelik bakımından talebi karşı-
[ layabilecek düzeyde değildir. Tarımdaki gerile-
I me ve fiyat artışlarını hızlandıran bir faktör ol-
I muştur. 
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İşçi dövizlerinin yöneldiği toplumsal taba
kalar bakımından çok kısa sürede tüketime dö
nük bir likiditenin yaratılmasına sebep oluşn 
yanında, yüksek nüfus artışı da gıda maddeleri
ne karşı var olan talep baskısını artıran ne
denlerdendir. Ayrıca iç ticaret kanallarının 
stoklamaya ve spekülasyona elverişli bulunma
sı ve önce de değindiğim gibi, gereksinilen mal
ların ithalâtının zamanında ve yeterince yapıla
maması da fiyatların artmasında önemli etken
ler olmuştur. 

Dış ekonomilerdeki fiyat artışlarının itha
lât ya da ihracat yolu ile iç piyasaya yansıması 
olayına ise daha önce değinmiş bulunuyorum,. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; ekonomi
mizin 1973 yılındaki tablosunu tamamlamak için, 
ekonominin dış dengesine de göz atmak gerek
mektedir. 

1973 yılı dış ticaret açığımız 781 milyon do
lardır. Bu rakam, 1972 yılındakiııden 103 mil
yon dolar fazladır. 1 milyar 638 milyon dolar 
olarak programlanan 1973 yılı ithalâtı, 1972ye 
göre % 34,4 oranında artarak 2 milyar 99 mil
yon dolara ulaşmıştır. 

İhracata gelince: 1972ye göre % 48,9'luk bir 
artış göstererek, 885 milyon dolardan, 1 milyar 
317 milyon dolara ulaşmıştır. Görülmeyen ka
lemlerde işçi dövizleri nedeni ile sağlanan artış 
sonunda carî işlemler dengesi 450 milyon dolar
lık lehte bir fark göstermiştir. Sermaye hare
ketleri dengesinde 72,5 milyon dolarlık dış borç 
para ödemesi yer almaktadır. Buna karşılık kul
lanılan proje ve konsorsiyum kredileri nedeni 
ile hesap 394 milyon lehte bakiye ile kapanmış
tır. Bütün bu gelişmelerin sonucunda 1973 öde
meler dengesinde 850 milyon dolarlık lehte bir 
bakiye sağlanmıştır. 

31 Aralık 1973 tarihi itibariyle 146,4 milyon 
Idoılar altın, 1 milyar 893 milyon dolar konver-
tiıbl döviz olarak toplam 2 milyar 39 milyon do
larlık bir rezerv biriktirülmiştir. Bu arada öde
meler dengesinde yılbaşından Mart ayı sonuna 
'kadar olan değişmelere de değinmek isterini. 

•19İ74. yılı ilk üç ayında ödemeler dengesi hız-
lı bir gelişme göstermiştir. İthalât 1973 yılının 
ilk üç ayına göre % 56,5luk bir artış göstere
rek 463 milyon dolardan 724,6 milyon dolara 
ıçılkmış. İhracat ise % 62,4'lük bir artışla 312,4 

milyon dolardan 505,7 milyon dolara ulaşmış
tır. 1973 yılının aynı döneminde 1972'ye göre 
artışlar ihracatta % 17, ithalâtta ise % 43,8 ol
muştu. G-örünnıeyen kalemler hızla g'elişmeye 
.devam etmektedir. Bu dönemde işçi dövizleri de 
1973 yılına göre % 45,7 artış göstererek, 198,7 
milyon dolardan 289,5 milyon dolara çıkmıştır. 
18 Nisan 1974 tarihi itübariyle 146,4 milyon do
lar altın, 1 milyar 998,7 milyon dolar konver-
tilbl döviz olarak toplam, 2 .milyar 145,1 milyon 
dolarlık bir rezerv birikimi sağlamıştır. 

Özetlemek gerekirse, 1973 yılında likidite 
artırıcı bir para kredi politikası izlenmiş, dış 
fiyatların da etkisiyle iç fiyatlar yükselmiş, 
üretim yetersiz kalmış, alınan tedbirler likidite 
alanında kaldığı içtin sonuç vermemiş, yatırım
lar gecikmiştir. Yüksek dünya konjonktürü ne
deniyle fizikî üretim genişlemelerinden çok, pa
rasal nedenlere bağlı ihracat artışları ve yurt 
dışında çalışan işçilerimizin yurda gönderdikle
ri dövizler nedeniyle döviz rezervlerimiz artmış, 
ancak bu dövizlerin yatırımlara aktarılması' 

tedbirleri alınmadığı gibi, stok finansmanında 
kullanılması olanakları ela araştırılmamıştır. 
Fazla karanlık olmamasına çalışarak çizdiğim: 
bu tablo, 1974 yılı Bütçesini hazırlarken karşı-, 
lastiğimiz sorunlar hakkında Yüce Senatoya 
ışık tutacak niteliktedir zannediyorum. 

(Sayın Başkan, değerli senatörler; 1974 malî 
yılı Bütçesini sizlerle sunmadan önce, gerek bu 
bütçe ile, gerekse diğer ekonomi ve malî araç
larıyla hükümetimizin uygulamak istediği eko-' 
nomi ve maliye politikası halkkuıda sizlere bi
raz, daha ayrıntılı bilgi Vermek istiyorum. 

Politikamızın bir yandan ekonomik büyü
meyi hızlandırmak, öte yandan fiyatlar ve ge
lirler düzeyindeki dengesizliklerle savaşmak 
olduğunu söylemiştim, 1974 malî yılı Bütçesi 
belirttiğim amaçlara dönük olarak hazırlanmış 
bir bütçedir. 1974 malî yılı Bütçesi, ekonomik 
büyümeyi hızlandırmaya yönelik bir bütçedir. 
Çünkü, Karma Komisyonda yapılan eklemelerle 
83 091 887 481 liraya ulaşan konsolide bütçe 
62 7019 0.47 916 1973 konsolide Bütçesinden % 
3r2,5 fazlasıyle büyük bir bütçedir. 

Genel ve katma bütçelerde yer alan yatırım 
•ödenekleriyle Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve 
diğer kurumıların yatırımlarına yönelik transfer 
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ödemeleri, yatıranları hıziandırnıa fonu ve hal
kı yatırıma teşvik fonu ödemeleri gözömünd'e 
tutulduğu takdirde, 19'74 Bütçesinin 26 .milyar 
8)9(8 milyon lirasının yatıranlara ayrılmış oldu
ğu görülür. 1973 Bütçesinin aynı esasa göre tes
pit olunan 18 milyar 686 milyon liralık yatırım 
hacmine göre, % 43 oranında fazla olan yatırım 
ödenekleri ekonomide büyümeye öncülük ede
cektir. Diğer taraftan, 1974 yılında Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri sermaye yatırımları için İller 
Bankası dahil 19 milyar 9812 milyon lira öngö
rülmüştür. Bu .miktar 1973 yılı için öngörülen 
12 milyar 947 milyon liralık yatırıma göre % 
54'iük bir artışı ifade etmektedir. Ayrıca, 1974 
yılında Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yatırım
larını hızlandırmak ve bunlara sağlam bir fi
nansman kaynağı sağlamak amacıyle, progra
ma göre, 7,1 milyar liralık bir fon öngörülmüş
tür. 

Bu bütçe ekonomik büyümeye yöneliktir. 
Çünkü, bu bütçeyle ekonomik büyümenin hız
landırılmasını sağlayacak yeni araçlar gelişti
rilmiştir. Bu araçlar şunlardır : 

1. Yatırımları Hızlandırma Fonu, 

2. Küçük Tasarrufları Yatırımlara Yönelt-
ime Fonu, 

3. Önemli Fiyat Artışlarını Karşılama Fo
nu. 

Bu fonlar üzerimde bütçe hakkında daha 
detaylı açıklama yaparken tekrar duracağım. 
Ancak, isimlerinden de anlaşılacağı üzere bu 
fonlar yıl içinde çeşitli nedenlerle yatırımların 
aksamasını önlemek ve halkı yeni yatırımlara 
özendirmek amacını taşımaktadır. 

Yine bu Bütçede yer alan Kooperatifler 
Bankası ve Sanayi Bankası kurulmasıyle ilgili 
ödenekler, yatırımları özendirmek ve kalkınma 
çabalarını en küçük ekonomik birimlere kadar 
yaymak için öngörülmüş politika araçlarıdır. 

1.9(74 malî yılı Bütçesi fiyatlar ve gelirler dü
zeyindeki dengesizliklerle savaşmaya yardımcı 
olacak bir bütçedir. Çünkü, daha önce de üze
rinde durduğumuz gibi, yüksek fiyat hareket
leriyle savaşmanın en güçlü silâhı üretimin ar
tırılmasıdır. Bu bütçe ile gerek genel ve katma 
bütçelerin, gerekse Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin yatırımlarına büyük ağırlık verilmiş olma

sı bu amacı gerçekleştirmeye yardımcı olacak
tır. Diğer yandan, bütçe hazırlanırken carî har
cama ödenekleri olanak ölçüsünde kısılmıştır. 
iSunulan bütçe sağlam kaynaklara dayandırıl
mış, böylece bütçe kanadıyle likiditenin artırıl
masından kaçınılmıştır. Gelir tahminleri her 
türlü politik hesapların üstünde tamamen tek
nik yöntemlere ve bilimsel verilere göre yapıl
mıştır. Vergi sisteminin aksayan yönlerinin gi
derilmesi, etkinliğimin artırılması ve bu yolla 
ek finansman kaynağı yaratılması için çalışma
lar yapılmaktadır. Bu çalışmalar uygulama ala
nına intikal ettirildikçe, bütünüyle vergi siste
minin ekonomi ile bağlantısı sıklaştırılacak, 
vergi kayıpları giderilecek ve sistem daha ve
rimli hale getirilecektir. Böylece bir yandan 
vergi adaleti daha iyi sağlanırken, öbür yan
dan; özellikle özel kesimde haklı şikâyetlere 
konu olan vergide rekabeti önleyen eşitsizlik
ler kaldırılacak, iş hayatı daha sağlıklı gelişme 
olanaklarına kavuşturulacaktır. 

Ayrıca az önce bütçede yer aldığını belirtti
ğim çeşitli fonlar da konjonktürün gelişmesi
ne göre kullanılabilecektir. 

Hazinenin potansiyel olarak sahip olduğu 
olanaklar aktüel hale getirilecek, yaratılacak 
fonların konjonktür dalga la nmalarıyle müra-
delede kullanılması da düşündüğümüz tedbir
ler arasındadır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; ağırlığını 
'ekonomik büyümeyi hızlandırmaya veren, an
cak fiyatlar ve gelirler düzeyindeki dengesiz
liklerle savaşmayı da içeren genel ekonomi ve 
maliye politikamızın diğer araçlarına da bura
da kısaca dokunmak istiyorum. 

Her şeyden önce politikamız yatırımların 
.artmasını ve hızlandırılmasını kolaylaştıracak 
yönde olacaktır. Bu konuda kamu sektörü için 
bütçe çerçevesi içinde düşündüklerimize az ön
ce dokunmuştuk. 

Özel kesim yatırımlarına gelince : Hüküme
timiz hiçbir şekilde yatırımları güçleştirecek, 
ağırlaştıracak bir politika içinde olmayacaktır. 
Yatırımları özendirme tedbirleri ise, kamu kay
naklarının israfını önleyecek biçimde ve ölçüde 
işletilecektir. Önceki dönemde uygulanan teş
vik politikasının gerçek bir özendirme rolü oy
nadığı kanısında değiliz. Teşvik uygulaması 
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büyük ölçüde esasen teşvik imkânı tanınmamış 
•oflJsa da -gerçekleştirilecek projelere dönük ola
rak uygulanmıştı. Biz bu uygulamayı Kalkınma 
Planınım, öncelik "kereliği alanlarda daha büyük 
'bir yatırım hevesi ve hızı sağlayacak bir biçim
de değiştirmek kararındayız. Bu uygulamada 
•en büyük ölçü, yatırımların kalkınmaya gerçek 
katkısı olacaktır. Yurt dışında çalışan işçileri
mizin tasamrflarıyle geliştirilecek yatırımla
rın, halk sektörü çerçevesi içinde 'kalkınma ça
balarımıza yeni bir canlılık getireceğine inanı
yoruz. 

Kredi politikamız da aynı yönde uygulana
cak, ekonomide verimlilik anlayışını destekle -
yec'ek bir anlayışla yürütülmesi amaç olacak, 
spekülatif stoklarla tefeci sermayesinin finans
manına yönelik kredi uygulamasını önleyecek1 

(tedbirler alınacaktır. 

İİ973 yılı sonlarında alınmış bulunan likidi
teyi frenleyici tedbirler, bu tedbirlerin yürü
tülmesini gerektiren 'konjonktür ortamından 
çıkılır çıkılmaz ferahlatıcı yönle değiştirile
cektir. 

Gelir politikamız üretimi artırıcı yönde 
olacaktır. Bir yandan üreticinin alımterini de
ğerlendirirken cesaretle davranacağız, diğer 
yandan da onu daha büyük üretim ve yatırım 
gücüne kavuşturacak olanakları hazırlayaca
ğız, 

Dış ticaret politikamız da aynı yöne dönük-
türk. Yatırım maddeleri ve üretim için gerekli 
hammadde ithalâtına öncelik verilmekle bera-
'ber, konjionktür gereklerine göre tüketim mad
delerinin ithalâtından da kaçınılmayacaktır. 
Döviz rezervlerinin en önemli rolü, aslında 
konjonktür dalgalanmalarıyle mücadele etkin 
(bir silâh oluşudur. 

Özetle söylemem gerekirse; bütçenin de 
içinde yerini aldığı genel ekonomi ve maliye 
politikamızın amacı hem son yılların kapımıza 
'getirdiği sorunlarla uğraşmak, hem de Türk 
halkının kalkınma özlemine cevap vermek ola
caktır. Kalkınma amacına biran önee ulaşıl-
ıması, lenflasyonun ve durgunluğun yenilmesi, 
yoksulluğun ve adaletsizliğin ortadan kaldırırl-
ması, kamu kesimiyle özel kesimiyle hepimizin 
ortak sorumluluğu altınladır. 

Hükümetin hiçbir kesime karşı önyargıyle 
takınılmış bir tavrı yoktur, işbaşına geldiğimiz 
tgünden bu yana uygulamalarnmız bunu açıkça 
göstermektedir. Özel kesimin en çok şikâyet 
ettiği konulardan biri olan Fiyat Kontrol Ko
mitesinin işleyişinin değiştirilmiş bulunduğuna 
daha öne e değinmiştim. İzlediğimiz ithalât po
litikasının geçen dönemden çok daha liberal 
esaslara dayandığı ortadadır. Müteahhitlere 
olan Devlet borçlarının hızla ödenmesi, bunun 
yanında ihalelerdeki fiyat artışlarının öden
mesi olanağını sağlayan birim fiyatlarının 
ilânı bu arada zikredilendir. 

(Sayın Başkan, değerli senatörler; buraya 
kadar olan sözlerimle 1974 Bütçesinin hangi 
ekonomik ortam ve koşullar içinde hazırlan
mış 'bulunduğuna, bu bütçeyle izleyeceğimiz 
maliye ve ekonomi politikasının anaçizgilerine 
ve genellikle Hükümetimizin mıaliye ve ekono
mi politikasının köşe noktalarına değinmiş bu
lunuyorum. 

Ekonomi içindeki yeri ve büyüklüğü ne 
olursa olsun, Devlet bütçesinin ekonominin tü
münü oluşturan koşullardan etkilenmemesi ve 
bir ölçüde İra koşulları etkilememesi elbette 
düşünülemez. 

Şimdi, sizlere Bütçe Plan Karma Komisyo
nunda yapıları değişiklikleri de içererek, önü
müze getirilmiş bulunan 1974 malî yılı Bütçe
sinin yöntemi, yapısı ve kapsamı hakkındaki 
görüşlerimi açıklamaya çalışacağım. 

iSayın Başkan, sayın senatörler; şu ana 
kadar Yüce Heyetinize 194 yılı Bütçesinin ha
zırlık safhasında ve bugün içinde bulunduğu-
ımuz uluslararası ve özellikle yurt içi iktisadî 
ortamla ilgili bilgiler arz ettim. Bütçenin bu 
ortamın yarattığı sorunlara bakış açısına, 
amaçlarına ve ıbu amaçları gerçekleştirecek 
alt politikalarıyle ilgili düşüncelerimize kısaca, 
işaret etmiş bulunmaktayım. İzin verirseniz 
şimdi 1974 yılı Bütçesinin büyüklükleri, öde
neklerin hizmetler itibariyle iç dağılımı, yatı
rımlar ve çeşitli tedbir ve düzenlemelerle ilgili 
açıklamalarda bulunmak isterim. 

1974 yılı Bütçesi, program bütçe sistemine 
göre hazırlanmıştır. Bu bütçe sistemi, bildiği
niz gibi 1973 yılında uygulanmaya konulmuş 
'bulunmaktadır. 1973 yılında çalışmalar esas 
itibariyle ödenek taleplerine temel teşkil eden 
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amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedef- I 
lere ulaşmak için teklif edilen hizmet program
larının belli bir sınırlandırma düzeni içinde taşı
nış edilmesine yönelmiştir. 1974 yılında bu ça
lışmalar, hizmet maliyetlerinin ölçülmesine im
kân verecek sayısal verilerin toplanmasına ve 
normların (belli edilmesine yönelik olacaktır. 

1974 yılı Bütçesinin en .belirgin niteliği, I 
gelişme bütçesi olmasıdır. Hükümetimiz geliş
meye büyük öncelik vermekte; ancak ge
lişmenin gelir dağılımını düzeltme ve istihdam 
sorununa yeni çözümler getirici yönde olmasına 
da özel itina göstermektedir. 

(Sayın Başkan, sayın senatörler; 1974 yılı 
Bütçe Kanun tasarılariyle Bütçe Karma Komis
yonunda yapılan çalışmalar sonucu teklif edi
len ödenek genel bütçe için 81 milyar 657 mil
yon lira, katma bütçeler için 14 milyar 741 mil
yon lira olmak üzere, toplam olarak 96 milyar 
398 milyon liradır. Katma bütçelere Hazine yar
dımı olarak transfer edilen ve genel bütçe öde
nekleri .arasında yer alan 13 milyar 307 milyon 
lira ile Karma Komisyonda Bütçe Kanununa 
ilâve edilen özel madde ile bir kısım ödenekler
den yapılan % 1 kesinti tutarı 754 milyon lira 
düşüldüğünde, konsolide bütçe 83 milyar 91 mil- j 
yon lira olarak bağlanmış bulunmaktadır. 

ISayın Başkan, sayın senatörler; harcamalar 
içinde yatırım harcamalarına ve carî harcamalar 
içinde de gelişmeye dönük harcamalara öncelik 
verilerek hazırlaman bütçe tasarılarının, hizmet 
kesimlerine göre ödeneklerin dağılımı anahatla-
riyle şu şekildedir. 

1974 yılı konsolide bütçe ödenekleri arasın
da yatırım harcamaları bir önceki yıla göre 
'% 40,5 artış göstererek 18 milyar 802 milyon 
liraya çıkmıştır. Buna transfer harcamaları için
de yer alan 6 milyar 696 milyon liranın Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri ve diğer kuruluşlarca ya
pılan yatırımlara ayrıldığı ve yatırımları hız
landırma fonunda bir milyar liralık küçük ta
sarrufları yatırıma yöneltme ve halkı yatırıma 
teşvik fonunda 400 milyon liralık ödeneğin bu
lunduğu dikkate alınırsa, yatırıma yönelen öde
neklerin toplamının 26 milyar 898 milyon lira
ya ulaştığı görülecektir. Buna, savunma özel ya
tırımları ve giderleriyle transfer harcamaları 
içinde yer alan önemli fiyat artışlarının gerek- I 
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tirdiği giderleri karşılamak amaciyle kurulan 
fondan yatıranlar için yapılacak harcamalar ilâve 
edildiğinde, yatırımlara dönük harcamaların büt
çe içindeki önem ve ağırlığı daha da iyi anlaşıla
caktır. 

Yatırımlarla ilgili ayrıntılı bilgiler sunma
dan önce, bu yıl bütçe ile getirdiğimiz iki önemli 
yeniliğe değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, Kalkınma Hanı uyarınca ha
zırlanan yıllık programlarla yapılması öngörü
len yatırımlar karşılığı olarak kuruluşların büt
çelerine yeterli ödenekler konulmaktadır. Ne 
var ki, yıl içindeki uygulamalarda çeşitli neden
lerle bazı yatırımların öngörüldüğü biçimde bir 
-gelişme gösteremediği, buna karşılık bazı yatı
rımların önceden planlanandan daha hızlı bir 
gelişme gösterdiği ve mevcut ödeneklerin yeter
sizliği nedeniyle finansman yönünden darboğaz
lara girildiği görülmektedir. Kurulması öngö
rülen bir milyar liralık yatırımları hızlandırma 
fonuyle hızlı yürütülen yatırımların finansman 
ihtiyaçlarının zamanında .giderilmesi sağlana
cak, önemli fiyat artışları fonuyle de bu yatı
rımların parasal gerçekleşmeleri yanında, fizik
sel gerçekleşmelerinin de sağlanması mümkün 
olabilecektir. 

Öte yandan, küçük tasarrufların birleştirile-
rıek optimal büyüklükteki yatırımlara kaynak 
teşkil edecek fonlarm meydana getirilmesi, hal
kın yatırıma özendirilmesi ve alıştırılmam, Hü
kümetimizin .gerçekleştirmek istediği sosyal ve 
ekonomik hedefler arasındadır. Bu hedefe ulaş
mak için kurulan 400 milyon liralık fondan 
Devlet Planlama Teşkilâtınca uygun görülen pro
jeleri gerçekleştirmek amaciyle kurulmuş halk 
sektörü niteliğindeki anonim ortaklıkların ve 
kooperatiflerin orta vadeli yatırım kredi ihtiya
cının bir kısmı karşılanacak ve bu gibi ortaklık
ların kuruluş ve gelişmelerinde Devlet desteği 
sağlanmış olacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonunca yapılan ilâve
lerle konsolide bütçede yer alan yatırım ödenek
leri toplamı, 1974 yılında % 40,5 artış göstere
rek, 18 milyar 802 milyon liraya ulaşmıştır. 
Yatırım harcamaları önemli artışlar gösteren sek
törler şunlardır : 

Ulaştırma sektörü yatırımları 2,8 milyardan 
4,7 milyar liraya, eğitim sektörü yatırımları 2,2 
milyar liradan 3,5 milyar liraya, tarım sektörü 
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yatırımları 2,2 milyar liradan 3,2 milyar liraya ı 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Bazı önemli yatırım projeleri hakkında kısa 
bilgiler sunmakta yarar görmekteyim. 

1974 bütçesinde Keban, Oybapınair ve Kara-
ıkaya barajları için 901 milyon, Ankara ve İs
tanbul içımesnyu projeleri için 416 milyon, köy 
içmesuları için 919 milyon lira harcanması ön
görülmüştür. Köy yolları için 1 milyar 114 mil
yon, yol yapımı ve balkımı için 3 milyar 350 mil
yon, demiryolu yapımı için 242 milyon, çeşitli 
limanların yapımı için 217 milyon, başta Yeşil
köy ve Çiğli olmak üzere hava alanları yapımı 
için 466 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, 
bin beşyüz köye elektrik götürülmesini sağla
yacak ödenek de, transfer ödenekleri arasında 
yer almıştır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 1974 yılı 
Bütçesinde gelişme carileri olarak tanımlanan 
eğitim, sağlık, tanım ve köy işleri gibi kesimlere 
özel bir ağırlık verilmiştir. Bütçe Karma Ko
misyonunun değerli çalışmaları sonucu, Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesi, bir önceki yıla göre 
% 43,1 oranında, 3,8 milyar lira artırılarak 12 
milyar 775 milyon liraya çıkarılmıştır. Bu yıl 
kurulan Diyarbakır ve Çukurova üniversiteleri 
için de karma bütçeler hazırlanarak Yüce Mec
lise sunulmuştur. Katma bütçeli üniversite ve 
akademilerin ödenek toplanılan üç milyar lira
ya ulaşmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
% 33 oranında, 862 milyon lira artırılarak 3 
milyar 406 milyon liraya, Gıda, Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı Bütçesi % 46,1 oranında, 
498 milyon lira artırılarak 1 milyar 578 milyon 
liraya ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Bütçesi % 58,6 oranında 1 milyar 278 milyon 
artırılarak, 3 milyar 458 milyon liraya çıkarıl
mış bulunmaktadır. 

Malî fonlarla ilgili olarak hazırladığımız ve I 
yakında Yüce Meclise sunacağımız kanun tasa
rıları hakkında da kısaca bilgi sunmak isterim. 

Devlet memurlarına bazı sosyal yardımlar 
yapılmasını, sosyal amaçla mesken kredileri ve-
(rilmesini ve toplanacak fonların kalkınmamızın 
gereklerine uygun bir biçimde verimli ve kâr
lı alanlara yatırılmasını öngören Memur Yar- j 
dümllaşma Kurumu kanun tasarısı üzerinde ça
lışmalar sonuçlandırılmak üzeredir. [ 
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Malî idarenin yeniden düzenlenerek, günü
müz koşullarına uygun bir biçimde sağlayacak 
olan Genel Muhasebe kanunu tasajrısı üzerinde
ki çalışmalara devam olunmaktadır. 

Devlet satmalmalarına ilişkin uygulamalar
da geçmiş yıllarda görülen atosaklıiklann gide
rilmesi, yatırımların ve kamu hizmetlerinin yü
rütülmesinde gecikmeleri önleyici yöntemlerin 
geliştirilmesi amacıyle hazırlanan Devlet İhale 
kanun tasarısı da yakmda Parlamentoya sunul
muş olacaktır. 

1589 sayılı Yeitıki Kanununun süresi dolma
dan çıkarılacak kararnamelerle Devlet memur
larının şikâyetlerini mucibolan nıevzualtta göz
lenen aksaklıkların giderilmesi kesin bir sonu
ca bağlanacaktır. 

Sermaye piyasasının düzenlenmesini ve kü
çük yaitırımilann bir güven ortamı içinde yatı
rımlara yöneltilmesini amaç edinen Sermaye 
Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin kanun ta
sarısı da yakında Yüce Meclise sunulacaktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri konusunda, bu teşekküllerin 
v cır imli işletmecilik ilkelerine göre yöneltilme
leri, yatırım ve üretimi programlarını gerçekleş
tirmede kendi kaynaklannın öncelikle harekete 
geçirilmesi başlıca hedefimiz olmuştur. Sunulan 
1974 bütçesine bu teşebbüslere transfer edilmek 
üzere 483 milyon lirası sermaye, 1 milyar 988,5 
milyon lirası sermayeye dönüştürülmek üzere 
ikraz ve 3 milyar 208,5 milyon lirası da görev 
zararı, yardım ve destekleme olmak üzere top
lam 5 milyar 680 milyon liralık ödenek konul
muş bulunmaktadır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1974 yılında 
İller Bankasının 1 milyar 459 milyon liralık 
mahallî idare yatırımları dahil olmak üzere top
lam 19 970 300 000 liralık yatırım yapmalan 
programlanmıştır. 1973 yılı yatıranları 11 mil
yar 300 milyon lira civarında gterçeMeşmiş olup, 
bu miktar % 80'lik bir parasal gerçekleşmeyi 
ifade etmektedir. Fizikî gerçekleşme ise, ancak 
% 70,8 olmuştur. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yatıranların
da 1973 gerçekleşmesine göre % 77, programa 
nazaran da % 40,5 oranında 8 milyar 670 mil
yon liralık bü' artış öngörülmüştür. Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri yatırımları 1974 yılında top-
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laaıı sabit sermaye yatırımlarının % 30'uııu ve 
kamu yatırımilarının da % 57'sini teşkil etmek
tedir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1974 yılında 
yapacağı yatıri'mların 1 168 200 000 lirası gıda, 
tanım ve yapay .gübre projelerine, 2 milyar 485 
mlilıyon lirası madenciliğe, 5 milyar 70 milyon 
lirası imalât sanayiine, 4 936 700 000 lirası ener
jiye, 4 milyar 85 milyon lirası ulaştırma, haber
leşme alanına ve 2 215 600 000 lirası da diğer 
alanlara ayrılmıştır. Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin bu yıl yapılacak yatırımlar sonucunda iş
letmeye alınacak bazı önemli yatırım projelerini 
şu şekilde sıralayabilirini: 

İzmit sentetik kauçuk fabrikası, Kırıkkale 
Çelik Çekme Fabrikası ikinci kademesi, İsken
derun demir - çelik birinci ünitesi, Etibank Sey
dişehir alüminyum tesisleri ikinci ve üçüncü 
üniteleri, Seyitömer termik santrali birinci ve 
ikinci üniteleri, İzmir rafinerisi FCC ve madenî 
yağ üniteleri. 

Bu yıl programa alınan önemli projeler ise 
şunlardır: 

İkinci petro kimya tesisleri, Makine Kim
ya Endüstrisi Kurumu Vasıflı Çelik Fabrikası, 
iSEKA Antalya tesisi, Gemlik amonyak tesisi, 
Malatya Şeker Fabrikası tevsii, tanker alımla
rı, üç adet jet uçağı alımı, Elbistan - Afşin lin
yitleri, Beypazarı - Amasra - Kangal ve Ça-
talağzı termik santralleri. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1974 yılı ya
tırım ve finanasman programına göre, işletmeci 
kuruluşların kaynaklar toplamı 11 252 600 000 
lira, carî kullanımlar toplamı ise 11 954 900 000 
liradır. Kaynaklar ve carî kullanımlar arasın
daki 702 milyon 300 bin liralık açığın geçmiş 
yıllarla karşılaştırması aşağıdaki görünümü arz 
etmektedir: 

Bu açık 1972 yılında 1 milyar 527 milyon 
lira olmuş, 1973 yılında ise, son tahminlere 
>göre, 2 milyar 238 milyon lira olması beklen
mektedir. Geçmiş iki yılda çok yüksek bulu
nan kaynaklar carî kullanımlar açıklarının 
1974 Programında düşürülmüş olması, kurum
ların gerekli fiyat ayarlaanaliarını yapmaları 
ile sağlanabilmiştir. Kamu İktisadî Teşebbüs
lerine sağlanan ilâve kaynaklar, Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin içinde bulundukları bü-
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yük malî güçlüklere bir ölçüde çare olabileceği' 
gibi, bu teşebbüslere etkili ve verimli birer 
iktisadî işletme haline gelme yolunda bir fırsat 
da sağlamış olacaktır. 

1974 yılında Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
işletme açığı ve yatırımları için toplam finans
man ihtiyacı 702 milyon 300 bin lira, artış 19 
milyar 970 milyon 300 bin lira, toplam 20 mil
yar 676 milyon 60O bin liradır. Bu ihtiyacın 
4 milyar 710 milyon 100 bin lirası tasarrufçu 
kurumlar, 5 milyar 680 milyon lirası bütçe 
transferleri, 7 milyar 100 bin lirası özel fon 
ve 3 milyar 182 milyon 500 bin lirası da dış 
proje kredisi kaynakları ile karşılanacaktır. 

Kaynaklar arasında yer alan özel fon Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri yatırımlarının ithalât ih
tiyacının finansmanında uzun vadeli ve ham
madde, malzeme ve mamul maddeler gibi eko
nomimizin ihtiyacı olan malların ithalinde, kısa 
vadeli işletme kredileri şeklinde lralanılacak-
tır. Böylece ithalât finansmanında kullanılan 
ibu kaynağın para arzını artımıayarak, döviz 
rezervlerimizi harekete geçirmek suretiyle eko
nominin mutlak ihtiyacı olan maddelerin it
haline olanak yaratmak gibi arz - talep denge
sini olumlu yönde etkileyici bir rol oynaması 
beklenmektedir. 

Bütçe gelirleri ve vergi politikası : 
Sayın Başkan, sayın üyeler; Hükümetimiz, 

yukarıda sunduğum gider bütçesi ilkelerine 
paralel bir vergi politikası izliyecektir. Vergi1 

politikası, gerek kamu hizmetlerinin finansnıainı, 
gerekse gelir dağılımına etkileri bakımından 
hükümetimizin önemle ele aldığı bir konudur. 
1974 malî yılı genel bütçe gelirleri Hükümet 
teklifinde 75 milyar 34 milyon lira olarak ön
görülmüştür. Bütçe Komisyonundaki görüş
meler sırasında 622 milyon lira ekleme yapıl
mış ve genel bütçe gelirleri toplamı 75 milyar 
657 milyon liraya ulaşmıştır. Bu eklemenin 
gelir tahminlerinin eksik yapılmış olmasından 
değil; daha sonra ortaya çıkan olanaklardan 
temin olunacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası kârından ek 150 milyon ve gümrükler
de bekleyen malların tasfiyesinden ek 472 mil
yon lira ile sağlandığını belirtmek isterim. 

Genel bütçe gelirlerinin 67 milyar 577 mil
yon lirası vergi gelirlerinden, 5 milyar 459 mil
yon lirası vergi dışı normal gelirlerden ve 2 
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milyar 620 milyon lirası da özel gelirler ve fanlar
dan oluşmaktadır. Ayrıca, 6 milyar liralık iç istik
raz öngörülmüştür. Gelinden alınan vergiler 
gnıpunda 1973 tahsilatı 21 milyar 520 milyon 
'liradır. 1974 tahmini ise, 26 milyar 940 mil
yon lira olup, % 25,1 artış öngörülmüştür. 
En önemli iki gelir çeşidi olan Gelir Vergisi 
1974 yılı tahminî 20 milyar 100 milyon ve Ku
rumlar Vergisi ise 3 miyar 850 milyon liradır. 
Servetten alman vergiler gnıpunda 1973 yılım
da 600 milyon lira tahsıil edilmiş olup, 1974 tah
mini 940 milyon liradır. Mallardan, alman 
vergiler gnıpunda 1973 yılı tahsilatı 12 milyar 
630 milyon lira olup, 1974 yılı tahminî 15 mil
yar 955 milyon liradır. Hizmetlerden alman 
vergiler gnıpunda 1973 yılı tahsilatı 5 milyar 
800 milyon lira olup, 1974 yılın talhminî 7 mil
yar 530 milyon liradır. Dış ticaretten alınan 
vergiler gnıpunda 1973 yılı tahsilatı 11 mil
yar 550 milyon lira olup, 1974 tahminî 16 mil
yar 212 milyon liradır. 

Bütçe vergi gelirlerinde 1974 yılında % 
29,7 oranında bir artış öngörülmüş olmaktadır. 
Bu oran, son yıllarda görülen gelişme karşı
sında olağan sayılmalıdır. Çünkü, vergi gelir
lerindeki yıllık artış oranları 1970 yılında % 
23,4, 1971'de % 36,6, 1972'de % 24,1 ve 1973'te 
% 33,5 olmuştur. 

Vergi dışı mormıal gelirler toplanı tahsilatı 
1973'te 3 milyar 685 milyon lirayı bulmuştur. 
1974 yılı tahminî ise, Komisyonda yapılan ek
leme ile birlikte 5 milyar 459 milyon liradır. 
Özel gelirler ve fonlar toplamı tahsilatı 1973 yı
lında 2 mıilyar 743 milyon lira okluğu halde, 
1974 yılı tahminî 2 milyar 620 milyon liradır. 
Bu gerilemenin başlıca nedeni, dokuz aylık 
maaş farklarına ilişkin keseneklerdin 1973 yılın
da bütçeye iki milyar lira seviyesinde gelir 
sağlamış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, saym üyeler; vergi politi
kası, kalkınma gayretlerimizin ve gelir dağılı
mı politikamızın en etkili anaçlarımızdan! biri 
olacaktır. Bugünkü hali ile vengi sistemimizin 
bu amaçlara gereken düzeyde hizmet ettiği söy
lenemez. Ayrıca, Anayasamızın herkesin malî 
gücüme göre vergi ödenmesi ilkesine de gereği 
kadar uyulduğu ileni sürülemez. Vergi sistemi
miz, mevzuat ve uygulama konularında birçok 
eksiklikler göstermektedir. Vergi eşitliğini bo-
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zan, ayrıcalıklar yaratan ve gelir dağılımı po
litikasına ters düşen yönleri vardır. Bu husus
ların öncelikle ele almanak yeniden düzenlen
mesi için gerekli mevzuat değişiklikleri üzerin
de çalışılmaktadır. 

Tüketim vergileri mevzuatı da herkesin malî 
•gücüne göre vergi ödemesini sağlayacak bir dü
zene kavuşturulacaktır. Bu amaçla, önümüzde
ki yıllarda katma değer vergisi sistemine geçil
mesi düşünülmektedir. Bu vergi, yatırımlar ile 
ihracatı ve dolayısıyle ekonomik gelişmeyi hız
landırıcı bir sistem getirecektir. Ancak bu yeni 
vergi sistemine geçinceye kadar, bugünkü gi
der vergileri ile işletme vergisi üzerinde lüks 
tüketim mallarının daha geniş şekilde vergilen
dirilmesini sağlamak amacıyle gerekli mevzuat 
değişiklikleri önerilecektir. 

Hükümetimizin üzerinde önemle durduğu 
konulardan biri de, vergi kaybıdır. Bu sorun, 
bir yandan ekonomide rekabet eşitliğini boz
makta, diğer yandan ise vergi yükünü büyük 
ölçüde ücretlilere kaydırmaktadır. Bu konuda 
Hükümetimiz vergi kanunlarının daha etkili ve 
daha verimli bir şekilde uygulanmasını sağla
mak üzere vergi idaresinin süratle yeniden dü
zenlenmesine büyük önem vermektedir. 

Ayrıca, vergi mevzuatının boşluklannı dol
durmak amacı ile gerekli kanun değişiklikleri 
huzurunuza getirilecektir. Vergi kanunlarının 
uygulanmasında lanakanun olan Vergi Usul Ka
nunu günümüz koşullarına uygun bir hale .geti
rilecektir. 

Vergi güvenliği ve mükellef - Hazine ilişki
leri konularında aksayan hususlar saptanacak 
ve vergileme yöntem ve araçlan etkili bir hale 
getirilecektir. Vergi gelir sistemi bu amaçla 
gözden geçirilecektir. Vergi uyuşmazlıklarım 
asgarî seviyeye indirmek ve süratle sonuca bağ
lamak üzere uzlaşma müessesesi ve vergi yargı 
usulleri yeniden düzenlenecektir. 

Hızla büyüyen iş hacmini karşılamak üzere 
yeni vergi daireleri açılmaktadır. 1973 yılında 
15 ve 1974 Mart ayında ise 15 olmak üzere 30 
yeni vergi dairesi kurulmuştur. Böylece müsta
kil vergi dairesi sayısı 179'u bulmuştur. Ayrıca, 
8 muvazzaf itiraz komisyonun kuruluş hazırlık-
ıları tamamlanmıştır. Vergi idaremiz, personel, 
bina ve diğer maddî olanaklar bakımından güç
lendirilecektir. Vergi idaremizin 18 bine yakla-



0. Senatosu B : 52 2 . 5 . 1974 0 : X 

şan personelinin hizmet içi eğitimine de büyük 
önem verilmektedir. 

Vergi dairelerinde işlemlerin hızlandırılma
sı amacı ile mümkün olan ölçüde mekanizasyon 
düşünülmektedir. Ayrıca, mükelleflerle vergi
lere ilişkin bilgilerin deva.mlı ve düzenli bir şe
kilde toplanması için elektronik bilgi işlem sis
temine geçilmesi düşünülmektedir. Bu sistemle 
çıkarılacak bilgiler, karşılıklı vergi incelemele
rinde çok yararlı olacaktır. Ayrıca, vergi politi
kasına ilişkin verilerde bu. yol ile sağlanacaktır. 
Yıllardır sürüncemede kalan serbest malî müşa
virlik kanun tasarısının gözden geçirilerek hu
zurunuza getirilmesi düşünülmektedir. Bu mes
lek, birçok ülkelerde görüldüğü gibi mükellef -
[Hazine ilişkilerinin karşılıklı anlayış havası 
içinde düzenlenmesinde yararlı bir rol oynaya
caktır. 

Mahallî idareler ile, merkezî Hükümetin ma
lî ilişkileri, Malî Tezyin Kanun tasarısı çerçeve
sinde düzenlenecektir. Merkezî Hükümetin 
planlı dönemde yapılan hizmetleri ve gittikçe 
(genişleyen taşra teşkilâtı dikkate alınarak, ön
celikle görev dağılımı üzerinde durulacaktır. Ma
hallî idarelerin gerçekçi bir şekilde saptanacak 
hizmetleri için, yeterli gelir kaynağına kavuşma
ları önerilecektir. Bu konuda öncelikle ve ivedi 
olarak ele alınması gereken konu, Belediye Ge
lirleri Kanun tasarısıdır. 

621 adet belediye teşkilâtının sınırları içinde 
yaşayan 20 milyona yakın şehir halkı, belediye 
^gelirlerinin yetersizliği nedeniyle asgarî seviye
de belediye hizmetlerinden yoksun bulunmakta
dır. 

iSayın Başkan, sayın senatörler; 1974 yılının 
maliyet ve fiyat yiikselibl eriyle, mal darlıklarıy-
le belirlenen dünya çapındaki enflâsyon orta
mında, Türk ekonomisine sağlıklı bir yön ver
meye çalışıyoruz. Bu dönemde ekonomimiz için 
taşınması kaçınılmaz hale gelmiş bulunan sıkın
tılar, yalnız bir kesimin omuzlarına yüklenme-
yecektir. Toplumun bütün kesimleri, bu 1974 
yılının dünya çapındaki sıkıntılarını her birimiz 
kendi ölçümüzde taşımaya gayret edeceğiz. Şu
na kesinlikle inanıyoruz ki, bu sıkıntılı dönemin 
(güçlüklerini Türk toplumunun bütün kesimleri 
beraberce bir arada taşıma konusunda örnek 
vermeyi başardığı ölçüde, önümüzdeki günlerin 
refahı konusunda da yine toplumun bütün ke

simlerinin ortak bir talebe sahibohnası imkânı 
ortaya çıkacaktır. Sıkıntıları da, refahı da top
lumun bütünleşmiş bir şekilde taşıması için ge
rekli bir politika Türk ekonomisine böylece hâ
kim kılınmış olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
(Alkışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye 
(Bakanı Deniz Baykal. 

Değerli senatörler, grupları adına söz almış 
bulunan sayın üyeleri söz sırasına göre arz edi
yorum; Sayın Suphi Karaman Millî Birlik Gru
pu adına, Sayın Salâhattin Babüroğlu Konten
jan Grupu adına Sayın İhsan Sabri Çağlayangil 
Adalet Partisi Grupu adına, Sayın Fikret Gün-
doğan Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına. 

Şahısları adına 7 arkadaş söz almış bulun
maktadır. Söz almış bulunan arkadaşlarımızı 
sıra ile arz ediyorum; Sayın Hüseyin Öztürk, 
(Sayın Hamdi Özer, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın 
Kâzını Kara ağa çlıoğlu, Sayın Ferid Melen, Sa
yın Mustafa Tığlı. Son sözü isteği ile Sayın Sait 
Naci Ergin almışlardır. 

Şimdi, gruplar adına ilk söz sırasını almış 
'bulunan Sayın Suphi Karaman, buyurun efen
dim. Saat 10,55. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Görüşülmesine başlanılan 1974 bütçesi, 1963 
yılından beri planlı kalkınma dönemine giren 
Türkiye'de Üçüncü Beş Yıllık Planın ikinci prog
ram yılını kapsamaktadır. 

iç politikada olduğu gibi, ekonomik davra
nışlarda ela değişik ve kural dışı girişimlerin ya
pıldığı 12 Mart döneminin bitiminden sonra, 14 
Ekim seçimleriyle başlayan yeni demokratik aşa
manın bu ilk bütçesi, kuşkusuz son yılların ve bu 
arada 12 Mart döneminin de ekonomik etkilerini 
ve izlerini taşımaktadır. 

özellikle 14 Ekim seçimlerinden sonra Hükümet 
kurulmasında üç ayı aşan bunalım ve gecikme, Hü
kümetin kurulmasının malî yılbaşı ile üst üste geti
rince, 1973 verilerine ve anlayışına göre hazırla

nan 1974 bütçesinin yeni iktidarın felsefesine uydu
rulması için gerekli zaman olanağı kalmamıştır. 
Yeni iktidar, Şubat ayı içerisinde geri alıp, Mart 
ortalarında tekrar Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunduğu bütçede, kendi anlayışına uygun 
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köklü yapısal değişiklikler yapabilme olanağını ı 
bulamamıştır. Yeni bazı fonlar teşkili suretiyle 
meydana getirilen maniplasyonla bir dereceye 
kadar 1973 ve öncesinin kalıntısı olan geniş fi
yat hareketleri ve personel rejiminin muhtemel 
aksaklıklarının karşılanması düşünülmüş, bir öl
çüde de Hükümet programına uygun bir elâsti-
yeti sağlamak üzere yatırımların teşvik ve hızlan
dırılması öngörülmüştür. 

1974 bütçesi, gelir ve gider rakamlariyle ge
nişlik ve kapsamıyla gelişmekte olan bir ekono
minin niteliğini taşıdığı kadar, enflâsyonist bir 
ortamında izlerini yansıtmaktadır. 

27 Mayıs İhtilalinin temel görüşlerinden biri 
olarak yürürlüğe konan planlı kalkınma, ulusal 
bütçelere yaratılan kaynaklar ve harcama kalem
leriyle giderek hüyüyen ve millî gelir içerisinde 
yükselen oranlarıyle toplumu her yönde kavra-
ran bir etkinlik kazandırmıştır. 

1974 bütçe rakamları, 1973 bütçesi rakamla
rıyla karşılaştırılınca, konsolide bütçede % 32,52 
oranında, genel bütçe rakamlarında % 32,87 ora
nında bir artış görülmektedir. Bu rakamları 
Bütçe Komisyonundaki son değişiklikleri dikkate 
alarak hesapladım. 

Yıllık fiyat artış oranı olarak c/c 18 bir fark, 
bu bütçe artış oranı ile karşılaştırılacak olursa, 
bütçe giderlerinin gerçek artış oranının, Üçüncü 
Beş Yıllık Planda öngörülen kalkınma hızını 
gerçekleştirecek program hedefinin biraz gerisin
de kalacağı görülür. Bu demektir ki, 1974 büt-
si fonksiyon itibariyle kalkınmayı sürükleyici 
bir nitelikte değildir. 1974 konsolide bütçesi cari 
harcamalarında, bir önceki yıldan % 33,8 ora
nında bir artışla, 9,7 milyar lira fazladır. Bu 
noktada 1974 program hedefini 1,6 milyar lira 
aşmıştır. Bu ise, kalkınma için gerekli olan ya- I 
tırım fonları aleyhindedir. Cari bütçe artışlarını | 
hizmetin artışı saymanın, yıllık yatırımları fizik
sel değerleri yerine, sayısal değerleri ile ele al
manın kalkınma hızı açısından fonksiyonel hiçbir 
ideğeri yoktur. 

Dünya politikasında dikkati çeken önemli ge
lişmeler : 

1973 yılında özellikle son Arap - İsrail sava
şından beri Amerika Birleşik Devletleriyle, Sov
yetler Birliği ilişkileri gök yanlı ve önemli bir 
görünümün içendedir. Avrupa'da detant devam j 
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ettirilirken, Orta Doğu'da barışçı bir işbirliği 
süürdürülmeye başlandı. Bu hal, nüfus bölgele
rinin paylaşılması yolunda küçük devletler açı
sından tehlikeli oluşumlara yönelebilir. Doğu Ak
deniz'deki Amerika, Sovyet dengesi, daha güne
ye kaymaktadır. Orta Doğu savaşında Mısır-İs
rail arasında varılan anlaşma sonunda, Amerika 
ve Sovyet deniz güçlerinin Hint Okyanusuna 
kaymaları kolaylaşmıştır. Böylelikle, Basra Kör
fezi ve petrol havzası yeni mücadele alanı olma 
istidadı kazanmıştır. 

İran'ın Amerika tarafından silahlandırılma
sı, Sovyetler ile Irak ilişkileri, Arap Yarımada
sı devletlerinin petrol karşılığında hızla silâhlan
maları, Amerika Birleşik Devletlerinin Hint Ok-
yonusu Adalarında üst edinmeye başlaması bu 
istidadın belirtileridir. 

İngilizlere ait Hint Okyanusu Adalarının da 
askerî üs olarak Amerika Birleşik Devletlerine 
devri belki pek yakında söz konusu olabilecektir. 
Bölgedeki uluslararası deniz geçitlerinin statüle
rinin de taraflarca belki yeniden ele alınması söz 
konusu' edilebilecektir. 

Nükleer savaş stratejileri yeni bir aşamaya 
ulaştırılma eğilimindedir. NATO'nun önce top-
yekûn mukabeleye, daha sonra esnek mukalbe-
Ibeleye dayalı nükleer caydırma teorileri yeni 
'bir görüşe dönüşmektedir. Amerika, «Yeni hede
fimiz Sovyet nükleer üsleri olacak» diyerek 
yeni stratejinin yönünü belirlemiştir; yani Sov
yet şehirleri bu hedefin dışına çık anılmıştır. Sov
yet ve-Amerika, şehirleri nükleer savaş dışı tu
tulunca, Avrupa'nın güvenliği yeniden ele alın
mak zorundadır. Bu durum NATO'yu yeni stra
teji, yeni kuvvet ve örgütlenme sorunlanyle 'baş 
fbaşa bırakabilecektir. 

(Sovyetler ile Kıta Çini arasındaki ideolojik 
anlaşmazlık giderek daha da artmaktadır. Bu 
ıgeıtginlik, uluslararası yumuşamayı Batılda etki
lerken, yakın geçmişte olduğu gilbi Hint Yarım
adasında aksi yönde bir etkiye sahiptir. 

ıSoîi petrol bunalımı, gelişmiş büyük ülkeler 
arasındaki ekonomik dengeyi etkiler bir ağırlık
tadır. Batı Avrupa ve Japon ekonomileri istik
rarsızlık içerisine düşmüştür. Petrol bunalımı, 
uluslararası para sistemindeki aksaklıkları yeni
den ortaya çıkarmıştır. Alman Markı ve Japon 
Yen'ııin ayarlamalannı, Fransız Erang'mın dal
galanması izlemiştir. 
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Petrol bunalımının, az gelişmiş ülkelerin dış 
ticaret dengelerini altüst ederek daiha da büyük 
'bunalımlara vie enflâsyona sürükleme istidadı 
vardır. 

Arap ülkelerinin petrol ambargosu ilân etme
leri, petrol üretimini düşürüı-ken fiyatları artır
maları, .'Batı Avrupa ülkelerini önümüzdeki gün
lerde ve gelecek yıllarda etki altına alarak eko
nomik durgunluğa sürükleyecektir. Enflasyo
nun baskısı artacak, hayat pahalılığı yüksele
cektir. Petrol arzı ile petrol fiyatlarının gele
cekteki durumu, iş adamlarıyle tüketicilerin tu
tumu, hükümetlerin izleyeceği para ve malî po
litikaya bağlı olarak Batı Avrupa ülkeleri eko
nomileri için resesyon, büyük bir tehlike olası
lığı içindedir. Bu nedenle işsizlik giderek arta
caktır. İşsizlik artar, hayat pahalılığı yükselir 
ve fazla çalışma olanakları ortadan kalkarken. 
kişi basına düşen gelirler azalacaktır. Özellikle 
otomotiv, çelik ve lastik sanayilerinde bunalım 
artacak, buralarda çalışanların gelirleri azala
caktır. Hayat şartlarının güç bir duruma girme
si sosyal sürtüşmeleri artıracak ve sınıf çatış
maları hızlanacaktır. Batı, 1929'dakine benzer 
bir ekonomik krizin, eşiğinde, hatta içindedir. Son 
enerji ve petrol bunalımı İni krizi su yüzüne çı
karmıştır. 

Aslında. Batı ülkeleri bir süreden beri ağır 
bir enflasyonun baskısı altındadır. Bu yıldan 
itibaren bu ülkelerde enflasyon hızı c/c (i - 10 
artarken, ekonomik kalkınma hızı ^ 2 - 0 arasın
da kalacaktır. Bu ekonomide issizliğin en belir
gin göstergesidir. Böylelikle, yabancı işçiler ken
di ülkelerine dönmek zorunda kalacaklardır. 

Son ekonomik bunalım karşısında, dünya so
lu, çeşitli ülkelerde daha radikal bütünleşme ve 
yönlerde gelişmektedir. Son seçimler öncesinde 
İngiliz İşçi Partisinin hazırladığı seçim biidirge-
sinde biraz daha sola kayış dikkati çekiyordu. 

Fransa'da, sosyalist ve komünist partileri itti
fakı başkan seçimini de içeren yeni bir prog
ramlaşma yoluna girmiştir. Pakistan'da, Butto. 
«İslâm Sosyalizmi» adı altında geniş ölçüde ve 
büyük millîleştirmelere gidiyor. 

Bu şartlar altındaki dünya ekonomik kon
jonktürü de şöyledir : 
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iSon yıllarda hemen hemen bütün ülkeleri en 
çok meşgul eden sorun, enflasyonist baskıların 
devamlılık niteliği göstermesi olmuştur. Bu du
rum, 1972 yılından beri uluslararası ekonomik 
faaliyeti derinden etkilemiştir. Millî hâsılaya 
oranla toplam para arzında önemli artışlar ve 
maliyetler ile. tüketim fiyatlarında aşırı yükseliş
ler biçiminde belirginleşen enflasyon, piyasa eko
nomisine bağlı bütün sanayileşmiş ülkeleri bu 
alanda harekete zorlamış ve enfla.syon.ist baskı
ları hafifletmek için bütün bu ülkelerde, fiyat
ları dondurma tedbirlerinin yanı sıra çeşitli pa
rasal ve malî tedbirlere başvurulmuştur. Özellik
le, Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkelerde 
aşırı bir düzeye varan fiyat hareketlerini, be
lirli bir sınır içinde tutmak hususunda üye dev
letler, 1972 yılı sonunda ortak tedfbiıier üzerin
de görüş birliğine varmışlardır. 

[Kararlaştırılmış tedbirler tüketim fiyatları 
artış hızını 197-'] yılı içinde c/c 4'e düşürme, para 
arzı oranını yavaşlatma, kamu maliyesi politi
kalarında daha sıkı bir disipline uyma, emek 
ve sermaye gelirini ılımlı bir düzeyde tutma 
noktası üzerinde toplanıyordu. 

197,3 yılının tecrübeleri bu çabaların umulan 
sonucu vermekten uzak olduğunu ortaya koy
muş ve fiyat artışları saptanan sınırı hayli as
mıştır. Sanayileşmiş ülkelerde başlayan fiyat 
artışları, uluslararası ithal ve ihraç fiyatları ka
na liyle, esasen enflasyona elverişli bir ortam teş
kil eden gelişme halindeki ülkeler ekonomilerini 
de büyük ölçüde etkilemiş ve uluslararası para
sal. bunalımın sonucu olarak rezerv aracı nite
liğindeki paralarda yakın fasılalarla yapılan 
ayarlamalar, bu enflasyonist etkileri daha da 
'ağııiaştırmıştır. 

Uluslararası emek ve sermaye hareketlerinin 
hızlanması, millî ekonomilerin sınırlarını aşan 
gelişmeleri ve bu gelişmelerden yararlanan çok 
uluslu dev şirketlerin son yıllarda hızla geliş
mesi ve faaliyetlerini artırmaları, enflasyon so
rununun yeni boyutlarla ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. 

197o yılının Ekim ayında uluslararası ekono
mik ilişkileri etkileyen başlıca sorun petrol bu
nalımı olmuştur. Dünya enerji tüketiminin 
c/c oO'sini sağlayan, petrol, aynı zamanda modern 
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teknolojinin kullanılma 'biçimlerini ve uygula
malarını tayin eden başlıca maddedir. Petrol 
üreten ülkelerde genellikle nüfus yoğunluğu
nun düşük oluşu, bu ülkelerin petrolden sağ
ladıkları .gelirlerin tümünü verimli bir şekilde 
kullanılmaya elverişli çok yönlü kaynaklarla 
nıüeeJhlhez bir coğrafyaya sahip olmayışları, bu 
gelirlerinin ön e mili kısmının ise tüketim mal
ları ithaline harcanması, kısmen de uluslararası 
sermaye piyasaları uda nema araması ve niha
yet uluslararası para ayarlamaları nedeniyle bu 
g'eliırlerin devamlı uğradıkları değer aşınma
ları, ihracatçı ülkeleri petrol kaynaklarını daha 
rasyonel ve dengeli Inr biçimde işletme\re sevk 
etmektedir. Politik nedenlerin ortaya çıkardığı 
petrol bunalımı, bu temel sorunların ortaya çık
masına vesile teşkil etmiştir. Yapılan tahminlere 
ıgöve, petrolün fiyatlarına yapılan ve yapılması 
muhtemel zamlar, sanayileşmiş ülkelerin üretim 
maliyetlerine büyük ölçüde yansıyacaktır. Ener
ji sorunu, önümüzdeki yıllarda uluslararası eko- , 
no inik alanda gittikçe önpianı işgal edecek bir 
prolblem hüviyetine toürünme isti'dadındaidır. 

(Enflasyoncu bir ortamda başgösteren petrol 
bunalımının psikolojik yönden de büyük ölçü
lerde yankıları olmuş ve bazı sanayi kollarında 
nispî yavaşlama belirtileri görülmeye başlamış
tır. Petrol darlığının enflasyona karşı çeşitli 
kısıtlayacı tedbirlerin alınmakta olduğu bir 
zamana raslaması, sanayici ülkelerde gelişme 
hızının önemli ölçülerde düşeceği intibaını yarat
makta geçikmıenıiştir. 

Petrol fiytlarının kısa sürede bu şekilde art
masının, uluslaraırası ilişkilerde doğuracağı bazı 
önemli sonuçlar olacaktır. Belirli çevreler bunu 
üretici ülkelerin çıkarlarını zedeleyecek, tüketi
ci ülkelerle ilişkilerini bozacak biçimde kullana
caklardır. Ayrıca bu durum, ellerindeki büyük 
olanaklarla dünya ekonomisine egemen olma 
güdünle sahip tekelci ülkelere ve çevrelere yarar 
sağlayacaktır. Dünya ekonomisinin belirli bir 
ülkenin tekeline geçmesi sağlanarak, bu ülkenin 
vesayeti herhangi bir şekilde kabul edilmiş ola
caktır. 

Petrol üretmeyen gelişmekte olan ülkeler, it
halât planlarını gerçekleştirmek için mevcut dö
viz rezervlerinin büyük kısmını petrol ithalâtın
da hareayacaklaırından, ya kalkınma için gerekli 
diğer makine ve teçhizat ithalâtını kısıtlayacak-' 
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lar, ya da yeniden büyük oranda dış borçlanma
lara meelbur kalacaklardır. Aksi durumda, geliş
mekte olan ülkelerin kalkınma stratejileri olum
suz bir şekilde etkilenecektir. 

O KOD Aralık 19To raporu bunun için geliş-
ımekte olan ülkelere tavizli ek yardımları öngör
mektedir. Tavizli yatırımlardan maksat, yapı
lan yardımların, yardım veren ülkelerden itha
lât için kullanılması gerekliliğidir. Bunun için 
de, uluslararası malî kuruluşların çıkardığı bono
larla petrol üreten ülkelere borçlanması ve böy
lece sağlanacak kaynakların gelişmekte olan ül
kelere tavizli koşullarla borç olarak verilmesi 
önerilmektedir. OECD 'bu yolla hampetrol üre
ten ülkelerin (biriktirdikleri dövizler için yeni 
mahreçler bulunmasının ve hem de OECD ülke
lerinin ödemeler dengesinin iyileştirilmesinin 
mümkün olmasını öngörmektedir. 

Kapitalist ülkelerin enerji kaynağı olarak 
petrole bağımlılık ölçüleri ve toplam petrol tü
ketiminin sanayi kesimine giden payı, petrol am-
ibargosundan etkilenme derecesini ortaya koy
maktadır. 

Bu ilki ölçüye göre, ileri kapitalist ülkeler 
arasında amlbangodan en az etkilenen ülke Ame
rika Birleşik Devletleri ve en çok etkilenen ül
ke ise .Japonya'dır. 

Ulaşım kesiminde petrol tüketim oranının 
yüksek olması, endüstri kesimini zorlamadan 
petrol kullanımında kısıntı yapma olanağını ver
mektedir. Özellikle ulaşımın bireysel taşıt araç-
lariyle yapıldığı ülkelerde ve örneğin Amerika' 
da, kitle taşıma araçlarına dönülmesi halinde 
petrol tasarrufuna geniş olanak bulunacaktır. 

Bu iki nedenle Amerika ve Japonya, sanayi 
üretimini zorlamadan petrolde tasarruf kapasi
tesi bakımından ileri kapitalist ülkelerin iki ekst
rem örneğini vermektedirler. Ayrıca, Japonya' 
nın kullandığı petrolün tamamını ithal etmesi
ne karşılık, Amerika'nın ithal oranının az olma
sı da, iki ülkenin petrol sorunlarındaki önemli 
bir ayrıcalığı göstermektedir. 

1971. yılından beri devamlı olarak doların 
devalüe edilmesi. Alman Markı ve Japon Yen'inin 
revalue edilmeye zorlanması suretiyle Ameri
kan mallarını ucuzlatıp, diğerlerininkini paha
landırarak, Amerikan ödemeler dengesi açığı
nın kapatılması yoluna gidilmiştir. 
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Petrol fiyatla"! artışı ve petrol ambargosu 
başlayınca, Almanya bunu gerekçe göstererek 
işçi ithalini kısıtlama yoluna giderken, Japon
ya da ortamı uygun 'bulacak parasını devalüe 
etmiş ve daha önce baskı sonucu yaptığı reva-
lüasyonun ödemeler dengesindeki olumsuz etki
sini azaltmaya, yönelmiştir. 

Biraz önce, çok uluslu dev firmaların son 
yıllarda hızla gelişmesinin ve faaliyetlerini ar
tırmalarının da enflasyonu etkilediğine işaret 
etmişitik. Gerçekten de kapitalist gelişmenin 
son aşaıması olan çok uluslu büyük şirketler ar-
itık mamul madde yerine sermaye ihracına ; ya
ni geri kalmış ülkelere sermaye yatırımına yö
nelmektedirler. Bu dev şirketlerin diğer yaiban-
cı ülkelerde ürettikleri mal ve hizmetleri bu ül
kelerde tekelci fiyatlarla satmaları, sosyal so
rumluluk: tanımayarak: daha fazla kâr amaçla-
riyle hareket etmeleri, geniş oramla kâr transfer
leri yapmaları ve nihayet bu ülkelerde önemli 
politik kişileri elde ederek, geri kalmış ulusla
rın iç politikalarını etkilemeleri, dünya poli
tikası üzerindeki etkinliklerini arttırmıştır. 

Go!k uluslu bu firmalara karşı sendikal mü
cadele; grev, toplu 'Sözleşme ancak diğer ben
zeri ülkeler sendikalariyle işlbirliği halinde ya-

. pılına.k zorunluğuna girilmiştir. 

iSayın senatörle]', planlı döneme girdikten 
sonra .bütçeler gelir ve gider bölümleriyle kal-
•kmnıa planı hedeflerine ve yıllık program he
deflerine uygun olarak hızlı bir artış göster
mişlerdir. 

1964 yılında 14 milyar lira civarında bulu
nan program hedeflerindeki gelir, on yıl sonra 
iC/c 494 bir artışla 83 milyar lirayı aşmıştır'. 

4967 yılına kadar program hedefinin geri
sinde kalan fiilî gelir tahsilatı, bundan sonra 
aynı düzeye yetişmiş, 1970'ten sonra ise 
Program hedefini aşmıştır. Rakor düzeydeki 
4970 yılına ait fiilî gelir tahsilatı % 24,5 ora
nında Program hedefini asmıştır. 

1974 yılı Program hedefinde gelir 
83 .135 000 000 Tl'dır. Bir önceki yıla göre 
artış oranı % 36,6'dır. Buna karşılık 1974 kon
solide bütee ödenek teklifi 83 106 000 000 
Tl.dir. 
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1974 malî yılı Bütçe tasarısında yer 
alan ödenek büyüklükleri genel bütçe için 
34 425 000 000 Tl. carî hizmet giderleri. 
.12 296 000 000 Tl. yatırım harcamaları, 
34 913 000 000 Tl. de sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları içindir. 

Buradaki rakamlarda çok küçük farklılık
lar vardır, Bütçe Karma Komisyonundaki bu 
değişiklikleri bu fasıllara aktarır'Ken biraz sı
kıntı çekmişimdir. 

Katma bütçe için carî hizmet giderleri 
3 850 000 000 TL, yatırım harcamaları 
9 788 000 000 Tl. ve sermaye teş'kili ve trans
fer harcamaları için 1 286 000 000 Tl. olmak 
üzere toplam 14 924 000 €00 Tl.dir. 

•Toplam" carî hizmet ödenekleri için öngörü
len 1974 yılı. Program hedefi Bütçe kanunu ta
sa rısıyle teklif edilen miktardan! % 10 daha 
azdır. Bu. bir yönden gene] bütçelerde carî 
hizmet giderlerinin giderek çoğaldığının deli
dir. Diğer yönden, carî hizmet ödeneklerinin 
son 1 0 - 1 5 yıllık uygulaması sonuçlarına göre 
•ortalama c/c 10'u çeşitli nedenlerle yılı içinde 
kullanılan ayarak tasarruf edilmesi dikkate 
alınınca, bütçelerin ne derece dikkat ve sami--
ıniyctle hazırlandığının delilini ortaya koyma--
siyle ilginçtir. 

Ödeneklerin fonksiyonel dağılımının 1969 -
1974 yılları arasımda kıyaslanması, genel bütçe 
hizmet giderlerinin carî giderlerin lehine ve 
yatırım harcamalarının aleyhine geliştiğini ka
nıtlar. Gerçekten gan i hizmetler % 24.9klan 
c/c 21'ye doğru bir artış gösterirken. (1973 yı
lında c/c 28'dir) ekonomik hizmetler c/c 29,5'deıı 
c/c 25,5'e düşmektedir. Bu ise, kalkınma hızı
nın ve millî gelir artışının aleyhinedir. 

Nitekim. 1973 yılı uygulama sonucuna göre 
gayrisâfi millî hâsıla c/c 5,5 oranında artmıştır. 
Oysa Program hedefi c/c 7,3 idi. 1973 yılında
ki bu c'c ö,ö artıştan da yurt dışından intikal 
eden işçi dövizleri çıkınca c/c 4.6'lık bir gayri-
safî millî hâsıla artışı kalır. 

1973 yılında yatırımlar Program hedefinin 
altında kalmıştır. Bundan organizasyon bo
zukluğu, finansman güçlüğü, teknik personel 
noksanlığı, ithalât tıkanıklığı gibi nedenler 
yer almaktadır. 1974 yılında bu duruma giril
miştir'. 
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Arkadaşlarım', bu noktada iken, 25 yılda 
Türkiye'de gayrisâfi millî hâsılamın artışlarını 
çok özet bir şekilde tablo İlden sizlere sunmak 
istiyorum. 

Tablo : 1 
Türkiye'de 

Gayriısafî Millî hasıla artışı 
1968 saibit fiyatları ile 

(•Milyon TL.) 
(i. S. M. H. 

Yıllar Nüfus (Cîayrisafî Kişi başına 
düşen 

1950 
1960 
1965 
1970 
1972 
1973 

(Milyon) 

20.9 
25.5 
31.1 
35.4 
37.5 
38.2 ' 

Millî Hasıla) 

3)8.505 
70.878 
90.368 

125.242 
149.119 
158.627 

(i. S. M. H 

1.838 TL 
2.777 TL 
2.900 TL 
3.537 TL 
3.973 TL 
4.143 TL 

(>. S. M. II. nm ve kişi başına düşen (1. S. M. H.' 
nın kat olarak artışı 

(1950 - 1 K:at) 

Kişi başına 
Yıllar (İ.S.M.II. (l.S.MH. 

1950 1 1 
1964 — 
1969 3 
1970 — 2 
1973 4 2,3 

Rakamlar 1988 şato t fiyatlarıyle tespit 'edil
miştir. 1958'de 38 505 000 000 lira olan gayri
sâfi millî hasıla, 1973"te 158 627 000 000 a sık
mıştı i*. 

(layrisafi millî 'hâsılanın 1950 deki ölçüsünü 
'bir olarak kalbul ederseniz, 1.964'te gayrisâfi mil
lî hâsıla 14 yıl sonra bunun iki 'katı örmüştür, 
Planlı döneme girdikten sonra, (Bunda hiçbir 
'iktidarın aleyhinde veya lehinde bir şey düşün
meye gerek yetobur, 1963 yılında başlanan plan
lı dönemin faziletini ortaya koyıra'jkbadır, bu pla
na partilerin, 'iktidarların ne derecede samimi
yetle Ibağiı oldukları nispette şeref pa.vları var
dır.) 1969 yılında; yani beş sene •sonra, üe katı 
olmuştur. 1973'te; yani dört sene sonra dört ka
t ı olmuştur. Demek 'ki, üe sene sonra da beş katı 
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olacak, iki sene sonra da altı katı olacaktır; yani, 
bir kalkınana hızı vardır; ama, bu arada nüfusu
muz altmıştır. 1950de 20,9 milyon olan nüfusu
muz bugün 38,5 milyon civarındadır. Şimdi, 
tabiî buna göre kişi başına düşen millî gelir he
sabı yapılacak olursa, 1950de yine 1968 fiyat
larıyle kişi başına düşen gayrisâfi millî hâsıla 
1 838 TL. idi. Bugün, yine 1968 sabit fiyatla
rıyle 4 143 TL. dır. Artış 2,3 katıdır. Bunu 
da 23 yıllık bir perspektif içerisinde kat ve kat 
mütalâa 'edecek olursak, 1950de kişi başına dü
şen gayrisâfi millî hâsılayı 1 mütalâa edecek 
olursak, ancak 1969da, 19 sene sonra 2 kat ol
muştur. 1973"te, 4 sene sonra da 2,3 olmuştur; 
yani -bunu ileriye doğru uzatacak olursak, 1980' 
lerdo 3 katı olacaktır. 

Yatırım gecikmeleri enerji kesiminde 'vahim
dir. Örneğin : Keban Barajı 1964 yılında prog
rama alınırken, 6 yılda ve 1,5 milyarlık bir ya
tırımla bitirileceği öngörülmüştü. 1968de 4 yıl 
geriye ertelenerek, yatırım tutarı 1.7 milyara 
yükseldi. 1970'te, bitimi 1973''e ertelenerek, ya
tırımı 2,2 'milyara yükseldi ve nihayet 19741e 
devreye girecek ve yatırım 'maliyeti 3,5 milyarı 
buldu, maliyeti ilk fiyatına göre c/c 133 oranın
da arttı. 

Ekonominin •masedemeyeceği ölçüde projeyi 
sırf siyasî amaçlarla programa almak; bu yatı
rır! ıi arı n ge r (-ekleş t irm e zam anla rı n ı uzat a r ak, 
maliyetleri artırmakta, kalkınma hızını geciktir
mektedir. 

Devlet Planlama Teşkilâtının Aralık 1971 ra
porunun 30 ucu sayfasında, «Planlı dönemde baş
lıca eğilimler» bölümünde görül m ekibedir ki, ta
mamlamadan maliyeti artan proje adedi; 1969 
yılında 1 028 adet,' 1970 yılında 935 adettir, 55 
adet önemli projede maliyet artışı; ilk hesaplar
da 12 milyar 300 milyon TL. olduğu hakle, c/c 115 
oranında bir artışla 14 milyar 200 milyon TL. 
artarak, 26 milyar 500 milyon lirayı bulmuş-
tıu1. 

Yatırımların gecikmesi ve maliyetlerinin bu 
derecede •büyümesi, ülkemizde fiyat artışlarını 
hızlandıran etkenlerden birisi olarak mütalâa 
edilebilir. Beş yıllık .'kalkınma planları ve yıllık 
programlara göre hazırlanan genel ve konsolide 
bütçelerin ekonomik ve sosyal kalkınmayı içe
ren nitelikleri belirgin olmalı ve uygulamaları 
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da, hu niteliği kozııcn yönde yapılmamalıdır. Aksi 
hakle, günlük politikalar plan hedeflerini asınca, 
planlı kalkınmanın anlamı (kalmaz ve planlama 
görünümü, plansız hovardalığın ıuaskesii olur. 

Ci-e-timin nasıl artırılacağı, millî gelirin nasıl 
çoğaltılacağı, gelir dağılımının nasıl düzenlenece
ği ve istihdam .sorununun nasıl çözümleneceği, 
'bütçe ödeneklerinin fonksiyonel dağılımında gö
rül melidir. 

Bütçenin denkliği sorunu : 
1974 malî yılı'bütçesi gelir ve gider rakam

la rıylo huzurunuza denk olarak sevk edilmiştir; 
ancak 'gelir kalemi erinde 6 milyar TL. lık bir iç 
istikraz da söz konusudur. Ayrıca, bütçe gi
derlerinde ve buna paralel olarak gelir kalem
lerinde Bütçe ve Plan Karma Komisyonunda 
1 milyar 876 milyon TL. lık bir artırmada yapıl
mıştır; ama her haliyle bütçenin gelir ve gi
derleri denk olarak bağlanmıştır. İktidar bu 
gürümüyle bütçenin denkliğini ima ederken, 
anamuhalefet partisi sözcüleri ısrarla denk 
olmadığını savunmuşlardı!*. 

Bütçe yılı sonu itibariyle gelirler tahminle
rin altına düşmez ve harcamalar için de yeni 
ek ödenekler istenmemiş olursa, bütçe denktir 
demektir; ama İm. yıl sonunda belli olacaktır. 
Aslında «Bütçe denkliği» terimi bugüne dek 

çoğu kez daima sözde kalmıştır. İktidarlar da
ima ; «Bütçe denktir» demişler, muhalefetler de 
açık olduğunu savunmuşlardır. Bütçe müzake
relerinde muhalefetler hatalı savlarda bulun
salar bile, bütçeler uygulamaya konduktan bir 
süre sonra ek ödenek kanunlarıyle iktidarlar 
muhalefetleri hep doğrulamışlardır. Bu neden
le bütçe denkliği, bütçe açığı tartışmalarının so-. 
nunda. çoğu kez muhalefetler haklı, iktidarlar 
haksız çıkmıştır; ama yine de her bütçenin ba
şında, bütçenin denk olduğunu .savun'ınak, iktidar-
ların görevi olmuştur. Ama. galiba bu 1974 büt
çesinde hu konuda iktidar re mulhalefetin pek 
farklı görüş sahibi olmamaları gereklidir. Çün
kü, bu bütçe aynı gelir ve gider rakamlariyle 
iktidar tarafından önce çoğunluğu AP'de olan 
yasama organına sevkedilmiş, sonra çoğunluğu 
CHP'de olan iktidar tarafından bir ay sonra 
tekrar meclislere sunulmuştur. 

Lğerlmnca yıl bütçeler hep denk olsaydı; 
yıl içinde ek ödenekler istenir, fiilî tahsilat ve 
kesin harcamalar sonunda, gittikçe sayıları ka
baran kesin hesap .açıkları olur muydu iç ve 
dış borçlanma kalemleri, emisyondaki para 
hacmi kabanı- mıydı? Şimdi, bunu kanıtlamak 
için küçük bir tabloyu huzurunuzda sunmak 
istiyorum ; 

Tabh 

Bütçe Açıklan 
(Milyon TL.) 

(Yıl. Sonunda. Saptanan fiilî tahsilat ve kesin harcama rakamlarına göve) 

Yıllar 

1966 
ı.l 967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Fiilî Tahsilat 

16 357 
19 815 
21 168 
23 967 
82 322 
42 034 
52 463 

K esin 

16 
1.9 
22 
25 
82 
47 
52 

Harcama 

873 
130 
432 
922 
824 
196 
514 

'(—) 
( + ) 

—. 
+ 
— 1 
— 1 
-f 
— • 5 

— 

Açık 
Fazla 

516 
'185 
264 
955 
718 
729 
51 
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1.966'dan beri ik t idar la r taraf ından hep, I 

«ıBütçe denkt i r» dendi, muhalefetler de. «Denk I 
değildir» dedi ve bu ta r t ı şmalar hep öyle git t i I 
ve gidiyor. Şimdi, 1966'dan sonra, bütçeler ka- I 
İnandıktan sonra ; fiilî tahsi lat ve kesin harcama- I 
lar kalemlerini ortaya koyup, mukayese ettiğimiz I 
vakit görüyoruz ki, 1966\la fiilî tahsilat 16 milyar 
357 milyon, kesin harcama- 16 milyar 873 milyon, I 
açık 516 milyon demek ki, bütçe 516 milyon I 
açıkla kapanmış , 1967'de 185 milyon fazlasiyle I 
kapanmış . 1968'de 1 milyar 264 milyon açıkla I 
kapanmış , 1969'da 1 milyar 955 milyon açıkla 
kapanmış , 1970'de 71 3 milyon fazlasiyle kapan- I 
nnş. 1971'de (rekor) 5 milyar 729 milyon açık- I 
la kapanmış , 1972'de 51 milyon açıkla kapan- I 
mis, 197:> yılının kesin sonuçları al ınmadığı 
için henüz bi l inmiyor; yani görülüyor ki. Mit- I 
çeler mütemadiyen açık vermekted i r ; ama I 
yine de bütçenin başında denktir , değildir tar- J 
t iş ma sı nı sü rdürür , götürürüz. I 

Sayın senatör leı , şimdi dış t icaret dengesi I 
i thalât , ihracat ve bunlara bağlı o larak işçi dö- I 
vizleri üzerinde söz etmek ist iyorum. 1973 yılın
da yıllık p rog ram hedefi 1 milyar 650 milyon I 
dolar o lduğu halde, i thalât ımız ilk 9 ayda 1 mil
ya r 640 milyon dolarla bu hedefi bulmuştur . I 
Aynı şekilde, 900 milyon dolarl ık yıllık ihracat I 
hedefine de ilk 9 ayda 895 milyon dolarla ula- I 
silmiştir. .Bu demekti r ki. dış t icaret hacmimiz I 
p rog ram hedeflerini aşmıştır. Bu durum 1972 I 
yılı içinde, i thalâ t ta % 28, ihraca t ta % 15 ora- I 
n ında p rog ram hedefini aşmıştır. Ağustos 1970 I 
deva lüasyonundan sonra dış t icaret hacmimiz I 
p rogram hedeflerini aşmaya başlamıştır . Bu, de- I 
valüasyomin. görülen olumlu sonucudur. Planl ı j 
dönemde. 1963 yı l ından sonra i thalâtımız 1970 I 
yılma k a d a r daima program hedeflerinin bir 
mik ta r gerisinde kalmıştır . İhracat ımız ise, 19G8, I 
1970 yı l lar ında hedeflerin altına düşmüştür . 1973 
yılı ilk 9 ayı sonunda, cari işlemler dengesi prog- I 
ram seviyesinin çok üzerinde gerçekleşmiştir . I 
Bunun en önemli nedeni ; işçi dövizi gelirlerini I 
kapsayan , görünmeyen kalemler dengesinde kay- I 
dedilen olumlu gelişimdir. Bunun yanı sıra. dış I 
t icaret dengesi Ocak - Eylül 9 aylık döneminde, I 
i h raca t t ak i hızlı artışa rağmen, i thalât ın da hız- \ 
lı a r tmış olması nedeniyle 745 milyon dolar açık- I 
la gerçekleşmiştir . Buna karşılık, aynı 9 aylık I 
dönemde, işçi dövizi t u t a r ı 950 milyon dolar- | 
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dıi'. İşçi dövizlerinin giderek artışı nedeniyle 
I'MüI. 1973 itibariyle döviz rezervleri tu tar ı 2 
milyar 11. milyon doları bulmuştur . 

İ thalât ımız a ras ında ; yat ı r ım maddeleri 
r/r 51,6 oranında, (ki bunun 46,6'sı makine ve 
tesisat, 5'i inşaat malzemesidir.) Hammaddeler 
yüzde 44.8 oranında. (Ki hun im 13'ü akarya
kıt. 7"si gübreler, 3,5'i dokuma maddeleri . 10'u 
kimyevî müstahzar lardır . ) 

Tüketim maddeleri i tha lâ t ı ise yüzde 3,6 ora
nındadır . 197:5 yılının ilk 8 ay ındaki 1 milyar 
278 milyon dolarlık i thalâ t ın başlıca maddelere 
iîövo değerler i şöyledir : 

Kazan ve makineler 421 milyon dolar, (tüm 
i thalâ t ın yüzde 33?ü), 

.Madenler 181 milyon dolar. 
Xakil araçlar ı .173 milyon do la r ; ( tüm itha

lâtın yüzde 13,5'i), 
Akaryak ı t 114 milyon dolar. (Bu değer tabiî 

8 aylık miktardır , yıl içerisinde 200 milyonu 
aşacak t ı r ; tüm i thalât ın yüzde 9 'u) . 

Kimyevî müstahzar lar 94 milyon dolar, 
(Jübreler 62 milyon dolardır . 
Dünya akaryak ı t f iyat lar ının son ayar lama

lar ından sonra, 1974 yılında aka ryak ı t i thali için 
döviz ihtiyacının yükselerek en. başa geçeceği 
muhakkak t ı r . 

1973 yılının ilk 8 ayında 791 milyon dolar
lık ihracatımızın başlıca maddelere göre değer
leri de şöyledir : Bu rakamlar ı i thalât rakam-
larıyle mukayese ettiğimiz zaman ihracat ımızın 
perişanlığı or taya ç ıkmaktadı r . 

Pamuk .184 milyon dolar, t ü tün 88 milyon 
dolar, dokumalar 68 milyon dolar, t ındık 36 mil
yon dolar, zeytinyağı ve meyve 36'şar milyon 
dola i', kuru üzüm 31 milyon dolar. 

İh raca t ın mal gruplar ına göre dağıl ımında 
d ikka t i çeken özellik, sanayi ürünler i ihracatın
daki art ış ın devam etmekte oluşudur. 1.973 Ocak 
- Ağustos 8 aylık döneminde geçen yılın eşdö-
nemine oranla tar ım ürünler i ihracat ı yüzde 44 
a r ta rken , sanayi ürünler i ihracatı yüzde 78 ora
nında. ar tmışt ı r . 

Arkadaşlar ım, başlıca kalemleriyle i thalât ı ve 
ihracat ı bu düzeyde gördükten sonra, görüyo
ruz ki. geleneksel ihraç maddelerimizi teşkil 
eden pamuk, tütün, fındık, k u r u üzüm gibi mad
delerin tümü. yalnız ya t ı r ım malları i thalât ı
mızı ancak kazan ve makineleri karşılayabil!-
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yor. Akaryakıt fiyatlarının büyük ölçüde artma
sı sonucu bu yıl, 1974 yılında, 200 - 2'50 milyon 
doları aşacak olan petrol ithalâtı da dikkate 
alınırsa, pamuk, fındık, tütün hepsi birlikte bu
nu ancak, karşılayabilecek durumdadır. Bu, Türk 
ekonomisinin dış ticaret durumunda ne gibi bir 
bunalımın eşiğinde bulunduğunu ortaya koyma
sı bakımından ilginçtir. 

Ödemeler dengemize olan olumlu etkisi yö
nünden, görünmeyen işlemlerin en önemli kale
mini teşkil eden işçi döviz gelirleri 1973 yıllık 
programında 715 milyon dolar olarak saptan
mış iken, Eylül sonu itibariyle 9 aylık dönem
de sağlanan işçi döviz gelirleri 898 milyon do
ları asmıştır. Hedef, daha bu tarihte yüzde 25 
oranında asılmıştır. Kaldı Kİ, 19<2nin avın dö
nemiyle karşılaştırıldığında, geçen yılın 554 mil
yon dolan yüzde 62 oranında aşılmıştı!'. 

1970'ten sonra ihracattaki büyük artışa kar
şın, işçi dövizleri daha hızla artarak ihracat ge
lirleri ile eşit bir düzeye ulaşmıştır. 

Şimdi, 1971, 1972 ve 1973'ün de 9 aylık döne
minde, ithalât, ihracat, açık ve işçi dövizlerinin 
bir kıyaslamasını kısaca özetleyelim : 1971 yı
lında ithalât 1 milyar 171 milyon dolar, ihra
cat 676 milyon dolar; açık 495 milyon dolar. 
İşçi dövizi 47U milyon dolar. Demek ki, işçi dö
vizi açığı karşılıyor. Yani, işçilerin olmadığını 
farzedin, mütemadiyen borçlanma durumuna 
düşeceğiz. 

1972 yılında ithalât 1 milyar 562 milyon do
lar, ihracat 885 milyon dolar; açık 677 milyon 
dolar. İşçi dövizi 732 milyon dolar; açığı aşmış. 

1973 yılının ilk 9 ayında ithalât 1 milyar 
640 milyon dolar, ihracat 895 milyon dolar; açık • 
745 milyon dolar. İşçi dövizi ise 898 milyon do
lar; 100 m il 3*011 fazla. 

Arkadaşlarım, plan ve programlara uygun 
olarak, Türk dış ticaret hacmi, ithal âtiyle ihra-
catiyle gittikçe gelişmektedir. Tabiî, bir ülkenin 
kalkınmasında ithalâtın ve ihracatın gittikçe ge
lişmesinin önemi büyüktür ve plan başlangıcın
daki döneme göre, dış ticaretimiz aşağı - yukarı 
iki katından fazla bir seviyede gelişmiştir. Bunu, 
yakın komşumuz Bulgaristan'ın (nüfusu yakla
şık 8 milyondur) dış ticareti ile mukayese ettiği
niz vakit, bizim dış ticaret hacmimizin onların 
dış ticaret hacminin yüzde 40'ı kadar olduğunu \ rımlarma ayrılmış olacaktır. Demek ki, plan he-

göreceksiııiz. Demek ki, biz, ülkemizin kalkınma
sı yönünden, kaynaklarımızın harekete geçirilme
si yönünden henüz daha ideal bir seviyeye var
mış değiliz. 

İşçi döviz gelirlerinin giderek bu artışı ve 
ödemeler dengesindeki önemi, dış ülkelerde çalı
şan işçilerimizin sorunlarını, Türkiye - Federal 
Almanya işgücü ilişkilerini önplana çıkarmakta
dır. Son aylarda ortaya çıkan petrol bunalımı ve 
buna dayalı olarak başgösteren enerji krizi, ge
lişmiş büyük ülkeler arasındaki dengeyi etkiler 
bir ağırlıktadır. Batı Avrupa ekonomisi bir istik
rarsızlığın içine düşmüş olarak bir durgunluğa 
sürüklenme istidadıridadır. Enflâsyon baskısı ar
ıtacak, hayat pahalılığı yükselecektir. Batı Av
rupa ülkeleri ekonomileri için resesyon büyük 
bir tehlike olasılığı içindedir. Bu nedenle, işsiz
lik giderek artacaktır. Böylelikle, yabancı işçi
lerin kendi ülkelerine dönme zorunda kalmaları, 
ülkemiz için güç ve çetin yeni sorunları ortaya 
çıkaracaktır. Yabancı işçi sorunlarının ekonomik 
ve siyasal yönü ağırlık kazanmaktadır. İşçi itha
linin sermaye ihracına dönüşmesi, Türkiye açı
sından yeni problemler yaratacaktır. İşçi döviz 
gelirlerinin önemli derecede azalması hali, öde
meler dengesini altüst ederek, program hedefle
rine varılmada, kalkınma hızında olumsuz etki
ler yapacaktır. İşçi dövizi gelirlerinin azalması 
ihtimali karşısında, ilişkili bulunduğumuz ülkeye 
karşı ekonomik yönden ağır bir kap itliler ilişki 
içine girmekten kuşku duyarız. 

Sayın senatörler, şimdi, kalkınmanın finans
manı konusuna değiniyorum : Planlı kalkınmanın 
ilkelerinden birisi de kalkınmayı büyük ölçüde 
ulusal kaynaklara dayandırmak ekonominin ya
bancı kaynaklara muhtaç olmamasını sağlamak
tır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1967-1972 
döneminde yurt dışı kaynaklarının yılda ortala
ma c/c 3,3 artırılmasına karşılık, iç tasarruflarda 
% 12,2 yükselmesini hedef olarak almıştır. Böy
lece, artan gelirin, her yıl daha büyük bir kıs
mının tasarruflara ayrılması sağlanarak yurt içi 
tasarrufların gayrisâfi millî hâsılaya oranı 1967' 
de c/c 17,9 iken, 1972'de c/c 22,6'ya çıkarılacak
tır. Oysa, 1972 yılının ilk gerçekleşme tahminle
rine °'öre, İkinci Plan döneminde gavrisafi millî 
hâsılanın ortalama % 19,3'ü sabit sermave vatı-
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deflerinin gerisinde kalınmıştır. Bu dönemde sa
bit sermaye yaptırımlarının dış kaynaklardan kar
şılanan kısmının gayrisâfi millî hasılaya oranı 
% 1,3'e, ie kaynaklardan sağlanan kısmının ise, 
ortalama c/c 18'e ulaşmış bulunmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemin
de, marjinal iç tasarruf oram c/c 32, İkinci Bos 

Yıllık Kalkınma Planı döneminde ise c:/c 25,7 olmuş
tur. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
marjinal iç, tasarruf oranında plan hedefleri 
aşılmış; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dö
neminde ise, hedefin altında kalınmıştır. İkinci 
Bes Yıllık Kalkınma Planı ilkelerinde de Birinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planında okluğu gibi tasar
ruf ve vergi politikalarında, ki alınacak tedbir
ler arasında fiyat istikrarının korunması ve ka
mu borçlanmalarının, enflasyonist olmayan ka
mu harcamalarının, enflasyonist olmayan yol
lardan karşılanması öngörülmüştür. Oysa, 1966 
yılı başı ve 197.1 yılı sonu itibariyle son altı yıl
lık uygulama bu ilkelere tam ters düşmüştür. 
Bu dönemde ülkemizde toptan eşya fiyatları ve 
geçinme endekslcrindeki artışlar, fiyat istikra
rının ne redeeede uygulanabildiğini göstermek
tedir. (Tablo : ?>) 

Tablo : 3 

Toptan eşya fiyatları 
Ankara geçinme endeksi 
İstanbul geçinme endeksi 

Fiyat 
1963 

Mart 

1966 

114.7 
113.5 
113.6 

artışları 
— 100 

- 1971 öncesi 

Mart 
1971 

160.7 
164.9 
171.1. 

Artış 
yüi 

7 
C/r 
</c 

îdesi 

40 
45.3 
50.6 

.Mart 

.Mart 
1971. 

160.7 
164.9 
171.1 

- 1971 sonrası 

Eylül 
1973 

251.6 
254.6 
255.2 

Artısı 
yüzdesi 

7 
7c 
% 

56.6 
54.4 
49.1 

1966 yılı ile Mart 1971 arasında geçen beş yıla 
yakın bir süre içerisinde toptan eşya fiyatları 
1963 endeksi 100 olarak alındığına göre. 1966 
da 114'ten Mart 1971 'de 160'a yükselmiştir. Ar
tış hızı % 40'tır. Bazı çevreler 1964 - 1971. ara
sında fiyat artışının c/c 25'ten fazla olmadığını 
iddia ediyorlar. Besmî belgeler toptan eşya fi
yatlarında bu artışın c/c 40 olduğunu ortaya 
koymuştur. Biraz sonra Mart 1971 ile 12 Mart 
döneminin sonunda ayrıca bir kıyaslama yapa
cağım. 

Yine 1966 ile 1971 Martı arasında Ankara 
geçim endeksleri 1963 fiyatı ile 100 iken, W3'ten 
164,9'a yükselmiştir. Ankara geçim endeksinde
ki artış 7c 45,3'tür. İstanbul geçim endeksinde
ki artış ise 7 50,6'dır. Demek ki, 1966 - 197.1 
dönemi arasında toptan eşya fiyatları c/c 40 art
mıştır. 

Para arzının ise 16 milyardan 36,3 milyara 
çıktığı görülür yine bu dönemde. Bu, % 127 bir 

artıştır, enflasyonist olmayan yollarda ne dere
cede başarı kazanıldığını göstermektedir. 

Fiyat istikrarının korunamamasında spekü
latif hareketlerin ve buna teşvik edici ortamın 
etkisi büyüktür. Fiyat istikrarının korunama
ması bazı koşullar içinde enflasyonist baskıyı 
artırmaktadır. Bu, az gelişmiş ekonomilerin kı
sır döngüsüdür. Bunun içindir ki, bir kısım eko
nomistler, «enflasyon, zayıf ekonomilerin sunî 
teneffüs aı acıdır» demektedirler. Bir ülke eko
nomisinde üretim ilişkilerindeki bozukluk, üre
tim birimlerindeki yanlış kuruluş, yetersizlik ya 
da gereksizlikler bulunduğu sürece hükümetle
rin enflasyonist bir malî politikadan vazgeçme-
le:d. kalınmaları asla mümkün olamayacaktır. 
Eğer bir ülkede, örneğin düşük nitelikte çay ve 
tütün gibi bazı tarım ürünlerine pazar bulama
yacağı bilindiği halde üretimlerine devam edili
yorsa. eğer çok gelişmiş ileri ekonomilerin ve 
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endüstrilerin karşısına planlı bir dış ticaret po
litikası ile çıkılamıyorsa, eğer sanayide asgarî 
ekonomik kapasitelerin 1/50 ine eşit üretimde 
bulunan kapasitelere izin yeril misse ye eğer ara
larında 1000 kilometre 2000 kilometre mesefa 
olan iki kıyı şehri arasında kamyonla ulaşım ya
pılıyorsa böyle bir ülkede kalkınma planlarında 
olumlu önleyici ilkeler bıılunsada enflasyonist 
baskılardan kaçınmak asla mümkün olamaya
caktır. 

Üçüncü Plan döneminde gayrisafî millî ha
sılada 88,3 milyar Türk Liralık artış sağlanması 
öngörülmüştür. Bunun için 281,1 milyar Türk 
Liralık sabit sermaye yatırımı, 10,1 milyar Türk 
Liralık da stok artışı olmak üzere toplam 291,2 
milyar Türk Liralık yatırım yapılması hedef 
alınmıştır. Üçüncü Plan döneminde toplam yatı
rımların yılda ortalama c/c 12,7, sabit sermaye 
yatırımlarının % 12. 8 oranlarında arttırılma
sı öngörülmüştür. 

281,1 milyar Türk Liralık yatırımın % 5(5,3 
ünü teşkil eden 158,4 mil .yar Türk Liralık kıs
mı kamu kesimi, r/c 43,7 sini teşkil eden 122,7 
milyar Türk Liralık kısmı ise özel kesim tara
fından gerçekleştirilecektir. Öngörülen bu yatı
rım düzeyini gerçekleştirmek için toplam içta-
sarruflarm yılda ortalama c/c 13,6 artırılarak, 
gayrî safî millî hasıla içindeki payının 1972?de 
% 19,6 olan 1977 de c/c 25.4'e yüksetilmesi ge
rekmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde toplanı 
iç tasarrufların 150,6 milyar Türk Lirası kamu 
kesiminde, 130 milyar Türk Lirası özel kesimde, 
10,5 milyar Türk Lirası dış tasarruflardan elde 
edilecektir. Kamu tasarruflarının yılda ortala
ma c/( 18,9 oranında artması, özel kesim tasar
ruflarının % 8.5'luk bir hızla artması öngö
rülmüştür. Dış tasarrufların toplam iç tasar
ruflarda ki payı giderek azalmaktadır. 

Kamu kesimi gelirlerinin en önemlisi yergi 
gelirleridir. Toplam vergi gelirleri 1972'de 40,3 
milyar Türk Lirası iken. Üçüncü Plan döne-
minkle yılda ortalama Çf 11.4 oranında arta
rak, 1977 yılında 69,4 milyar Türk Lirasına 
yükselecektir. Böylece vergi gelirlerinin gay-
risafi milli hâsılaya oranı 1972 yılında c/r 21.1 
iken 1977 yılımda c/r 24.9'a ulaşacaktır. Cİeliv 
Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlâk Vergisi ye 

Malî Denge Vergisinden oluşan Vasıtasız ver
giler bu dönemde toplam olarak yılda c/r 12,5 
oranında artarak Üçüncü Plan dönemi sonun
da toplam vergi gelirlerinin % 43,5\ınu oluş
turacağı öngörülmüştür. (Tablo 4) 

Tablo : 4 
Vasıtalı ve Vasıtasız vergilerin oranları 

A) Kendi aralarında : 
Vasıl al t vergiler Vasıtasız vergilet' 

1963 
1905 
1967 
1969 
1971 
1973 

% 
% 
% 
% 
C/c 
c/r 

67.3 
66.9 
65.8 
63.9 
62. 
57.8 

% 32.7 
% 33.1 
% 34.2 
% 36.1 
c/c 38 
c/c 42.2 

B) Vasıtasız vergilerin tüm vergi gelirleri 
içindeki oranı : 

1965 
1967 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1977 

% 26.3 
%. 28 
% 30.4 
c/c 37.5 
% 37.5 
•% 38.6 
% 42.5 
c/c 41 
c/c 43.5 (Plan hedefi) 

Öteden beri Vasıtalı ve Vasıtasız vergilerin 
sosyal adalet ilkesi açısından tartışması ya
pılmıştır. Bir ülkede eğer Vasıtalı vergilerin 
oranı Vasıtasız vergilerin olanımdan, fazla ise o 
ülkede gelir dağılımında vergi yükümlülüğün
de sosyal adalet ilkesi yok demektir. Zengin 
bir ailenin evinde 5 'kilo şeker kullanılır, fa
kir bir ailede belki daha da fazla kullanıla
bilir. Şeker İstihlâk Vergisiyle, Tütün İstihlâk 
Vergisiyle bütün kesimleri aynı oranda ver
giye tabi tutarsanız adalet ilkesi bozulur. 
Buna mukabil Vasıtasız yengilerin artırılmış 
olması adalete daha uygundur. Bu yönden 
Türkiye 1960'larda son derece gayriâdil bir 
vergi dağılımı içerisinde idi. .1963 - 1973 yılı 
arasında Vasıtalı ve Vasıtasız vergilerin kendi 
aralarındaki oran nispetini arz eliyorum; 196:1 
yılında Vasıtalı vergiler c/f 67,3. Vasıtasız 
vergile c/c 32,7 idi. Yani sosyal adalete 
daha aykırı bir durum vardı. 1965Yle 
Vasıtalı vergiler düsmeve başladı. Plan 
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ilkelerinin uygulanması sonucunda 1965'te f/c 66' 
ya, 1967'de c/c 65'e 1969'da c/c 63'e 1971'de 

r/c 52'ye ve 1973 de % 57,2'ye düştü. 
Vasıtalı vergiler ve vasıtasız vergiler kendi 

aralarında vasıtasız vergiler c/c 32,7'den % 33'e, 
r/c 34'e, % 36'ya, % 38e ve c/c 42ye çıktı. De
mek ki, daha adaletli bir vergi dağılımına doğru 
gidiyoruz. 

Bu konuları bundan 6 sene evvel, 7 sene ev
vel bu kürsüde tartışırken büyük maliyeciler kar
şımıza çıkıyorlar ve «Hayır, kuzey ülkelerinde 
vasıtalı vergiler daha güzel vergi alma kaynağı
dır. Vasıtalı vergilerde formaliteler, kırtasiyeci
lik, büyük ölçüde bürokrasi yoktur. Daha güzel
dir» diyorlardı. Ama, Kuzey ülkelerinde gelir 
dağılımında son derece adalet var. Bugün İsveç 
sosyalizminde gelir dağılımının l'e 6 clduğunu 
herkes biliyor. Öyle ülkelerde, sosyal adaletin 
çok yaygın olduğu ülkelerde verginin en iyi yolu 
hakikaten vasıtalı vergilerdir. Bu tartışmaları o 
zaman bir sonuca bağlayamamıştık; ama aradan 
10 sene geçti şimdi görüyoruz ki, bu yönde, plan 
ilkelerinin çalışması ile olumlu bir yönde gelişme 
var. 

Vasıtasız vergilerin tüm vergi gelirleri için
deki oranı ise 1965'te r/c 26,3 iken giderek mü
temadiyen artmış 28, 30, 37, 38,5 olmuş ve 1973 
yılında vasıtasız vergilerin tüm vergi gelirleri 
içindeki oranı c/c 42,5'a çıkmıştır. 1971'te % 41 
öneriliyor ama plan ilkelerine İX'ÖVQ 1977'de r/c 
43,5 olacaktır. 

Bugünkü modern devlet anlayışı, bir yönden 
toplumun günden güne artan sosyal ve kültürel 
hizmetlerini yerine getirmek, diğer yönden mem
leket ekonomisinde düzenleyici bir rol oynamak 
durumundadır. Dolayısıyle kamu harcamaları 
son derecede büyümüştür. 

Batıda vergilerin millî gelire oranı bu yüzyıl 
başında 9f 5 ilâ c/c 10 arasında iken, 1930'lardan 
sonra bu oran % 30 - 45'e çıkmıştır. Bugün millî 
gelirin Yunanistan'da % 30'u, İsrail'de c/c 42'si 
vergi olarak kamu sektörüne intikal etmektedir. 
Biz de ise bu oran, plan dönemi başlangıcı olan 
1963 yılında % 11,7 iken, 1973'de % 17,8'e ka
dar yükselmiştir. 

Millî gelirin vergi yolu ile bir ölçüde yeniden 
dağılışa tabi tutulması, çağımızı Batılı demokra
tik düzen bakımından karakterize eden en önemi 
özellik olarak kabul edilmektedir. Vergilerde op-

timal gelirin büyüklüğü ancak, masif randımanlı 
büyük vergilerle mümkün olmaktadır. Bunun ga
rantisini de verginin genelliği, tariflerinin gide
rek çoğalması, vergi kaybını en az düzeye indire
cek bir uygulama ve kontrol mekanizması, mü
kelleflerle geniş ölçüde işbirliği yapılması sure
tiyle memlekette vergi terbiyesinin kurulması ve 
vergi şuurunun uygulanması teşkil eder. 

Bugünkü vergi anlayışının temel fonksiyonu, 
özellikle ekonomik hayatın gelişmesi ve sosyal 
düzenin kuruluş üzerinde müdahaleci ve yapıcı 
tesirlerinde kendini gösterir. Bu fonksiyon, ver
gilerin ya almışında, ya harcanması sırasında, ya 
da her iki durumda kendisini gösterir. Sosyal 
gayelerle uygulanan istisnalar, en az geçim indiri
mini, çalışma geliri indirimi, hastalık masrafları 
gibi indirimlerle gider vergilerinde verg konu
larının sosyal nedenlerden ötürü bir tasnife tabi 
tutulması, vergi yükünün ekonomik güce göre 
ayarlanmasını sağlayan müter'akki tarifeleri 
uygulanması bu fonksiyonun vergi alınması sı
rasındaki belirtileridir. 

Verginin harcamasında ise, bu fonksiyonun 
bütçede sosyal gayelerle yapılan yardımlarla ger
çekleştirilir. Vergi rolüyle özel sektörden kamu 
sektörüne aktarılan değerler, yani kamu gelir
leri geniş ölçüde ve gittikçe artan oranlarda 
üretici alanlarda, özellikle kamu yatırımlarının 
finansmanında kullanılarak üretim hacmi ve 
millî gelirin artışı üzerinde yapılan önemli etki, 
verginin ekonomik fonksiyonunu meydana getir
mektedir. Böylece vergiler üretim, tüketim, ta
sarruf yatırım, tasarruf yatırım ve istihdam üze
rinde etki yapmakta ve artan ağırlığı ve uy gıda
nı asiyi e ulusal ekonominin gelişmesinde düzenli 
bir rol oynamaktadır. 

Batı Almanya, Amerika ve İsveç'te; bugün 
r/c 80'nin üstünde vergiler alınmaktadır. İyi dü
zenlenmiş vergilerin ekonomik gelişmeyi köstek
lemek değil, tersine olarak teşvik ettiği bilimsel 
bir gerçektir. 

Son yıllarda önemli bir konu da, vergiden 
kaçınma, vergi kaybı ya da vergi kaçaklığı ko
nusudur. Tabiî politikada kibarlık olsun diye 
vergi kaçakçılığının ismini «A'ergi zirai» olarak 
söylüyoruz. Sümme hâşâ, özel sektörün karşısın
da vergi kaçakçılığı demek çok ayıp kaçıyor. 
Onun için vergi ziyaı diyoruz, biz de bu tabiri 

— 27 



C. Senatosu B : 52 

böyle kiril anıyoruz. Türkiye'de vergiden kaçırma
yı hazırlayan ya da bunu teşvik eden nedenleri 
şöylece özetlemek mümkündür: Türk Vergi sis
temi gelirin oluşumu döneminde, yeteri kadar 
müdahaleci bir karaktere sahip değildir. Oysa 
Batı demokrasilerinde bu hususa büyük önem 
verilmiştir. Özellikle gelir vergisinin, gelirin do
ğumu sırasındaki müdahaleci yömı geliştirilmiş
tir. Ülkemizde geniş, devamlı ve etkili bir vergi 
inceleme geleneğinin kurulması, çeşitli nedenler
le mümkün olamamıştır. Mükelleflerde vergi 
şuurunun hazırlanmasında ve vergiden kaçınma 
iradesinin kırılmasında Hazinenin, mükellefleri 
temsil eden kurumlarla kurması gereken işbirliği 
istenilen düzeye çıkarılamamıştır. Malî kaza
nın bugünkü kuruluşu ve işleyiş biçimi il e ge
lir sistemindeki katılığın, vergiden kaçınmayı 
önlemek bakımından düzeltilmemiş, değiştirilme
miş olması önemli bir boşluktur. 

'Söz bu noktada, iken biraz da yıllardan beri 
tartışması yapılan tarımının vergilendirilmesin
den bahsetmek istiyorum. 

Gelir Vergisi sistemi vergi gelirlerinde, bu
günün en ileri bilimsel ve demokratik aşaıması-
nı teşkil etmektedir. Millî gelirli irtibatlı verim
li ve elâstikî bir vergi sisteminin kurulması an
cak Gelir Vergisi uygulaması ile mümkün ola
bilmektedir. Daha çok geliştirilmesi halinde, 
Gelir Vergisi Devlet için en büyük gelir kayna
ğı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yurdu
muzda, çağdaş vergi anlayışını demokratik ver
gi duygusunu yerleştirecektir. Gelir Vergisi, 
st rakı ürünün gereği olarak bütün gelirleri kav
ramak mecburiyetindedir. Gelir alanlarını kıs
men kavrayan bir sistemin, Gelir Vergisinin 
fonksiyonlarım da tüm olarak ve gereği gibi 
yerine getirebileceğini düşünmek mümkün ola
maz. Bunun için de özellikle tarım kazançları 
gibi geniş bir mükellefiyet konusunun vergilen
dirme dışında bırakılması yanlıştır. Devamlı 
surette artan kamu harcamalarının karşılana
bilmesi, Devletin malî kaynaklarının veriminin 
de artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Devlet 
gelirleri arasında en önemli rolü almış olan Ge
lir Vergisinin de bu yönde gelişerek kendisin -
den beklenen malî fonksiyonu yapabilmesi için 
muaflık ve istisnaların kısıtlanmasına, bunların 
verimli alanlara taşmamasına dikkat etmek lâ-
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zımdır. Millî gelirin yarısına ya'km bir kısmını 
teşkil eden tarım selktörüııdten elde edilen ka
zançların tümünün vergi dışında bırakılması 
.son derecede hatalıdır. 

Nüfusunun c/c 70'i köylü, millî gelirinin c/c 45"i 
tarım alanından olan ve ihracatının c/c 80d ta
rım ürünleri olan memleketimizde tarım kazanç
larının vergilendirilmesinin ekonomik yönden bü
yük bir önem taşıyacağı bilinen bir gerçektir. Di
ğer yönden 'büyük tarım kazançlarının vergilen
dirilmesi sonumla elde edilecek randımanın faz-
iasıyie kamu yatırımları ya da yardımları yoluy-
le tarım sektörüne tahsis ve yöneltilebileceği göz-
önünde 'bulundurulduğu takdirde, tarım gelirle
rinin vri gilendirilnıesinin tarım ekonomisinin ge
lişmesine engel olmak şöyle d ur.-; un, uzun vade 
ile düşünecek olursa, tersine bu gelişmeyi 'hızlan
dıracağım ka'bııl etmek lâzımdır. 

Bugünün sosyal devlet anlayışı bütün fert
lerin vergi karsısında eşit tutulmasını icap ettir
mektedir. Anayasamızın 6.1 nci maddesinde «Her
kes kamu giderlerini karşılamak üzere malî gü
cüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.» denil
mektedir. Eşitlik ilkesi tarım gelirlerinde belirli 
ölçülere göre Gelir Vergisi uygulamasını zorun
lu kılar, (kellikle çalışan sınıfların, dar gelirli
lerin ağır bir vergi yükü altında bulundurulduk
ları bir malî düzen irinde büyük tarım kazançla
rının ve büyük çiftçilerin vergi dışı bırakılma
ları sosyal adalet anlayışı ve duygusu ile telif 
edilemez. Vergi yükünün adaletli 'bir biçimde da
ğıtılmaması, vergi mukavemetini doğuran ve bu
nu adeta vergi husumeti derecesine kadar götü
ren nedenlerin başında gelir. Kamu harcamaları
nın pek ağır 'bir yük halini aldığı zamanımızda, 
vergi yükünün adaletli ve vatandaşların ödeme 
güçlerine göre ayarlanmış bir tarzda dağıtılabil-
mes! için, bu yükün eşit malî güce sahi]") gelir 
elde edenler arasında eşit olarak 'bölünmesinden 
başka çare yoktur. \A\Q bütün bu nedenlerle ta
rım'gelirlerinin, kendine özel bazı metotlarla, Ge
lir Vergisi bünyesi içine alınması artık zorunlu
dur. 

Tü rk iye 'de demokrasinin geliş t irilmesi, köklü 
bir toprak reformuna olduğu kadar, tarım gelir
lerinin vergiye tabi tutulmasına da bağlıdır. 
unutulmaması lâzımdır ki, "Devlet vergi gelirleri
nin 1970 yılındaki toplam tahsilat içerisine Ge
lir Vergisinden elde edilen miktar, tüm gelirin 
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% 28,61si kadardı. Oysa 1923 yılında yalnız asar
dan elde edilen gelirin, tüm Devlet geliri içinde
ki. oranı da buna eşitti. 

Bu konudaki sözlerimi 'bitirirken, şu hususa 
önemle işaret etmek isterim : 

Kamu giderlerinin yükünün yurttaşlar ara
sında paylaştırılmasmda vergiler daima enflâs
yonla t çarelerden; yani para basmakta ÎI d «ıha 
iyidir. 

1973 bütçe yılında Merkez Bankasının kıed;-
lerin önemli finansman kanyağı haline gelmesi 
sonucu reeskontlarda olağanüstü yükselmeler ol
muştur. 'Bunun sonucu olarak da emisyon artış
ları hız kazanmıştır. Para arzı, emisyonun da et
kisi ile, geçmiş yılların üzerinde artışlar gö-ster-
•miştir. Mevduatın artış hızı'ise, son iki yılın altın
da kalmıştır. Ancak vadesiz mevduata ilgi art
mıştır. Yani 1971 - 1972 de, biraz sonra görece
ğiz, mevduatta büyük artış vardır; fakat 1.973 ;te 
'düşmüştür. Bunun nedenlerine biraz sonra de
ğineceği/:. 

Para arzı : 1971'de 8,3 milyar, 1972'de 9,6 
milyar artmışken, 1973 yılının ilk dokuz ayında 
9 milyar artarak Eylül 1973 itibariyle 63 milya
ra yaklaşmıştır. Aralık 1970'e oranla 33 ayda 
% 78 artış olmuştur. 

Mevduat: 1971'de 12;2 milyar, 1972'de 14,5 
milyar artmışken, 1973 yılının 'ilk dokuz ayında 
6,4 -milyar Türk lirası artarak Eylül 1973 itiba
riyle 69 milyar Türk lirasını aşmıştır. Aralık 
1970'e oranla 33 ayda c/c 91 artış olmuştur. 

Banka kredileri: 197.1'de 5,8 milyar, 1972'de 
13,2 milyar artmış iken, 1973 yılının ilk 'dokuz 
ayında 10,3 milyar Türk lirası artarak Eylül 
1973 'itibariyle 66 milyar Türk lirasını aşmıştır. 
Aralık 1970'e 'oranla 33 ayda c/c 79 artış ol muş
tu ı\ 

Merkez Bankası kredileri: 1971'de 1,7 milyar, 
1972'de 3,2 milyar artmış iken 1973 yılının ilk 
dokuz ayında 3,3 milyar Türk lirası artarak Ey
lül 1973 itibariyle 22,9 milyar Türk lirasını bul-
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muştur. Aralık 1970'e oranla 33 ayda c/c 57 art
mıştır. 

Emisyon: 1971 de 3,1 milyar, 1972 de 3 mil
yar artmış iken 1973 yılının ilk dokuz ayında 4,5 
milyar Türk lirası artarak Eylül 1973 itibariyle 
24,6 milyar Türk lirasına yaklaşmıştır. Aralık 
1970'e oranla 33 ayda c/c 77 artmıştır. Görüldüğü 
gibi yaklaşık olarak 12 Mart dönemini kapsayan 
süre içinde mevduat % 91 oranında artmıştır. Bu 
artış Haziran 1973 itibariyle vadesiz mevduatta. 
18,5 milyar, vadeli mevduatta 10,5 milyar Türk 
lirasıdır. Resmî mevduatta 5,5 milyar, ticarî mev
duatta 4,8 milyar artışa karşılık halka dayalı ta
sarruf mcvduatındaki artış 19 milyar Türk lirası
dır. Mevduatın büyük kısmının halka dönük va
desiz tasarruflara dayandığı ve küçük kent ve 
kasabalarda daha hızlı, ibüyük kentlerde daha dü
şük olduğu dikkate alınırsa ibunda Personel Ka
nunu uygulamasının memur ücretlerime ilk gün-
ılerde yansıyan etkilerini görmemek mümkün 
değildir. Nitekim, fiyatlar yükseklikçe mev
duat düşmeye başlamıştır. 1971de 12,2 milyar, 
1972'de 14,5 milyar artan mevduat, 1973'ün ilk 
dokuz ayında 6,4 milyar Türk lirasına düşmüş
tür. 

Bu demektir ki, bu yıl ve gelecek yıllarda 
ücretler önemli derecede artmaz ise, yükselen 
fiyatlar nedeniyle mevduat hacmi aynı kala
cak, ya da düşecektir. Oysa, 12 Mart döne
minde banka kredileri, para arzı ve emisyon 
hacmi bu mevduata göre ayarlanmış ve eko
nomi hızla kamçılanmıştır. Ekonominin özel 
sektöre dönük bu hızlanışı, yükselen ücretler 
dolayısıyle artan talep karşısında üretimin ar
tışını sağlamış ise de, fiyatların daha da yük
selmesine yol açmış özel sektörün artan kârla
rı yarımda, hayat pahalılığını da -kamçılamış
tır. Yaklaşık olarak 12 Mart dönemlini kapsa
yan süre içindeki mevduatın % 91 artışına pa
ralel olarak banka kredileri % 79 oranında, pa
ra arzı % 78 oranında, emisyon % 77 oranın
da, Merkez Bankası kredileri % 57 oranında 
artış göstermiştir. Bu dönemde banka kredi
lerinin dağılımında izlenen politika da ilginç
tir. 
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Banka kredi ler inin dağı l ımı 

(1974 Bütçe Igerekeesi sayfa 44'dekî tab lonun değerlendiri lmesi.) 

Tablo : 5 

M i l i ™ TL. 

Ticarî kredi ler 
Tar ım kredi ler i 
Sanayi (kredileri 
Esnaf ve küeiik sana tkâr kredi ler i 
İpotekl i kredi ler 
Toplam 

1970 
Aral ık 

22 067 
9 030 
2 132 
1 108 
2 668 

37 005 

1973 Art ı ş Ar t ı ş 
Ey lü l mik ta r ı yüzdesi 

46 109 
11 428 

3 520 
1 901 
o o O o 

6G 311 

24 042 
2 398 
1 :388 

793 
685 

29 306 

7 
7 
7 
7 

109 
26.6 
65 
75 
26 
79 

Banka Kredisinin sektör lerde dağılım yüz'desî 

1970 
Aralık 

7c 59.6 
7c 24.4 
7c ^.$ 

V 

7c 3 
7c 7.2 

!İ9 
Ey 

7 
7c 
7 

7 
7 

(•> 

Mil 

69.5 
17.2 
5.3 

2.9 
5.1 

Ticarî Kredi ler 
Tar ım Kredi ler i 
Sanayi Kredi ler i 
Esnaf ve Küçük Sanatkâr la 
Kredi le r i 
İpotekli Kredi ler 

7c \m >7' loo 
Bütçe gerekçesinin sayfa 44'teki tabloya (/6-

re, banka kredilerinin dağılımı şöyledir : 1970 
Aral ık ayında bütün kredi hacmi 37 milyar 
iken, 1973 Eylül ayında 66 milyara yükselmiş
tir . 29 milyar liralık bir art ış vardır , kredilerin 
dağıl ımında. 

Bu kredilerin kendi fonksiyonel dağılımı da 
şöyledir. 1970 yılının Aral ık ayında t icarî kre
diler 22 milyar. Tarım kredi ler i 9 milyar. Sana
yi kredi ler i 2 milyar, Esnaf ve Küçük Sana tkâ r 
Kıed i le r i 1 milyar. İpotekli Krediler 2.6 mil
yardı r . 

Bunun sektörle!' aras ındaki dağılımı şöyle
dir. 1970 Aral ık ayı, t icarî krediler tüm kredi
lerin r/c 59'unu, tarım kredi ler i 7 24'iinü, sa
nayi kredileri c/c 5'ini, (TüHkiye sanayileşme 
içerisinde ka lkman bir ülke!) Esnaf ve küçük 
s ana tkâ r l a r 7c '^yw\\\^ ipotekli kredi ler de 7 "ü"' 
sini teşkil eder. 

Şimdi geliyoruz 1973 Eylül ayına : Kredi 
hacmi 66 milyarı bulmuştur ve büyük ar t ış ti
carî kredi lerdedir . 24 milyar ar tmışt ı r , 46 mil
ya ra çıkmıştır . Tarım kredileri 11,5 milyar, sa
nayi kredi ler i o,ö milyar. Esnaf ve küçük sanat
kâr 2 milyara yakın, ipotekli kredi ler 3,5 mil
yara yakın. Bunun da kendi içerisindeki yüzde 
olarak dağılımı şöyle : Ticarî krediler 7c 69. üç 
yıl evvel 7c 59 idi. Tüm krediler içerisindeki 
oram 9r 59 idi. Ama şimdi 7 ^9 oldu. Tarım 
'kredileri r r 24 idi. CA 17 ye düştü. Sanayi kre
dileri düzeyi biraz düştü : 7 5,8'den c/c 3,3'e 
düştü. Esnaf ve küçük sana tkâr la r c/c 3Men 7 
2.9'a düştü, ipotekli krediler Çf 17,2Men yüzde 
5,1'e düştü. Demek ki. tek art ış t icarî krediler
d e d i r Yani, 12 .Mart döneminin bütün faaliyet
imi t icarete dönük ; t icaret sektörüne dönük bir 
faaliyet içindedir. 

Arkadaş lar ım, ben bu konuşmamı ha::;: 'ar
ken. bu rakamlar ı bir araya get i r i rken, zama
nımın dör t le birini çarpma ve bölmelerle geçir
dim. Bütçe gerekçesinde ve yıllık ekonomik 
raporda ve d iğe r Planlama dokümanlar ı arasın
da bulunan rakamları bir araya getirip, bu so
nuçlara, bu değerlendirmelere varmak için bir 
araya topar ladım. Bu rakamları!) gerek bütçe 
gerekçesinde, gerek yıliı'k ekonomik rapor larda 
hepsinin bu yorumları yapacak şekilde bir ara
da bulunmamasının gereğini anlamak güç. Ya
ni, benim gibi bir adamı zor luyorsunuz; sen bu 
yorumu yap d iyorsunuz; anıa yapmayabi l i r im 
de.. O rakamlar ı böyle topar layıp , get ir ip şu 
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..sonuçlara varıyoruz; 'biraz•'sonra ilginç kanaat
lere varacağım. Bunların hepsini bir araya ge
tirmek çok zor olmuştur. 

Şimdi arkadaşlarım, ticarî kredilerin, Aralık 
lî>70'ten Hylül 1973'e kadar üç yıldan biraz da
ha az bir süre içerisi'ndeki artış hızı yüzde 1Ü9 
olmuştur. Oysa, tüm kredilerin artışı yüzde 
79'dur. Demek ki, arslan payı ticarî kredilere 
kaymıştır. Tarım kredilerinde yüzde 26.6 artış 
olmuştur. Sanayi sektörü kredilerinde yüzde 65 
artış olmuştur. Küçük esnaf ve küçük sanatkâr
lar kredilerinde yüzde 75 olmuştur. İpotekli 
kredilerde yüzde 26 artış olmuştur. 

Toplam kredilerde yüzde 79 artış var; 
ama yalnız ticari kredilerde bunun üstünde; di
ğerleri hepsi bu topUvm kredi artışının aşağısı
na düşmüştür. 

(Kredi dağıbmım ekonomiye en yararlı biçi
me sokacak bir reform, piyasayı hizaya getire
cekti i'. Para ve kredinin miktarı değil, dağılışı 
önemlidir. 1.2 Mart döneminde ekonominin özel 
sektöre dönük üu hızlanışı, özel sektörün ar
tan kârlar yanında hayat pahalılığını da alabil
diğine kamçılamış ve Türkiye'yi bugünkü olta
mı a getirmiştir. Reformların «Atatürkçü görüş
le ele alınmasını» önemen, sıkıyönetimlerin Tür
kiye Büyük Millet Meclîsinde her uzatılışmda 
İçişleri bakanlığının ağızlarından dinlenilen 
«Çıkarcı çevrelerinin bir süreden beri gözlem
lenen tutum ve davranışları» sözlerinden bu
günlere kalan ekonomik ortam işte budur. 

•Personel Kanunu ile getirilen ve her yıl pi
yasada fazladan yaratılan 10 milyar liralık ta
lep ve tasarruf hacmiyle yatırımları hızlandırı
cı bir ekonomik p'olitika yerine özel sektöre 
dönük, piyasa ekonomisini harekete getirecek 
bir yol izlenmiş ve bunun ustaları da iş 'başına 
getirilmiştir. 

Para ve kredi hacminin ekonomi üzerinde-' 
ki olumsuz •etkilerini gidermek üzere seçimler
den 1,5 ay sonra zamanın Hükümetince 
28 . 11' . 1973 tarihinde bazı tedbirler almmış-
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tır. Bunlar reeskont hadlerinin % 1 a Hinim ası, 
.mevduat munzam- karşılıklarının c/c 5 oranında 
yükseltilmesi tedbirleridir. Böylece, bir yandan 
'kredi kaynaklarının kısıtlanmasına gidilmiş; 
•diğer yandan emisyon artışlarının yavaşlatıl
ması için tedbir alınmıştır. Fakat bu tedbirler 
neden daha önce alınmamıştır da seçimlerin so
nuna bırakılmıştır?.. Bu nokta dikkate değer
dir. 

Yeni iktidarı çeşitli sorunlar arasında bekle
yen en önemli görev, esasen diğer ülkelerde de 
s~on yıllarda başlayan enflâsyon bizi de etkiler
ken, ülkemizin bu ortam ve koşullarında daha 
da hızlanmasını önlemek, ekonomik ve malî po
litikada izleyeceği tutumla enflâsyonun hızını 
durdurmaktır. 

Toptan eşya fiyatlarında 1970 devalüasyo
nundan sonra maliyet artışları nedeniyle baş
layan. yükselişler 1971 - 1972 ve 1973 yıllarımla 
•da. genellikle talep yönünden gelen bir baskı 
nedeniyle artış eğilimini sürdürmüş ve 1970 yı
lının Ağustos ayından 1973 yılının Eylül ayı 
sonuna kadar toplam olarak c/c 74 oranında ar
tış göstermiştir. Fiyatlar 1970 yılının ikinci ya
rısında ve 197.1 yılının ilk yarısında genellikle 
dövalüaısyonun maı'ıiyetler üzeninde yaptığı !ba«-
kı sonucu artmıştır. Buna karşılık 197T yılnnnn. 
•jldnici yaiTsında ve 1972 yılı içinde meydana g o 
len artışlar talep baskısının, 'bir sonucu, olmuş
tur. 1972 yınmlla uygulanan, taleibi knonıa yö
nündeki! tednürler sonucu fiyat artışlarında 
nispî bir gerikiine olmuştur. "Bu gerilemede 1972 
yıllı Bütçe politikası etkendir. Bununla 'birlik
te fiyat aiitıiş'lanim geniş biçimde etküi'ieycn. pi
yasadaki para hacmiı etkisini, 1972 ve '1973te 
d e sü rdürmüştür. 

'1963 fiyatları 100 enldekis kabul edilerek 
Mart 1971'd'e 160,7 olan toptan eşya fiyatları 
30 ay sonunda Eylül 1973te 2,51,'6'ya yüksePmiş'-
tir. Artış hızı- % 56'dır. Bu dönemjde Ankara 
geçim endeksinde % 54,4, Istıaıvbul geciinı eındek-

I sı:nde r/'( 49,1 artış olmuştur. 
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Toptan eşya fiyat i arı 
Ankara geçinme indeksi 
İstanbul geçinme indeksi 

Fiyat artışları 

196:] - 100 
Mart - İ971 öncesi 31art - 1971 sonrası 

Hart Artış Hart Ey Ki! Artışı 
1966 1971 yüzdesi 4971 1973 yüzdesi 

114.7 460.7 
J13.5 164.9 
,11:3.0 171.1 

yf 40 
c/c 15.:] 
% 50.6 

Taiblo : 6 

ıuü.-< 
164.9 
171.4 

CL •C O 6.6 251.6 
254.6 % 54.4 
255.2 # 49.1 

Sayın arkadaşlarını, biraz evvel bir tabloda 
1960 ilâ 12 Hart 1971 dönemi arasındaki fiyat 
artışlarını, toptan eşya fiyatları, Ankara geçim 
endeksi, İstanbul geçim endeksi olarak mukayese 
etmiştim. Tabi, şu üç yılın biraz evvel arz etti
ğim büyük ekonomik hızlılığı içerisinde artan 
fiyatlar muvacehesinde, bir de Hart 1971 ilâ 
Eylül 1973 arasında geçen süreyi, yani ortalama 
30 aylık bir süre ile tartışmaya ihtiyaç var. 

Şimdi, 1963 fiyatları 100 itibar edildiğine gö
re Hart 1971'de toptan eşya fiyatları 160 idi, 
Eylül 1973'de 251 oldu. Kendi içindeki artış ora
nı % 56. Ankara geçim endeksi 164'ten 254'e 
çıktı. Kendi içindeki artış oranı \c 54. İstanbul 
geçim endeksi 171'den 255'e çıktı. Kendi içindeki 
artış oranı % 49 dur. 

1966 ilâ Hart 1971, yani 4,5 yıl içerisinde 
toptan eşya fiyatları c/c 40 artmıştı. Bazıları 20-25 
oranında arttığını iddia ediyorlar, öyle delil (/c 

f/c 40 artmıştır. Oysa şu son 2,5 yıl içerisinde (/c 5l 
artmıştır. Yine o ilk dönem 4.5 yıl içerisinde An
kara geçinme endeksinde fiyatlar c/c 45,5 artmış
tı. Oysa son 2,5 yıl içerisinde f/c 54 artın i şiir. Yi
ne o 4.5 yıl içerisinde İstanbul geçinme endeksi 
c/c 50,6 oranında artmıştır. Oysa son 2,5 yıl içe
risinde, yani yarı yarıya yakın bir süre içerisin
de İstanbul'da bu fiyatlar f/c 49 artmıştır. .12 
Hart döneminin ekonomik bilançosunun ve hayat 
pahalılığının sonucu budur, arkadaşlarım. Ve bu 
rakamları dışında politika yapmakla, edebiyat 
yapmakla aksini söylemek mümkün değildir. Bu 
rakamlar Devletin istatistik verilerinden çıkarıl
mıştır. 

Planlı kalkınma dönemine girildikten sonra 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin verimli bir şekil
de işletmecilik faaliyetlerinde bulunmaları yanın- i 

da, kârlılık ilkesi de benimsenmiş ve bunların 
kaynak yaratmaları öngörülmüştür. Yatırım fa
aliyetlerinin yoğunluk kazanması ve bu faaliyet
lerin yol açtığı borçlanmalar nedeniyle bu teşeb
büslerin sermaye - borç dengesinin bozulması ve 
faiz yükümlülüklerinin artması bunları genel
likle güç durumda bırakmıştır. Fiyat, gelir, is
tihdam ve yurtiçi denge sorunlarına çözüm aran
masında iktidarlarca Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin birer araç olarak kullanılması, bu kuru
luşların verimli ve kârlı çalışmaları ve malî kay
nak yaratmaları olanağını bırakmamıştır. Oysa, 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılacak olan 
Türk Ekonomisinin önemli sektörlerinden biri 
olarak Kamu İktisadî Teşebbüslerinin verimlilik
lerinin arttırılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

1972 yılında programlanan 11 milyar liralık 
yatırımdan 10,6 milyarı gerçekleştirilebilmiş ve 
programlanan 1,8 milyar liralık toplam kârına 
makabil girdilerde meydana gelen fiyat artışları 
nedeniyle toplam net kâr 1 milyar 451 milyon li
rayı bulmuştur. 

1973 yılında programda öngörülen 12,6 mil
yar liralık yatırım 348 milyon lira fazlasıyla ger
çekleşmiştir, İç ve dış fiyat artışları nedeniyle 
maliyetlerinde meydana gelen yükselişlerin sene 
içerisinde satış fiyatlarına aktarılmaması sonucu 
1973 yılı için programlanan 1 milyar 836 milyon 
liralık toplam net kârnı ancak 872 milyon lira 
düzeyinde gerçekleşebileceği sanılmaktadır. 

1972 ve 1973 yıllarında en çok zarar eden 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri; Türkiye Cumhuri
yeti Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası, 
Deniz Nakliyat, Türkiye Kömür İşletmeleri, 
Toprak Hahsulleri Ofisi ve Et-Balık Kurumudur. 
Aynı yıllarda kârlılık durumları iyi olanlar da; 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye 
Demir-Çelik, Türkiye Elektrik Kurumu, PTT, 
Sümerbank, Etibank ve Türkiye Şeker Farbika-
1 arıdır. 

Sayın senatörler, millî savunma hizmetleri 
konusunda ulusal harp sanayiimizin geliştirilmesi 
konusu önemini korumaktadır. Dış askerî yar
dımların daha kısıtlı bir düzeye inmesi, hatta ta
mamen kesilmesi ihtimali karşısında ulusal gü
venliğimizin sadece ulusal kaynaklara dayanma 
zorunluğu büyük önem taşımaktadır. Ulusal büt
çelerde şimdiden geniş kaynaklar yaratılması, 
harp sanayiimizin silâh, araç ve gereç bakımın
dan yaygın bir tabanda, sanayileşme program
larımıza paralel bir düzeyde geliştirilmesi kesin 
ihtiyaç halindedir. Dış askerî yardımların büyük 
ölçüde azalması, ya da tam olarak kesilmesi ha
limde, millî savunma hizmetlerinin tamamen 
millî bütçelerce desteklenmesi zorunlu olacaktır. 
Bu durumu karşılamak için, 'ateş ve hareket iş
lerinde belirli bir azalma yapılmadan Silâhlı 
Kuvvetlerimizin barış insan gücünün bir ölçüde 
azaltılması humusu ulusal güvenlik ühtiyaçlarıyle 
ekonomik kalkınma hızı arasındaki dengenin ko
runması yönünden üzerinde önemle durulacak 
bir konudur. Artan nüfusumuz nedeniyle silâh 
altına alınacak insan kaynağımızın giderek ço
ğalmakta olduğu gerçeği karşısında, Anayasa
mızda ifadesini bulan millî savunma mükellefi
yetinin yeni kavramlara ve uygulamalara kavuş
turulması ve bunların yasa hükümleri haline ge
tirilmesi dönemine artık gerildiği inancındayız. 

Kıbrıs sorununun milletlerarası anlaşmalar ve 
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına uygun bir şekil
de, Türk cemaatının meşru hak ve çıkarlarını, 
can ve mal güvenliğini güvence altına alacak 
tarzda en kısa zamanda çözümlenmesini, Ege De
nizindeki kıta sahanlığının da ulusal çıkarları
mız açısından olumlu bir çözüme bağlanmasını 
yürekten diliyoruz. 

19165 - 1966 yalarımda Türkiye'de üretilen 
haımp'etmol 750 bliaı ton civanında idi, Bunun 
yaıköll'aşık olanak 650 hm tonunu TürkJye Pet
rolleri Anom'im Oıtaklığı ve 50 biln 'tonunu da 
Türkiye'de çalışan yalbamcı şirkeilPer çıkarıyor
du. Aynı tarihlerde tüketimi 5 ımityoıı ton cü-
varanıda id i 4 milyon 250 bon ton hampetrol it
hal eSdiliyor ve yabancı şirket-isi'e ai'Ji: raf inciri-

Öerde tasfiye ediliyordu, O tariflilerde itihafl. edi
len hampetr'ole verilen döviz tüjm ithal hacmi
min 1/6 ioramılnıı kapsıyordu. Düş ticıar etlimiz 
onemTli ölçüjde açık veriyor, it.halâtımi'z Uhraica-
tıımıızdan yarım misli daha fazla idii ve de Tür
kiye 'her yıl birkaç yüz ımllyon dolarlık dış 
yardama güçlükle bullalbilliyordu. Yabancı pet
rol şirketlerinin yeterince gayret göste'rmed'Jk-
leıi, hattâ buldukları petrolü çukarmadM'aîrı 
fcaıııısı yaygındı. 1954'lerelie çıkarılanı Petrol Ka-
nunıuınıun yabancı şirketler lehinde 'milî şi'ııke--
tuiııiz 'Türikiye Petrolleri Anonimi Ortaklığıma 
kısıtlayıcı hükümler ıge'iürdi'ğ'iı anl'aişıhınca Tür
kiye 'de petrol morunu ulusal bir nitelik kaza
narak kamuoyu şiddetle etkilendi. BiazaCıanmıın 
ve baızı çevrelerin son derecede yadırigadıiMiaırı, 
karşı oOclukları, hatta balşlatılian bu ulusal pet
rol kampanyasını bir hiyanet .saycMklarıı hatır-
lavda bütün tazeliği ile yaşamaktadır. Ama 
kampanya ilkesini göısterdiı, kısa sürede petrol 
üretimi hızkmdı. 1968lerde 3,5 mj'Clyon İtama cılk
tı ve antik kampanya hıfeifnı yitOıldilği uçin üre
tim 'bu mbktada çakılıp ka-Vlı. Türküiye Petrol
leri} Anonim Ortaklığımın üreıtimi 650 bin ton
dan 1 milyon tonun biraz üstüme çaktı,. Yaban
cı petrol şirketlerinizi üretimi de 50 bin tanıdan 
hızlı iblir ar'tışila 2,3 mlilyoiı tona ulaştı. F&kait 
petrol kampanyası et'kilsimi göstermişti; ne ol
du ise bu arada oldu. 19'65'lerde 5 ımOl'yon ton 
lolan. petroll tiiketi'mi ile hızla aııtarak önce 7,5 
irailyon tona, daîha sonra 10 milyon tona ulaş
tı. 1973 t e tükeitüm, 11 milyon 531 bin tondur; 
yani Türkiye üretim'de 2,5 milyon ton artış sağ
ladığı halde eskisinden dalha fazla petrol it
hal etmek durumuna girdi. 19721de akaryakıt 
ithaili 155 milyon elolar, 197 3'te yaklaşık >ola-
rak etekli fiyaitfarla 200 mı'llyion dolandır. Bu mik
tarlar aynı yıllardaki tüm ihracat hacmiınim 
yaklaşık olarak % 1'5'i, ithalât hıacmiiinin <% lO'u 
'.civarındadır. Yeni petrol fii!yatlariyle bu oraın-
'lıar 2,5 - 3 oranında artacaktır. '19'65'lertden ısioıı-
ra elmeırji iiriötliımilmiiz plan hedeflerine uygun 
'ölaıraik hızla a i t t i ; fakat dalha şok enerji saınt-
raYan için akaryakıta dayalı bir politika ömgö'-
rüldü. Karayolu ulaşımı çok gelOştiriilidi; uzaik 
Anadolu şefhir ve kasabaları arasıfnıda kana na
kil vasıtalarının birkaç yolcu ile seferileri de
vam etti, hâlâ da devalm ediyor. Akaryakıt tü-
ketilmini bir düzeyin altına düşüımıemieik san
ki 'bizini için ulusa!! biır görevdi. 
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Elektrik enerji üretinul 1972 yılkında bir ön
ceki yıla. göre % 15,9 oranımda artmıştır. 1973' 
te bir önceki yılla göre artış oranı 'düşmüştür, 
% 13,9 olacağı saımlmak'tadır. 

Enerji kalynakl arımızın kaynak olarak da
yandıkları faktörler şöyle: 19711de, 1972' ve 
1973te genelkkle taşkömürü ve linylıt'e dayan
ma oranı % 21, '% 2-2 civarındadır. İki yıl içe
risinde enerji üretimimjizin petrole dayalı ura
nı % 34,3'dü, % 4'4,7'ye yükseldi. Hidrolik çok 
düşük, 1% 3,4'- % 4, % 4,5 oranındadır. 

Görülüyor iki, elektrik 'enerjisi üretiminde 
•kullanılan kaynakların en münjjm. kusma aikar-
yakılt 'olup zaman 'ilçandeki önemli artmıştır. Üre
tilen elektrik erierj isinin -c/c 65'i oranındaki en 
'büyük kısmı sanayi, linşaait ve cer İşlerinde kul-
Oanıf maktadır. Ev ve tİcarethanelerde % 14'ü, 
relimi dairelerde % 3'ü ikulHanıiIim'alkitaldıır. Som 
itki yjıT.ık doğa koşulla riiniijn elverişsiz oluşu, ve 
pragrıamlarda öngörülen süreler içlinde saııt-
rallarııı faaliyete geıçirilememelsi nedeniyle 
enerji 'alamoda ortaya çıkan bunalımın Gök-
çekaya Barajı ve Seyitömer Tenindik Santra-
Ijnrln son aylarda hizmette girmesiyle niispî ola
rak hafifleyeceği umuilm aktadır. Bu yıtl Hazi
ran ayında üreitVne geçeceği bilinen Keban 
Santralinin hizmete girmesi ile de enerji sıkito-
tıranın giderebileceği beklenmektedir. 

Toplamı enerji kaynakları içerisinde petrol 
ürünleri % 45 gibi büyük bir pay ile başta gel
mektedir. S on zamanlarda fontun dünyada haş-
göstereln petrol bunalımı ve (büyük öİçlide ar
tan petrol fîiyatları enerji poLİitükamıznı yenli
den ele alınması zonınlüluğunu doğurmuştur. 
Ajkan sular, dereler ve ırmaklar, çağlayanlar 
ve barajlar potansiyel enerji kaynağı olarak 
ele afanma'ladır. Bu konuda yeni iktidara -düşen 
önemli görevler vardır. Enerji puanlamasında 
kaynak foakıımiındıan 'dışa bağlılığın azaltılması 
ve enerji arzını yeterli ve k'eairitisiz olarak sür
dürerek tedbirlerin alınması yolumda .izlenecek 
poCiltüka ullıısal bir görev olmuştur. 

•Sayın şeriat öri er; geçcıı sene Yüce meclis
lerce kabul edilen Toprak ve Taır.n Reformu 
Kanunu ile yurduınuzun toprak sorunları ge
lecek yıllarda önemli 'bir şekilde ele alınacak, 
yıllarca özlemi çekilen toprak reformu, uygu
lama alanı bulacak, toprağa bağlı yaşama ko

şulları gelir dağılımlı giderek sosyal adalet 
alevinde çözüm olanaklarıma kavuşturulacaktır. 

Bu yıl :iCİk uygulama Urfia'da yapılacaktır. 
Bunun içilin 19*74 yılı Bütçesine 951 milyon Türk 
liralık bir ödenek kon/muştur. 12 'Miart 1971 
^luihtırasMiııı öncesinde kalan yıllarda, Anaya
sa emri birçok reformlar gibi toprak reformu da 
gereği yerine getirilemeyen bir 'konu 'olartak sü
rüp gidiyordu. 12 Mart Muhtırası kapsamında re
formların da Atatürk'eü bir- görüşle elle aiiınıması 
öneriliyordu. •Dönem içinde reformlar adı attiında 
Toprak ve Tarım Reformu da ele •alındı ve dönem 
sonuna doğru çıkarıldı. Kapsamı ollatrak gerek 
1 keler, gerek uygulayıcı ve tamaımlayıcı ted-
bzrieri ile oldukça geniiş ve detaylı bir kanun 
•olarak yürürlüğe girebil Toprak ve Tarım Re
formu Kannnu görüşmeleri sırasında da grup 
tcilanak açıkladığımız gibi bazı önemi aksak
lıkları bünyesinde taşımaktadır. Bu nedenle 
ne k:sa sürede. ne de uzun vâdede bir Toprak 
'Reformundan bekleneni veremeyecek bir mite-
lilk taşınmaktadır, kanunun tasan olarak 
nıecnrî'cre sunuluşunda «Anı aç» maddesin -
de «Toprak köylüsünün Anayasa kakla
rını ozgu.ee kullanması!» deyi'm'llnin daha Mil
let Meclisi Kcımıisyonunuında çdkariltması ı'lle bir 
evvelki yaşatma organınca, toprak sorunlarının 
çözümünde ne üİçüde bir reformun an'görüldü-
ğüııüiu .siiyjısî nıaksıat ve niiiyet c-rtaya konul
muştu. Bir' evvelki yasama organının ilk ta
sarıya tepkj'eridd'e söylenilen ilginç, sözler 
sonra kabul edilen metnin hangi ölçüde re
formu otlduğunun ka'mıitıdır. 

Bu i/Tghıç. sözler şunlardır: «Tasarı mem
leket gerçeklerime aykırıdır ve Tüık çiftçisi
ne indirilnırş ağır bir dai'bedir.» 

Bir başka söz «Tasanı bu halliyle kanunla
şırsa memleketin lürçok yerlerinde vuruşma
lar olacaktır. > 

Bir başka söz «Tasarının kanunlaşma m a;sı 
•lâzımdır, bu yüzden ipe gitmeyi bile göze •aılv-
ı i r o , (Şimdi de Af Kanununda ibu söyleni
yor). 

Bir başka söz «Getirilen tasarı TİPTın ha
zırladığı tasarıd'l:,, toprak dağıllımrna ihtiyaç 
yok, bünyeyi ıslah edelim.» 

Bir başka söz «Bu reformun temelinde Mark-
sit - Koll'ektivist görüşler yatmaktadır.» 
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İşte hu eğilimlilerle tasarı ele aılımfmaş ve çı
karılmıştır. Oysa, Türkiye'de toprak sonrnumu 
soısyal adaleite, sosyal devlet İlkesinin gerek-
İerlnie bağlamak tok sağcılık, .bir solculuk so
runu olmaktan çok; bir cağa dönüklük, !bâır 'in
sanlık, ve 'biır yurtseverlik dahasıdır. Toprak 
ve Tanlm Reformu Kamunu ille toprak refor
munun esasları, teşkilâtı, yönetimli, müeyyide-
lerS hir çatı olatrak iyi kımmlnıuş'tur. îyi niyet
li iktidarlar kanun üzerinde dlumjlu yöinıde de
ğişikliklerle reformu gerçekleştirınıek olana
ğıma, sahiptirler. Her şey iiktıidauaıııı iya nii-
yelıline ve samimiyetine ıbağlıdır. Yasa daha 
gerçek ve daha köklü hriir reüonnua dömüştürü-
llehlilDeceği gabi, olduğu yerde uyutullalbilılir de. 
Tıpikı 1945'lerln Çiftçiyi Topraklandırma Ka-
nunuınlda olduğu giilhi Toprak ve Tanım Refor
mu Kamumumda örmek işletmelerin 'tamıma, ör
nek işletmelerde taibaıı ve tavan 'sıfniirlarr-
nın çok gemdşletlillmüş bulunması, kamulaş-
turmia karşılı ğının saptanınıasu h>ilçi;ımi, katımı-
îiaştıtrma bedelinin ödenmıesıi 'biçimli, hoırç sene
dimde falîz oranı, iskân bölgelerinde en az üç 
yıldanheui o 'bölgede hüluıılmak hükmünün ibu-
l'umması reformu köstekleyici niteliktedir. En 
hükümler değiştirilmeden ülkemizde tiopnak 
ve tamım, reformundan. ib eklen en yaraılların 
ne kısa ne de uzun vâdede elide edilmesi ola
nağı ytoıktur. 

UÖonujt sorumu ve şiehiırlerde 'de arsa somunu 
gittikçe önemiinıi aktıran (Wiir konu olarak or-
'tadadıır. Arttan nüfus, şehirlere göç, ıgecekomdu 
siorumı ve şehirleşme sürecihiıı hızlanlrması, so
rumu eİdldî bir duruma sokmuştur. Arsa spe
külâsyonu şehirleri çıkmaza, yaşamayı pahalı-
Ilığa götüreni etkenlerden baıı'fsi'dih-. 

iSayın senatörler, 12 Mart dönemlinde çıka
rılan reform yasalarımdan söz ederken, 1>u dö-
nöm|de yapılattı geniş Ikapteajmjlı Anayasa deığü-
şıiiklliklerine d)e değinımeden geçemeyeceğiz. T2 
'Mart dönemi başlarken Anayasanın emrettiği 
reformlarımı Atâtiürk'çü hir görüşle ele alın
ması öng^riilımüştü. Oysıa 4 ay sonra lef ornıla-
ra ril k kez reformları öngören Anayasanın re-
foılmuiyle baişlatnidı. Bu dönemde ilcisi haşa
rıya ulaştırılan, hiılllsii de tal'ihsliz ib'ir teşelblbüls 
halimde kalan üç kez Anayasa deği'şrilkiiğlme gi-
clDlımiîştiır. Eylül 1'971'd^ yapılan İilk değlşükClJk-
le Anlayasanıin 35 maddesiyle 8 geçici maddelsl 

deği!şt)llr|lımtiiştir. Şujbalt 1973'te yapılan ikinci 
değişiklikle de Anayasanın 5 maddesi değiş1 t'i-
ıllmöş vie yem'ideın iki geçidi madde eklenmiş
tir. Bu değişikliklerle hasın özlgüıiiüğünde, der
nek kurma hakkında, kişi güvenliğinde, taibiî 
yargı yolunda, sendika kurma hakkımda, Ba
kanlar Kuruluna belirdi konularda kanun hük
münde kara imame Verilmrestinde, üniversite 
öze:rk|.!ikderlİTide, hâkjiim ve memur tcimliniaitlarm-
dia, Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerin
de, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuııulımasım-
da askerî mahkemelerin savaş halindeki ku
ruluşlarında 19Ö1 Anayasatrun özgüıllükçü, hu
kuk ve sosyal devletçi iniibellik'leri zeide'lenmiş^-
tıir. Anla yasa. 'deği'şilklüği içim yanllış zaman seçill-
mıiişitir. Bir Anayasa sorunu kamuoyuna mal 
edilmeden, kamuoyunda tartışiilmaJdan, ülke 
halkımın, düşünürünün, aydınııınlın, sosyal ve sıi-
yaset bil-fmcinrn, hukukçunun göırülşlei'iiyle tez 
ve antitezlerle kamu 'olluşiturulmaidaın, geniş 
kapsaımlh hir Anayasa değiışliküğl yapıjlması 
'alayını, gereeeğiiln kuşakları taıühimiziın talih
siz hür olayı olaırak göreceklerdir. Anayasayı 
h'en'ümsıeyenlerin, özgürlükten yana oiltmayan
ların ellerini çalbuk tutuşunu kıinayacaklar^dır. 

iSaıynn senatöıl'er, sözleırimin som 'böliümıünde 
]\l!illî Eğitim sorumlarına da değinmek iiJstlyo-
ru'm. 

İMillî eğitûm politikamız 19.74 yılımda. ıda bir 
çıkmıaz •ilcinde bulunan bunalımlı dumiimımu de
vam ettirmektiecli'r. Yakın g'eçmiış yıllara oran
la iiç açncı tek şe|y eğilııiımde yozlaşmanıın ve s:ö-
mürünün aıi'acı ollan özel yüksieik okullamn artık 
hıfunm ayışı ve biir de yeni iktiıdamn ılavı anısın a 
ve yeniıi 'Millî Eğittim. Bakanının kişiliğine hağlı 
olarak, öğretmenlere baskının artık söz konuîsu 
edilmeyişidir. Geçmiş iktidarlar döneminde okul
lara politikanın soikulmaıması tezi ısrarla tek-
raır edillbrken, eğitimin üslt kademelerflnde ve 
yöneıticiler kadı'osunda pcliitik tâyliınleırin ya
pılmasına, geçidi ve irticaî eğililmilii baskıf'amn 
yürüıtjüimie gay'r'etılerine devamı edilerek, ibuna-
llıım ŞiiicDdeitDendirfflımekteyldi. Bunlarıin seırplinti-
:̂ i -olarak kendilerini sözde (milliyetçi sayan bir 
kısım okul yöneticisi ve öğretimenin kon^aaıldo-
euluk göösteııis'i'nclen arıııımak henüz mümkün 
edamıaimıştır. B-unllar milltaıu kadrolarıyle, keaıı-
dii çievreleıinde ııııenisujbn oıldulkları afcımıı do
kunulmaz hale getirmenin planlı ve ııslrarlı ça-

36 — 



C. Senatosu B : 52 2 . 5 . 1974 0 : 1 

bası içiMedirler. Eski iktidarlar, 12 Mart dö-
nemimdekiıler dâhil, demrokratik rejimim güven
liği içim, Türkiyemim geleceği içiim, özgür'lükTer 
içim 'bn faş&t artıklaıramm bu 31 Mart Volkan 
takllJitçil-erinim taısfiyelerilıii (sağlayarak, Ke-ma-
illî&t ı-iejiiiine kağıtlıklarımı ispatlamak ol'ana,ğılıa 
göstercmıe-mişlerdir. Tarih bilgisi ve tarih şuu
ru ıOÜam;î;anm içimde 'bulunctükları ortamda de
ğil aramaya [İhtiyaçları yoktur. 

Gecem yıl çıkartılan Millî Eğitim Teımel Ka>-
n-unu ile 12. Mart döneminim bir -özsleımıi olarak, 
o günlle.rin modası olduğu gibi, mikî eğitimi
mizde reform yapıldığı inancımda hiçbir za
man olmadık, ollmayaeağr>z. Bu kanunla bu
zu kınrdlarda Amay asanım eğitim yönümden göz-
öıiüinde tuttuğu ilkelerden sapılmıştır. Yüksek 
öğrenimin paralı dmruma geliiilımesl, eğLİtiim-
de fırsat eşitliği ifkcsini zedelemiştir. Aslın
da mi1! î eğilimlimiz gerçekten !bir reform ih
tiyacı yçimdeıdilr. Türk halikının -okurya'zar ora
nı çağdaş toplumlarda çok -düşüktür. Eğilıiımım 
her kademesinde ailıman bilgi ve beceri hayata 
'«jıiOıınea başarılı ollmaya yetmemektedir. Eği
tim siisfceimVrıiz, çağdaş iinlsam tipini yetilştirm e-
mefete, 'toplumu çağdaş teknolojiye kavuştu-
ramamakta, imsangücümü istemıdiği gibi değer-
İenjdiirememektedir. Öğretmen, tesis, gereç ve 
lâfboraitııvar efeiklî;ği yüzünden ckuıllar itam 
ve:''Imii eakşamlamaktadır. Eğütilmide baş?, insiz--
lık oranları yüksektir. Uluisal yatırımın büyük-
ÜJüğüne karşın, yüksek öğreniımin randımanı 
eok düşüktür. Eğit'mı, toplumum ihtiva çil arına 
göre puanlanamadığı içıin gençler hep kir yön
de yığukırakta. üniiyersiteler de buna, çare bula
madığı için, yetişen yeri kuşaklarda bunalım 
artmaktadır. Haı%a ve öğretime sn:fa; dönük 
eğCtÜ-miımizin planlaması bozuk, kalitesi dü
şüktür. Fırsat eşitliği toplum'un köy - kem t ve 
bütün kesitleri için aynı değildir. '194S 'lardan 
sonra sürdürülen y'aıbaaıcı1 etkiler ulusa)1 lığı 
yozlaştıran niteliktedir. Eğitimin, Anayasamı
zın g-özönürıde tutituğu il kellere ta/mamı tiama.-'-
mnma uydurulması yeni iktidarı da 'bekleyen 
Ibaşluea gürevcDir. Eğilimlim çağdaş 'blilim ve 
eğiitihı esaslarıma uygun., «Tâyi'k, çağdaş uygar
dık: seiviyesime 'eıriştJıici» «Devletin göreltim ve 
ıdcır.'ctiımıi altında bulumılması;», «Fırsat eğişl'iğini 
sağ'ayıeı b'ir düz'en içeııisiimde yürütülmesi» ve 
3 Mart 1340 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i - Ted

risat Kamumu ile sağlanan ve Anayasamızın, 153 
meü maddesi file de güvem altına alamam «Eğitimi 
'birliğinin bozulmaması» başlıca Anayasa î ike--

Çağ'elaş uygaırkk düzeyime yönelmiş hliır eği
timimi şartı, Devletim ilerici ve akıilcı olması
dır. Tlerielilik yemlililkierle olur. Amajya.samm 
-başlangıcında bu, «Atatürk devrimlerime bağlı-
Cifo sözleri ile belirtilmiştir. Devletin aikıleı cl-
'ması, lâyik olmasını zorunlu. kılar. Özgür düşüm-
eeyi, özgürlüğü, ilericiliği yaşatmamın koşulu 
ılâyikİLiktür. Lâyik Cumhuıiiyet ükesi milletlin 
K^üırm'ciz bir b:ütün halinde tutıacak em e-kii'i 
yoldur. Devlıetü güçsüz düşürmek kteyemleııVı 
iz^yeeekl'eri yol lâyikliği 'bozmaktır. Atatürk 
devrimlerime dayamam Türk Analyasa sistemı:ır;ij.u 
bu 'Ironuda taviz vermeye elve:i4§!"iiı yapım yok
tur. 

însaıı hakîai-rna 'dayalı, hukuk -devlietini ko
ruyacak ve scisyal devleti gerçekileişjtirecek yemi 
kuşalklJarın yelı'ştitilmedi eğlİLimrim özgüri'ükçıü 
yapısına bağlıldır. Çağdaş uygaıük dlüzeyini 
amâçkımayain, çağdaş bir'nı ve eğitiim -esasları
na karşıt olan, lâyik elmayan, eğicim biirliğlinii 
Ibo'zan ve de fırsat eşitliğini gözetmeyeni bir 
eğitim, özgürlükçü, olamaz. Türkiye'min var-
î-ığı ve seiiâmeti Atatürk devıimnleriimdem hiç 
şaşmayan b£r eğitimin uyguTammasıma bağ!"ı-
dır. 

Atatürk •deviiimler'inıde.n hiç şaşmamaısı lâzım 
gcien e-ği'tımclem söz ederken. Atatürk Devrim
lerinin temel ilkeferinden olan millini:tçili;k 
konusumdaki fikârîeivmıizi bir kez «Talka IbcHlht-
mekte yanar görüyoruz. Çünkü, m^! 1'iyeitçİlik 'il
kesi son yılların kavıarn karışıklığına en çok 
uğratılan', anılamı yozlaştıni1 an,' soyutlaştısnlam 
ii;kteL:erden 'biri o^nuştur. Baza kişi ve çıeaaıeterim 
e'iride mÜfliyetçil'k. davramış olarak M y ü k Türk 
ı-milliyetçisi Ziya Gökalp'rm aırtıik tamıyfaımaya-
cağı bir düzeye imdArifmiiştir. Ziya Gökaip'in 
elinde yüeekiei, bütünleştihlei, hümanisit ve 
hamlıeei olları milliyetçilik İmi çevneJl'eırde imtt-
•feani'Ci, b'ö'.ücü, parç.alayTCi, insan sevgüsömi! azal
tıcı v!e gerici- bir anlama, bürün'düi'ülerek âdeta 
Atatürk düşmanlığıma dcimü.ştürüilmüştü.r. Kîc-
nıali'3t siytenıan ilkeleri arasında bülumam mik 
lîyetçirik ve 'lıaılkçiliık üzeriiıude bugı'ünedıek ye
tendi teorik çalışma ve değem^endİmme yapılnıa-
mış olduğu ieln. som ydlarm kavi'a.m karışık-
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lığında en c/otk zarar görmüşlerdir. Kemalist 
sistemin ilikelterönıdıe cundruriyetçililiğin ve dev
letçiliğin fceıSİinleşmiLş bir anlamı vardır. Kav
ramları sioimu,'Jtur. Devrimeiliik ve lâlikli'ığin dde 
yanıüda ya da karşısında ibuilunanlar ll'çiln farklı 
hÜl'e olsa üzerinde işCieıııiIlen, fcleLİJiı'Ieşttirilcaı7 be-
lirlÜ ölçülerde değerlendiril] en anlamları var-
dlji', Bu ilkelerin ele somut nÜtelıikleııi önde ge
lir. Oysa halkçılık ve mıİlliyetei? iük daha çok pla-
tianÛk düzeyde tutulmuş, soyut olmaktan kur-
tanilamaımıiiş ülkelerdir. Aslımda kalka i'ıud&rülmıe-
si, halkın yaşa.nt:ı*ına yayılması hal inlde halk 
iiçün, halkla 'beralbeır, halikın yararına geliştirilıe-
oek bir halkçıilığıın soyut kavramlardan tüm ola
rak arımdın'lması mümkündür. Bu durumda 
halkçılık (düğer bütün Kemalist ilkelerin rahat
lıkla mayalanacağı bir artanım yaraitıeiısı ola-
caktıır. Böylece 50 yıl sonra CumhuııttyJi:, ulu ba
kan özllemcil'eiii'iıtaı 'tartışma konusu olamaya;-
caMır. Devletçi iğin, devrimcliliğiin ve lâikli
ğin halkan mutlu yaşantısının Are halk kalikm-
masıniin aünecii oklukları tartışmasız görüle
cekti ve ele malliiyetç'viğln halka 'dönük en güzeli 
görüntüsü toplumu her yönüyle kucaklayaca'k-
tı. 

Arkadaşlar, kültür ve zeka geniş ufuklara 
yüceleibikıı enlin olanaklarıdır. Ct&rJiş ufuklar in
sanı topilu ve genel düşüncellere götürür. Saaıi'.r-
lı ufuklar parça parça düşünceler yaratır. Ta
rihtin 'alkışı ilerisin d? bir kavraınım ıd'oğıu an
laşılması ve değerlendVihuc'Si parça parça dü
şüncelerle mümkün değildir, ön yargi'ii ya da 
özel çıkar düşünceli 'almayan her aydın, geniş 
ufuklaırda genel düşüncelere ulaşma yeterleğÜn-
'dedir. iyi tutkularla, 'kötülerinin çarpıştığı 
kaos dönemlerinde toplumlar bunalım içersin
de bulunurlar. iyilikte «ihtiram» toplumun ınııt-
luluğıtnu amaç edinntektir. Kişisel çıkanları, 
bencil düşünceleri toplum yararının üstünde 
tutmak, «Kö'tü (ihtirasın;» belirgin özelliğidir. 
Bu tanıımfianıaya göre milliyetçiliği «İyi ih'tirais» 
anlamında kullanmak yerinde olacaktır. 

Kaos dönemlilerinde toplumun 'bunalımı kav
ram karışıklığından ileri gelir. Türk toplumu 
bugün hu noktadadır. Bu noktaya. Atatürk Dev-
ıimîîeıinin hı'zını yitirdiği anda giribııırstar. 
•Atatürk Devriimllerü dönemi «ilyr ihtirasılarını» 
egemen olduğu çağdı. «Kötü ihtiraslar» içte sdn-
dililmfrş. dışta misaki millî ateşine itilmişti. 

Atatürk döneminde müliyetçillik Ikavramiinan 
ibeüÜırlü 'bir anlamı vardı. Ulusal kur'tulluş v*e ulu
sal kurtuluştan toplumsal devrimlere geçişte; 
iteimel, mlllli'yetei görüştü. Ulusal kuıtulluşla em-
peıyalibme karşı Türik toplumunun 'bağımsııztığı 
ve özgürlüğü elde edülimiişti. Topluımisal devııiinı-
lerle de halkım nıntltduğunia engel <olanı neden
lerin yok edilmiesine çalışrlmıştı. Atatürk'ün 
't! 'ünde milliyetçilik dövıümlerin gerekçeisi olidu. 
A'taltürk Devrimleri hızını yitirdiği zaman mlil-
Siye'tçI'lBk kavramı da 'blir bunal'ima giadl. Osnran-
bfluktan sıyrıkıımamış olanlların elimde ınülİliyet-
çdilk, her toplumsal davranışta, gerliye dönük 
düşünceye bayrak yapılmak istendi. 

Bugün Türk toplumunda nııiiliyeteiiililk 'bir
birine karşıt iki anlamda anlaşılmaktadır. Top
lumun ibir kesliıtü yoksulluk içinde ekmek i'sitier-
ken diğerleri varlık içiınide daha ilyli yaslama pe-
şiindedlrner. MillMyeltçiilik kavramiirıdialki fark-
lü anilayışlan bir kısmımız fakirlere ve yoksul
lara yardımı düşünürken ve buna -mjülliyeitçüÜk 
dei'ken, diğer bir kısmımız fakirliğin ve yok
sulluğun ortadan 'kalkmaiSinn iste'melkte ve bu
nun aidime miilliyetçillik demeikteldiı^Jer. Bir yaıı-
<la ulu hakan Ab'düllıaimlitçi, sözde miıiliyetç;"-
ler. Öteyanda Atatürkçü ve ilkelerinü bayrak-
liaiş'turiaın gerçek milllyeitÇİ'ler. BÜır yanda özel 
toşebibüsçü ve peykçi mi' lilye'tçiller, öit-e yanda 
toplumcu ve bağıımsazlıktan yana. 'olan mülliyet-
çiler. İcji boş m'illiyetçiîlik ve haValdifldik, Ibirin-
oi'lerjıı; toplumsal düşünce ile dopdolu mıilli-
yetçiıli'k ve gerçekçilûk, ikin'cilenjn ridteriğÜdir. 

Cte.rçıek mi'lllliyetçilere göıre devıümler toplu
mun ilerlemesilııe, mutiu olmalsına 'eoıgel olan 
aşmmiiŞİığın ve leis/kinıln yıkıilmıasıdır. .EiSİkiyi kal-
'dınmak !iinsan)lı.ğı kurtarmaıktır. Feodalliit'eyi de
virmek ulusçuluğu ge.rçeikle§itirmektJlr, deı^bey-
lıği yıikmak, aıüleyi koıaımaiktır. B'ömıofcra:"! hu 
amaca ulaşıp halkın mutlui'ıujğu sağlanınca imsaf 
ve hoşgörürlük aidale'tlin hL'ızasarlda yeriaıı ara-
oaktıt'. G-erçe/k nıililiiyeitrıi.mlıı u-!ha,m kıaynağı İv en
di: halkının yaşantısı ve iyuıfdunun .gerçelklıerû-
diir. Toplumun yararı bu yaışanftifdan ve gerçek
lerden çıikarillmaıbdır. Brıgün Türk toplumunun 
yararı demokrasinin yaygınlaştılrıllmaısı ve fcölk-
leştiıülmeısıi yananda ulusal kaynakları', ulıtsal 
gelir dağıi'nmmı, kalkınmıayı kapsayan kcnull'ar-
ıda halikın yararınla çözüm yollarınım ar anılmasın-
dadır. Halici life 'halikım yararına gelişltl'ıriikp yü-
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eoleşitiiriliMiği zaman nıilliyefcçiüliğ/im 'de kalka dö--
ırüik tıoplumısal eğilimin adı olduğu daha iyi an-
liaşılacaktırr. 

' Iİ974 nütçesinin güzel ülkemize ve yüce uılu-
sumıuza ihaniş, güven Ve nıutlhılufe getâıımesıiı dl-
l'eğii ile saygılarımı sunarıim. (Afi)kıfşılar) 

BAŞKAN Teşekkür ederim Salyan Kara
man. 

iSayın arkadaşlarım, 'bumjdan sonı'akü söz sı
rası Sayın BiaibüroğLu'ııcla. Çaluş'mıa amüdldettillnıi-
zin 'bÜtmesine 10 - 112 d a k i k l i k -bir zaman kaldı. 
SözCeuinıitn insi camına kasmemek için, tensip 
ederseniz, öğleden sonra s'aait 14,30'da 'toplanı
lmak üzere Birleşime ara veriiyorum. 

Rapaiömia siaati : 12,45 

» » • • < « 

İKİNOİ OTURUM 

Açı31ma SaaJtd : 14.30 

BAŞKAN : Necip MMcelâmoğiu 

KÂTİPLER : O. Nuri Campotot (Kornea), A. Hifemet Yurtsever (Bfingöl) 

BAŞKAN — 52 nei Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

1974 Malî Yılı Bütçe kanun tasarısı üzerin
de müzakerelere devam ediyoruz. 

Tümü üzerinde gruplar adına konuşmalar 
yapılmaktadır. Cumhurbaşkanınca seçilmiş Kon
tenjan grupu adına Sayın Selâhaddin Babür-
oğlu, buyurunuz efendim. 

KONTENJAN GRUPU ADINA SELÂ
HADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Cumhurbaşkanı tarafından seçilen Senato 
üyeleri adına 1974 yılı Bütçe kanun tasarısı 
üzerinde görüşlerimizi sunmak üzere huzuru
nuzdayım. Grupumuzun saygılarını Yüce Sena
toya ulaştırıyorum. 

Bu yıl. program bütçe uygulamalarının 
ikinci yılıdır. Ayrıca, 1971 yılından bu yana 
siyasî iktidarlar ile siyasî muhalefeti kesin çiz
gilerle ayrılabilen ilk bütçeyi görüşeceğiz. Biz, 
bu eleşltirilemizde objektif, tarafsız tutumu ve 
Anayasamızın temel ilkelerine müsaımahasız bir 
Ibağlılığı esas tutacağız. 

Bütçe aracılığıyle, toplumumuzu ilgilendi
ren önemli konulara genel bir bakış halinde 
görüşlerimizi sunacağız. Bu değerlendirmede 

Beş Yıllık Kalkınma planları, Hükümet Prog
ramı, geçmiş bütçeler ve bu bütçede hangi 
esaslar öngörülmüş, bunlara ne ölçüde uyul
muştur, bu hususların analiz ve sentezlerini 
sunacağız. 

Genel durum, personel işleri, yatırımlar, 
plan, sanayi, tarım, ulaştırma, barınak ve yer
leşme yerleri, fiyatlar ve pafhalılılk gibi anako-
nular üzerinde fikirlerimizi sunacağız. 

14 Eikim 1973 genel seçimleri tek partiyi 
iktidara getirecek şekilde sonuçlanmadığından, 
Hükümet kurulması günler sürdü, geçici bütçe 
yapılması zorunluğu hâsıl oldu, siyasî karar
sızlığın ve geçici bütçenin bu bütçeye yan
sıttığı normal olan eksiklikleri takdir ediyor, 
müsamaha ile karşılıyoruz. 

Program bütçe tekniğirfde daha ileri bir 
aşamaya gidilememesini de şimdilik hoşgörü 
ile karşılıyoruz. Program bütçe uygulamalarına 
'haşlarken en kuvvetli gerekçelerden biri, çe
şitli kuruluşlar tarafımdan kullanılmakta olan 
fonların daha disiplinli, daha yararlı ve ve
rimli kullanılması, idi. Fonlar, bir yüksek dü-
ze3Tde organizasyon ve koordinasyonla kulla-
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nılacaktı; 'bu husus, gerçekleştirilemedi. Fon
lar, daima bütçe dışı kaynaklar olarak kal
mıştır. TüıJk kamu yönetiminde fonların sa
yısı çok artmış, kullanılmalarında önemli öl
çülerde rahatsızlıklar duyulmuştur. Bütün fon
ların kaldırılması, sadece âfetler ve güvenlik 
konularıyle ilgili kanunlara esneklik getiril
mesi hususunda eski hükümetler çalışmala
rını bitirememişlendir. «Programı - Bütçe» sis
temine gitmenin bir kuvvetli gerekçesi her
halde bu olacak. Ayrıca, her halde akaryakıt 
sıkıritısıyle başlayan dünyanın ekonomik bu
nalımı, Hükümet kurulmasındaki gecikme, 
iktidar paralelinde 3 ncü 5 Yıllık Kalkınma 
Planının değiştirilemenıesi ve yeni koşulların 
zorlanması karşısında Hükümet bu bütçeyi ter
sine yeni fonlar kuran bir yapı ile getirmek 
zorunda kaldı. Bu zarurî sayıla'bilen fonların 
Maliye Baikanlığı emrinde ve yönetiminde olu
şunu bir yönü ile olumlu karşılıyoruz. 

1974 yılı Bütçesi ile bir milyarı yatırım
ları hızlandırma fonu olmak üzere küçük ta-
'Siırrufları yatırımlara yöneltme fonu ve 
«Öneımli fiyat artışlarını önleme fonu olmak 
üzere toplam 2 milyar 645 milyon lira fon
lara para ayrılmıştır. xlyrıca Sayın Maliye 
Bakanına bâzı insiyatif kullanma olanakları 
da tanınmıştır. Böylece yeni fonlar kurulacak
tır. Bunun yanına «Kooperatifler Bankası» ile 
«Sanayi Bankası» kurulacaktır. Bütçenin ge
tirdiği yenilik ve bu bütçeye başka bir karak
ter kazandıran Hükümetin uygulama istek
lerini bu biçimde özetleyebiliyoruz. Kuşkusuz 
bu yeni bankalar, yıllardan beri Türkiye'ye 
damgasını vurmuş, kartpostallara geçmiş ve ba
şarı ile çalışan T. C. Ziraat Barakası ve Halk 
Bankasının küçülmesi ve fonksiyonlarını yi
tirmesi sonucunu vermeyeceklerdir. Bunlar yeni 
destek kuvvetleri olarak devreye girerken ku-

- ruluş fonlarının hazırlanması ve israfı önleyen 
tutumu Hükümetin elden bırakmayacağına ina
nıyoruz. 

Sayın senatörler, 
Ayrıntılı görüşlerimizi sunmadan önce, bi

zim önemle üzerinde durduğumuz bir hususa 
değineceğiz. Ülkemizde, bir ara sarsıntı geçir
diğine tanık olduğumuz Devlet otoritesi ve 
Hükümetin yeterli bir disiplin içinde, toplumu
muzu yönetmesiııdeki gevşekliğin ve aksaklıkla-
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rın yeniden su yüzüne çıkmaması için; ciddî, 
temkinli ve uyanık bir Devlet yönetiminin bü
tün unsurları ile sürdürülmesine en yüksek 
önemin gösterilmesi kaçınılmazlık kazanmıştır 
ve bu bir görevdir. 

Kuşkusuz; bunun çoğulcu demokratik düze
nin kendine özgü kuralları içinde yürütülmesi 
söz konusudur. Hür demokratik parlamenter 
rejimin Devlet yönetimi ve toplumun düzenini 
sağlamada güven verici sağlıklı yöntemleri var
dır. Bunlar beceri ile sürdürülmelidir. 

Fikir özgürlüğü, çoğulcu demokrasinin bir 
gereği lolan üniteler arası denge sağlamadaki 
çabaların, ülkemizi yeniden bir anarşiye, kar
gaşaya götürmemesi yolundaki her türlü çalış
maların destekçisi olacağız. Toplumumuzun en 
tabanından en tavanına dek, düzenli ve huzur
lu, adaletli ve geniş bir eşitlikler içinde yöneti
minin sürdürüleceğine ilişkin Hükümetin Sayın 
Başkanı ve öteki üyelerinin açıklamalarını mem
nuniyetle karşılıyoruz; bu yolda onlara basan
lar diliyoruz. Sokak karmaşıklığına, kaba kuv
vet gösterisine, fikirleri zorla kabul ettirmeye 
yönelik hareketlerin işin başında adalet ölçüle
ri içinde söndürülmesinin başarının önemli ko
şulu olduğunu hatırlatıyoruz. 

'Türlü fikirler, geniş bir özgürlük anlayışı 
içinde, fikir platformunda kalaraJs karşılanabi
lir. Bunlardan, Anayasamız felsefesine uyup 
uymadıkları üzerinde tereddütler yaratanlara, 
tartışma götürenlerin Devlet yönetiminde uy
gulama denemelerine başlanılmasını sakıncalı 
görürüz. 

Lâik, hür, sosyal adaletçi, sosyal hukuk dev
leti kurallarına sıkı sıkıya . bağlı kalacağımızı 
hatırlatmayı dahi fazla görürüz. 

Ülkemizi uygar ülkeler düzeyine çıkaran; 
pozitif bilime saygılı bir toplumuz. Tarihî gelişi
mimiz dikkate alındığında Atatürk devrimleri
nin, toplumumuzun temel yapısını değiştiren, 
harsını yükselten, toplumumuz için hayatî önem 
taşıyan ilkeler ve devrimler olduğunda kuşku
muz yoktur. 

Bunlardan ödüne verilmesi halinde açık tep
kimizin olacağı doğaldır. Konuşmamın bu bölü
müne son verirken tüm Anadolu dikdörtgeni ve 
Trakya'dan oluşan topraklarımızda, yeniden 
bizi kolektif sorumsuzluklar düzeyine itecek, 
sosyal iklimimizi bozacak, bütünlüğümüze za-
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rar verecek her türlü görüş ve çabalara karşı 
Hükümetimizin uyanık, duyarlı ve kovuşjturu-
cu olmasını temenni ediyoruz. 

iSayın senatörler. 
Türk ekonomisinin geleceğini kesin olarak 

(kestirmenin, kalkınma biçimimizin belirlenme
sinin çetinliklerini biliyoruz. Büyük potansiyel 
taşımakla beraber geniş topraklanınız yorgun
dur ve ekonomimizin diğer kaynakları ile alt
yapı takviye edilmek ihtiyacmdadır. Ülkemi
zin, konutu, altyapı donatısı süprizler yapacak 
kadar yetersizdir. Ekonomimiz iklim koşulları
na bağlı olmaktan kurtarılamamıştır. Ekmeğin 
kilosunun bir kuruş olduğu, haberleşmenin kı
sır, radyonun henüz ülkemize girmekte olduğu 
dönemde hazırlanmış, özellikle idaremize biçim 
veren yasaların hâlâ yürürlükte olduğu da bir 
'gerçektir. Eskimiş, çağın karakter ve hızına 
uyumunu kaybetmiş yasaların değiştirilerek 
yepyeni bir sistem yaratacak yenileşmelere de
vamı gerekli görüyoruz. Özellikle, 1971 yılında 
başlayan reformların başta idarî reform olmak 
üzere gevşetilmeden yeni yasalara bağlanmasını 
ve yasalaşmış olanların dikkatle uygulanmasını 
istiyoruz. 

Plan ve kalkınma yönetimimiz : 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkın

ma planlarımız, Türkiye'nin sosyal, ekonomik 
ve kültürel kalkınmasının genel olarak sanayi
leşme ile olacağını öngörmüşlerdir. Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planımız ise giderek artan is
tihdam ve günümüzün tüketim, ihtiyaç ve anla
yışı karşısında bu ilkeyi daha yoğun bir şekilde 
ortaya koymuştur. Türkiye sanayileşmeye sık
let merkezi yapacak t i r. 

Çağdaşlaşmak istiyorsak, tarıma kesinkes 
bağlılıktan sıyrılıp sanayi ve hizmetler toplumu 
halinde gelmeliyiz. Ancak bu, tarımı bir köşeye 
sıkıştırıp bodurlaştırmak anlamına gelmemeli
dir. İleride bu konuya ayrıntılı olarak değine
ceğim. Bugün, Türkiye'nin kendi geçmişine ba
karak yapılanların övgüsü ve kalkınma avuntu
su içine girmemeli, Dünya milletleri arasındaki 
yerimize bakıp, sürüp giden kalkınma yetersiz
liğimize etele çareler aramalıyız. 1995 yılında 
İtalya'nın 1970 yılındaki kalkınma düzeyine ge
leceğimiz planlanmıştır. İtalya 1971 yılında, 
122 milyar Kwh. elektrik enerjisi üretiyordu. 
Türkiye'nin yılda 140 milyar K\vh. elektrik 

enerjisi üretmesi ve bunun tüketilmesi için ge
rekli, sosyal ve sanayi koşullarını 1995 yılından 
önce organize etmek durumundadır. Türkiye, 
on yılda 22 milyar Kvvh'den, 65 milyar Kwh. 
elektrik enerjisi çıkarmak zorundadır. Bu nasıl 
gerçekleştirilecektir? Bu siyasî çekişmelerin, 
yöntem tartışmalarının, basit konuları istismar 
etmelerin üzerinde bütün toplumumuzu ilgilen
diren önemli bir sorundur. 547 026 kilometreka
re yüzölçümü, 52 milyon nüfusu aşan Fransa; 
1946 yılında 24, 1958 yılında 62 milyar Kwh. 
elektrik enerjisi üretiyordu. Bütün bu üretimi 
yapacak makine ve her türlü araç ve gereçleri 
kendi ülkesinde imal ederek bu sorunu çözmüş
tü ; sanayiini dışa bağlılıktan kurtararak bugü
ne gelmiştir. Yüzölçümü 780 576 kilometrekare 
ve nüfusu 37 milyon olan Türkiye, 1987 yılında 
65 milyar Kwh. elektrik enerjisi üretecektir; 
yani Fransa'nın 1946 - 1958 arası on iki yılda 
yaptığını biz on yılda, yapacağız. Elektrik ener
jisi ile sanayileşme arasında doğrusal bir ilişki 
olduğunu altını çizerek belirtmek isterim. Batı 
Almanya ise 248 454 Kın2 yüzölçümü 62 milyon 
nüfusu ile sadece 1971 yılında 259 milyar Kwh. 
elektrik enerjisi üretmiştir. Bütün elektrotek
nik makine ve cihazlarını kendileri imal ederek 
hu aşamaya gelmişlerdir. Biz dışardan makine, 
gereç, aparey alarak elektriklenmemizi istediği
miz hızda götüremeyiz. Temel yatırım malları 
sanayiinin kurulması zarureti burada doğmak
tadır. Bu bütçe bize bu konularda doğrultu 
göstermekle beraber tam bir açıklık getirme
mektedir. Planlı, hesaplı, acele ve fakat telâşsız 
çalışmalar manzum esiyle soranlarımızın üstesin
den gelinin elidir. Biz dağınık ve küçük adımlı 
projelerle emek ve ekonomik gücün israfı ile 
kalkınacağımıza inanamıyoruz. 

Toplumumuz sanayii geçmişi olan bunu ka
demeleri aşa aşa benimsemiş bir toplum değil
dir. Ama başkalarının tecrübe teknoloji ile bi
limsel potansiyelinden yararlanarak önümüzde
ki mesafeyi kısaltmamız mümkündür. Türk top
lumu artık bir ticarî toplum olmaktan sanayi 
toplumu olmaya doğru tırmanmaktadır. Başka 
deyimle biz, bir millî sanayi aşaması geçirmiş 
toplum olmanın eksikliklerini telâfi edecek yol
ları bulacak durumdayız. 

İlk defa, 1971 yılı Hükümeti programında, 
, sanayileştiren sanayii esprisine uygun makine 
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yapan makine sanayii fikri yer almıştır. Ayrıca 
çalışmaların bu doğrultuda götürülmesi Üçüncü 
Beş Yıllık Planı gereği haline gelmiştir. Böyle
ce, Türkiye kalkınma için ihtiyacı olan makine
leri, yatırım mallarını geniş ölçüde, kendi öz 
evlâtlarının almlteri, öz kaynakları ile sağlaya-
calk bir düzeye gelecektir. Bu isıteMerin üstesin
den gelmek için geçici sürelerde kârlılık ve fi
zibiliteden fedakârlıklar gerekebilecektir. Plana 
ıgö're % 7 kalkınma hızı sağlanabilımesi için dö
vize bağlı işlerimizi azaltmak gerekiyor. Bugün 
ekonom'iımiz % 30 dövize bağlı durumdadır. 
Kalkınma için gerekli makine, gereç ve hizmeti 
sağlayacak yabancı parayı bulmakta güçlükler
le karşılaşıyoruz. Bu önemli bir dar boğaz
dın*. 

Dışa bağlılığımızı azaltacak olan makine sa
nayiine ağırlık vermenin gereği buradan ileri 
geliyor. Hedefe büyük fedakârlıklar yapılarak 
varüabilec ektir. Oysa, herkese her alanda ve 
bir anıda refah vadederek öndeki milletlere 
Ulaşmak hayli zor olacaktır. Türklerin dünya
da örmeğin Japonya'da, İsveç'te olduğu gibi bir 
Ikalikınıma mucizesi yapması gereği toplumumu
za anlatılarak bunun gerektirdiği fedakârlıklar 
atmosferi oluşturulmalıdır. O halde sanayileş
mede hangi strateji ile yürünee ektir. Bunun 
dikkatle saptanması gerekir. Bugün yatırım ima
lı sanayiimizin, özellikle tüketim malı sanavii-
mizden çak geride yürüdüğü görülür. Ekono
miye büyük katma değer katan, teknolojik ge
lişmeyi hızlandıran, sürükleyici nitelikte olan 
yatırım malı üreten sanayie kaymak gerekli gibi 
görülmektedir. Gıda, dokuma, deri, orman, top
rak ürünlerinin üretimini yapan sanayiin, sa
nayileşme hızı fazla değildir. Sadece hafif sa
nayi ile mi, yaygın sanayi ile mi? Kalkınaca
ğız. Her ilde bir fabrika esprisi, bizim sanayi
leşmeden anladığımız büyük ölçülü ciddî bir yol 
almaktan, çok, politik etkenlere cevap veren 
kısır bir yolduır. Hele, her köye bir fabrika 
esprisi bunun daha ötesinde kısır bir yöntemdir. 
Yaygın sanayi' politikasında dahi espriyi tut
turmak kolay alamaz. Bugün sanayimiz, tecrü
be kazanmış, özel teşelbbüs ve hele kamu teşeb
büsü eliyle, yatırım malı sanayii kolunu geliş
tirecek durumdadır. Az gelişmişlik dönemleri
ni bizden önce atlayan ülkeler, sınırlı sanayi 
dallarına değil, fason imalât uygu/laması ile ge-
rdktiğinide yaygın sanayie önem vererek yatı-
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nm malı sanayiine gitmişlerdir. Bu husiüs önem
li dallarda yoğun ve büyük kapasiteli sanayi
den uzaklaşma biçiminde yürütülmemiştir. 

Sayın senatörler, 
Gelişmiş olan ülkelerin 1972 yılındaki düze

yine % 7 kalkınma hızı ile 26 yılda, % 10 kal
kınma hızı ile 19 yılda, % 15 kalkınma hızı ile 
13 yılda ulaşabiliriz. Biz bunu imkânsız görmü
yoruz. Zordur, büyük fedakârlıklar ister. Ül
kenin ve toplumun büyük potansiyel gücünden 
en az zayiatla yararlanabilme becerisi ister. 
Siyasal huzur ister. Bütün kör tesadüflerin mil
letimizin önüne çıkmış olmasına, geri kalmış ol
mamıza rağmen, Türk halkının yaratıcı gücü, 
düzenleme hüneri, malhrumiyetlere katlanabil
me özelliği başka doğrultularda istismar edil
mez, ise sezgi ve icra gücü yüksek yönetim 
kadrosu görevleri yüklenebilirse bu çetinlikleri 
akla şaşkınlık verecek derecede beceriyle ulu
sumuz üsteler. 

Sayın senatörler, 
Kailkınabilmek için, bazı modellere katı ka

tı bağlanıp kalmamalıdır. Dikkatlerimizin sa
nayie yoğunlaştığı bir sırada, tarım ve diğer 
alanları ihmal etmemelidir. Hükümetin bu yıl 
bütçesiyle, tarım ve tarımla ilişkili konulara 
verdiği önemi sanayileşme aleyhine yoramla-
mıyoruz. Dünyanın toplam gelirinde tarımın pa
yı büyüktür. Bu nedenle sanayileşme sırasında 
bu kesimin ihmal edilmemesi gerekir. Taırum ke
siminin millî ekonomimize oransal katkısını 
azaltacak doğrultuda politikalar izlenmemesi 
gerekir. 

Tarıma da sanayinin sokulması, çiftçinin 
modern tarımı için eğitilmesi, çiftçinin para -
mal ilişkilerinin, pazarlama fikrinin geliştiril-
ımesi sanayie pazar olma hızının artırılması, de
yim uygunsa; sanayileşme tarımın göbek bağı
nın beceri ile kurulmasının sayısız yararları ola
cağına inanıyoruz. Gelecek bütçelerde bu görü
şümüzün daha etkin bir biçimde uygulanacağını 
Hükümet programındaki halka dönük fikirler
den ilham alarak ümiıdediyoruz. Ekonomiye ne 
kadar çok nüfus katılırsa o kadar güçlü oluruz. 
O derece ekonomik büyüme elde ederiz. AET 
ülkeleri içinde, tarım, orman, madenler ve bun
lara bağlı sanayilerde daha şanslı durum da 
gözüküyoruz. Bunun değerienldirilımesini sana
yileşmemize zarar vermeden yürütmesini bütün 
kuvvetlerimizin bu doğrultuda seferfber edilme-
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sini diliyoruz. AET ülkelerinin 100 ilâ 150 yıl- ] 
da yaptıklarını 20 - 25 yıla sığdırarak zorunda- j 
yız. Bu amaçla toplumumuzun bütün kesimleri
nin kendine düşen görevi ve gerekiyorsa sıkın
tı çekmesi icabını halka açıkça söylemekten ka
çınılmamalıdır. Bizim ülkemizin su, toprak, in
san yönünden tarımsal potansiyelli vardır, bu
nun yanında kimi yerde susuzluktan kıvranan, I 
kimi yerlerde taşkınlardan istirap çeken bir 
toplum halindeyiz. İnsan emeği ile bu tabiî I 
olumsuzluklarla savaşmak gerekir. Tarıma tek- I 
noloji götürmeliyiz. Bir noktayı belirtmek lü
zumunu hissediyorum. Gelişmiş ülkelerde tan- I 
imin millî gelirleri içindeki oranı, bizdeki kadar 
hızlı düşüşler göstermemiştir. Örneğin; Fran- I 
sa'da, 80 yılda tarımın millî gelirine sağladığı I 
değer % 36'dan % 18'e düşmüştü. Almanya'da, I 
50 yılda, tarımın millî gelirine sağladığı değer I 
c/c 32'clen % 18'e, İtalya'da bu değer 55 yılda I 
yine aynı oranlarda düşüş göstermiştir. Türki- I 
ye'de ise 2-1 yılda tarımın millî gelirimize kat- I 
tığı değer % 50'den % 26'ya düşmüştür. I 

Konuyu başjka bir rakamla da pekiştirmek I 
isterim. 1963 yılında gayrisafi yurt içi hâsılada 
tarımın yeri % 34,6, 1972 yılında % 26, 1972 
yılında gayrisafi millî hâsılada ise, - Maliye 
Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan rapor- I 
dan arz ediyorum - % 20'ye düşmüştür. I 

Sayın arkadaşlarım, Japonya toprak ve ta- J 
rım reformu ile tanımsal prodüktivitesini artır
mıştır. Halen refah devleti olaralk nitelenen ve 
•ekonomik gelişmesini tamamlamış olan Japon- I 
ya da faal nüfusun % 26'sı tarım kesimindedir. 
Böyle kalkınmış bir üilke yeryüzünde gösterile
mez. Türkiye buna adaydır. Japon mucizesi gi
bi bir mucize göstermeye; yani güneşin evlât
ları Japonlar gibi Tanrının kulları Türk insan
ları böyle bir mucize yaratmaya adaydırlar. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörü
len tanımsal kalkınma hızı % 4,1 idi. Bu sek- I 
itörde bu dönemde % 1,1 düşmeyle gerçekleş- I 
me c/c 3 olmuştur. 1973 yılı tarım sektörü hâ
sılası 1972 yılma göre % 9,7'lik bir azalma gös- I 
teumişjtür. O yılki programda c/c 4,6'lık artış 
hedefine varılamamıştır. Sektörün gayrisafi mil
lî hasıladalki oranı, az evvel arz ettiğim gibi 
1972^de % 24,6'dan % 20'ye düşmüştür. Gayri
safi millî hâsılamızda, önemli yer tutan 1 
tarımımızı geliştirmek için Hükümetin hızlı uy- J 
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gulamalara önem vermesini tıkanıkları gider
mesini diliyoruz. Bu yıl bütçeye konulmuş olan 
950 milyon lira ile toprak ve tarım reformu 
uygulamalanına geçilecektir. Bütün bunlar ya
nında Türk toplumunun tarım ve toprak re
formu uygulamalan sonunda pişmanlık duyma
sına sebep olacak nedenlerin yaratılmamasınıa, 
Hükümetin en yüksek dikkati göstermesi gere
ğini önemle hatırlatıyoruz. Tarım kesiminde 
kentleşme, ekonomimize değer yaratacak bi
çimde sürdürülmelidir. Toprakların küçülme
si karşısında, entansif t anma gidilmelidir. Ta
rıma elektrik enerjisi sokularak verim artırıl
malıdır. Toprak reformu büyük ve modern 
tarım işletmelerine geçişi önlemeyecek şekilde 
kullanılmalıdır. Kuşkusuz bunlar sanayileşme 
ve kentleşme toplumu yapısından bizi uzaklaş-
tırmayaca.k ve geciktirmeyecek yoldan götürül
melidir. 

Plan ve yatırımlar konusunda görüşlerimi
zi arz ediyorum: 

Artık kalkınmanın planla mı, plansız mı 
olması üzerindeki tartışmalar etkisiz ve geçer
siz kalmıştır. Öte yandan, siyasî ayrılıklar ve 
görüş farkları ne olursa olsun bütün kalkınan 
ülkelerde kamu yatırımlarının önemi ve ağır
lığı ka'bul edilmektedir. Bizde de böyle olmuş
tur. Özel kesime önem veren Pakistan'da tüm 
yatırımların % 60'mı kamu yatıranları, Lâtin 
Amerika ülkelerinde bu oran % 40 - 50, Hin-
distanda bu oran % 50'clir. Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planımızda toplanı yatırımlarımızın 
•% 50'sini kamu kesimi, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Planımızda bu oran % 53,5 ve Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkıınma Planımızda ise bu oran 
% 50,7 olarak kabul edilmiştir. Hükümet, 
Üçüncü Beş Yıllık Kaûiknuma Planında herhan
gi bir değişiklik yapmadığından bu plana gö
re düzenlenmiş olan 1974 uygulama programı 
esaslarına uygun yatıranlar öngören bütçeyi in
celiyoruz. 1973 yılı konsolide bütçesinde ya
tırım ödenekleri toplamı 13 milyar 376 milyon 
lira idi. Bu ödeneğin 9 milyar 614 milyon li
rasının yatırımlara harcanması; yani gerçekleş
menin düşük olması üzücüdür. Bunun neden
lerinin Hükümetçe incelenmesi ve 1974 yılında 
aynı duruma düşülmemesi için gerekli tedbir
lerin alınmasını öneriyoruz. 

Sayın senatörler, 1974 yılı konsolide büt
çesinde yatırımlara 18 milyar 284 milyon öde-
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nek ayrılmıştır. Arz ettiğim bu rakamlar son 
bütçe ilâveleri dışındadır. Bıı ödenek geçen yıl 
ödeneğinden % 36,7 oranımda artış göstermek
tedir. 1974 yılında ulaştırma sektörü yatırım
ları Sayın Bakanııı da söyiledi'kleni gibi 2,8 mil
yardan 4,7 milyar liraya, eğitim sektörü ya
tırımları 2,2 milyar liradan (Sayın Bakan Ko-
misyoda yapılaın ilâveler nedeniyle 3,5 milyar 
olanak; söylediler) 3,4 milyar liraya, tarım sek
töründe yatırımlar 2,2 milyar liradan 3,2 mil
yar liraya yükseltilmiştir. 

Bu yıl da bütçede Kamu İktisadî Teşebbüs
lerine önemli ölçüde triansferler yapılmıştır. 
Bu transferler 5 'milyar 680 milyon lira civarın
dadır. 1973 yılımda da bu miktar 6 milyar1 

970 milyondu. Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
1973 yılında yaklaşık olarak 11 miilyar 300 mil
yon yatırım yaparak % 80 oranında bar gerçek
leşme sağlanmıştır. 1974 yıllında Kamu İktisa
dî Teşe(bbüsileı%ıi İller Bankasına ayrılmış olan 
1 milyar 460 ımilyom lira civarındaki para da
hil, 19 milyar 970 milyon lira harcama öngö
rülmüştür. 1973 yılı gerçekleşmesinde % 77, 
öngörülen yatırımlardan % 40,5 oratnmld^a bu 
yıl Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatırımlarının 
fazla olması düşünülmektedir. 

Böylece Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatırım
larının toplam yatırımlarımız içindeki orianı da 
1973 yılında % 20,8 iken 1974 yılında bu pay 
% 30'a çıkarılmış olacaktır. Bu sanayileşmeye 
verilen önemin bir işareti sayılabilir. Kuşku
suz önemli oılaıı yatırımların millî gelirimizi da
ha hızlı artıracak, prodüktif ve kaynak tasar
rufu sağlayacak doğrultuda seçilmiş olmala
rıdır. Yatırım projelerinin incelenmesi bu ko
nuda Hükümetin bizi endişeye düşürmeyecek 
nitelikte yatırımları gözetmiş olduğunu göster
mektedir. Her şeye rağmen, asla yatırımlardan 
fedakârlık yapılmamalıdır. Bütçenin yatırım
lara verdiği önemi övgü ile karşılıyoruz. An
cak, sorun ödemek koymakla bıiıtmemektedar. 
Mayıs ayına gelinmiştir. İnşaata elverişli olan 
•mevsim hızilla geçmektedir. Tüm idaremizde te
reddütler ve yadırgamalar birkaç yıldan beri 
sürüp gitmektedir. 

Personel Kanununun olumsuz sonuçları 
ve iyi sayılmayacak bir personel politikası ile 
teküik personelden önemli yatırımcı kuruluşları
mız yoksun kalmışlardır. Yeni ihalelerin süratle 
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yapılması ve devam eden işlere hız verilmesi son 
derece önemli dar boğazlar olarak Hükümetin 
önündedir. Cesaretli, hızlı kararlarla tıkanık
lıkların giderilmesi sağlanmalıdır. Ödeneklerin 
fizikî sonuçlara ulaştırılması için Hükümetin dik-
katliliği, denetçiliği, takipçiliği sürdürmesi ve 
yasal engelleri kısa zamanda aşması gerekir. Hü
kümet, yeni yöntemler, basitleştirmeler, tip pro
je ve tip anlaşmalarla işi eni süratlendiımelidir. 
Hızla ve artarak değişen fiyatlar karşısında de
vanı eden işlerin müteahhitler indeki tereddütleri 
gideren, Hükümetin çıkardığı kararnamenin hız
landırıcı etkisinin izlenmesi, yeni ihalelerde es
nek, güven 'verici; ama kaanunun haklarının isra
fını önleyici tedbirlerin alınmasını ve bu yolda 
gidişin sürekli olarak izlenmesini, yeni husul bu
lacak durumlarda yeni tedbirlerin alınmasını ge
rekli görüyoruz. 

Devlet Planlama Teşkilâtında ve bakanlıklar
da yeni iş vermeleri «ve yatırımların gidişini iz
leyecek yeni tedlbirler alınmasını sağlayacak ba
kanlıklar arası uygulamalara hızlı ve güvenilir 
yöntemlerin aynı özellikleriyle kullanılmasını sağ
lamak üzere ayrı ayrı komiteler geçici örgütler 
kurulmasını tavsiye ederiz. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımız, 
piyasa fiyatlarıyle gayrisafi yurt içi hâsı
lanın yılda c/c 8, gayrisafi millî hâsılada 
yılda % 7,9 (büyüme hılzannı seçmiş bu
lunmaktadır. 1973 - 1977 yılları arasında; 
yani be yılda plan 291 milyar TL. İlk ya
vanlık yatırımların dış kaynak kısmı 10,5 milyar 
TL. sidir. Buna göre marjinal tasarruflar ora
nı c/c 8'e ulaşmalıdır. Tüketim hareamalarmd'i 
yıllık artışları kamu kesimi için. plan % 8, özel 
kesim İçin % 5 - 6 olarak saptamıştır. Kişi başı
na özel tüketimin yıllık artışları toplanı nüfusa 
göre % 3,2, yurt içi nüfusuna göre yıllık artış 
hızı % 3,5 olacaktır. Hükümetin bütçeleri ve 
uygulamalarında bu esasları gözden uzak tutma
masını dileriz. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı döneminde, iç tasarrufların artışının c/c 68,5 
kadarının kamu tasarruflarının artışından 'bek
lenildiğini hatırlatıyoruz. Halen durum; 1973 
yılı için öngörülmüş olan % 7 kalkınma hızını 
dahi gerçekleştiremediğini göstermektedir. Sayın 
Maliye Bakanının Bütçe Karma Komisyonunda
ki ve buradaki açıklamalarından Mart 1973 iti
bariyle gayrisafi millî hâsıladaki artışların % 5,5 

43 — 



O. Senatosu B : 52 2 . 5 . 1974 0 : 2 

düzeyinde kalacağı haberini düşündürücü ola
rak feaibul ediyoruz. Bu düşüş tarımsal neden
lere Ibağlansa dahi üzerinde durulacak kadar 
önemlidir. 

Hükümetlerin önünde, en önemli sorun tasar
ruflar olacaktır. Bu israfı önleyerek, halkın elin
de 'birikmiş parayı yatırımlara çekerek (ki bunun 
global 'bir hesapla 70 - 80 milyarı aştığı ifade 
edilmektedir) yönetimi verim üleştirmek olanağı 
vardır. 

Sayın senatörler, bizim kamuoyumuz israfa 
karşı aşırı derecede duyarlıdır. Böyle olduğu hal
de hükümetler bunu önlemekte zorluk çekegel-
m'işlerdir. Devlet hizmetlerinde israfı yüzeyde 
aramak mümkün; ama asıl israfın kökenini bul-
mek gereklidir. Sade vatandaşın gözünde israf; 
ya'bancı ülkelere seyahatler, temsil ödenekleri 
örtülü ödenekler, araçların kullanımına ilişkin 
ödenekler, derneklere, spor 'kulüplerine bağışlar, 
kamp tesisleri, kokteyl, ziyafetler, 'törenler gibi 
klasik yollardan yapılan harcamalardır. Gerçek
te, bunlar bazı hallerde önemli tutarlara ulaşır
lar. Çünkü, cari giderlerin harcanmasının planı, 
projesi gerekmediğinden sarfı kolaydır. 

Arkadaşlarım, bütün bunların yanında ve 
ötesinde hülriimetlerm dikkatle üzerinde durma
sı gereken başka israf yolları vardır. Bunlar tı-
kanmalıdır, giderilmelidir. Teknoloji seçimi, ya
tırım yeri ve süresinin, kapasitesinin seçimi, etüt-
süzlük, pazarlama kusuru, hammadde temininin 
iyi hesaplanmaması, kötü yönetim, yasaların en
geli, önceliklerde isabetsizlik, otorite za'fı, yatı
rımlarda ve hizmetlerde ikilemeler, yönetimdeki 
disiplinsizlik ekonominin görünen 'görünmeyen, 
sorumlusu zor 'bulunan çok önemli israf kaynak
larıdır. Bunları, geçmıiş tecrübelere ait ve Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planına 'geçmiş olan il
keleri de dikkate alarak, Hükümet -gidermeye ça
lışmalıdır. 

Sayın senatörler, kolaylıkla göze çarpmayan, 
pek önemli bir israf dalı da proje yapma ve yap
tırmadadır. Bu amaçla, ilk kez 1971 yılı Hükü
met programında «Türkiye Proje Ofisi» kurul
ması öngörülmüştü. 

Büyük sanayi projelerinden küçük yapı ve 
türlü tesislerin projelerine kadar arşivlenmeyi 
öngören bu sistemde, projelerin en küçük detay
larına Ka dar muhafazası, tip projeler, tip şartna
meler, sözleşmeler 'birkaç türde toplanacak, e:de 

edinilen deneylerin ceridesi tutulacaktır. Yaban
cı kaynaklardan yararlanarak yapılan tesisleri
mizde ortaya çıkan çoğu kez basit arızaları dahi 
gidermek için tesisi (kuran yabancı kaynağa müra
caat zorunluluğu duyulur. Çünkü, tesisin detay 
projeleri bizde değildir. Proje Ofisinin kurul
ması, 'bu aksaklığı ortadan kaldıracak ve 'bir bi
limsel potansiyel oluşmasına yardım edilecektir. 
Biz böylesine bir Proje Ofisinin kurulması gere
ğine inanmaktayız. 

Türki\Te?de Devlet örgütü içerisinde bu Pro
je Ofisini kuracak nüve kuruluş vardır. Türki
ye Elektrik Kurumu, çalıştığı sahalar dışına da 
taşılmak suretiyle bir Proje Ofisi haline getirile
bilir. 

Bu yoldan elde edilecek tasarrufların büyük
lüğünü ispat etmek için bir örnek vermek isle
rim. 

1961 yılından 1965 yılına kadar tip projeler, 
tip sözleşmeler ve tip yazışmalarla İller Bankasın
da uygulanan ihale sistemlerine çoğu kez o zama
nın Başbakanının dahi «Bu büyük proje 15 gün
de ihale edilebilir mi?» sorusunu sormasının ne
deni şu idi: Çünkü, yapılmakta olan teslislerin 
hangi tip trafo ise, hangi tip iletim hattı ise o 
tipin önceden projesi basılmış, metrajı yapılmış, 
carî fiyatları nokta nokta bırakılmış, projeyi dü
zenleyecek kişi, bu tip projeleri, bu tip sözleşme
leri bir anda. dosyaya koyup, rakamlarla çarpıp, 
toplamak suretiyle uzun süre proje yapılarak altı 
ayda hazırlanması gereken ihale dosyasını (mü
balâğa etmeksizin söylüyorum) bir aya, 15 güne 
indirmek mümkün oluyordu. Hatta bu tür ça
lışmayı düzenleyen inşaat yüksek mühendisi ar
kadaşım Emcet öy, Mühendis Odalarının «Özel 
teşebbüste çalışan «bazı mühendislerin çalışmasına 
engel olur mu, olmaz mı?» şeklinde sorularına da
hi muhatap olmuştu. 

Ayrıca, tip yazılarda dairenin başındaki kişi 
önceden hazırlanmış, hukukçusu, muhasebecisi ta
rafından incelenmiş yazının bazı nokta nokta 
yerlerine belediyenin ismini, o günkü tarihi ve 
gereken rakamı koymak suretiyle «bir anda imza-
lamıası mümkün oluyordu ve bu tür evrakların 
izlenmesi için de evrakların seviyesi, dolaplarda 
çizilmiş olan çizgiden aşağıya düştüğü zaman ha
deme tamamlamak suretilye hizmetten böyle'j'.ne 
bir tasarruf sağlanabiliyordu. 
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Bu, Türkiye'nin en küçük ibir ünitesinde ya
pılmış olan yönetim ve kırtasiye tasarrufuna ör
nektir. Proje Ofisinin kurulması 'bu dşi çok daha 
geniş olanaklara ve çok daha iyi yollara gö>tü-o-
bilir. 

Sayın senatörler, siyasinin, plancının, teknis
yenin, ekonomistin dile getirdiği bütün bu nok
sanları, hükümetler yıllık 'bütçelerine getirdikle
ri tedbirler ve genci yönötimleri ile giderecekler
dir. Şüphesiz, bu da etkin bir personel politikası 
ile olur. 

Kuşkusuz, planı ugyulayacak personelin, poli
tikacının, icraya istekli kimselerin 'bilgili, yci-iş
miş, görev aüılâkı yüksek, yeterli disiplin içinle 
ve uyumunda çalışabilme nitelikleri olan kimse
ler olması gerekir. Bu takdirde hizmetler gü
ven içinde, sürekliliğini koruyarak gidc'b'lir. Ya
tırımlar verimli, isabetli, israfsız yapılabilir. Çağ
daş insan gücü (ibk'im görüşümüze göre) yaratı
cı, araştırıcı, yenilikler bulabilen, 'teknolojiye gö
zünü kapamamış, eskimiş ve örümcekleşmiş çağ
dışı 'bilimler ve 'hurafelere 'itibar •etmeyen bir güç
tür. Türkiye'nin problemlerini çözecek güç ise; 
özellikle inançlı, bilgili, çalıştığını anlayan, han
gi sürede hangi işlerin yapılabileceğini ölçebilen, 
hizmetlerin iyi yürütülmesini kendine dert edebi
len, halkı ve devleti tanımış, dahil bulunduğu ta
rafın veya toplumun başarısızlığından üzükbil-
me özelliğini yitirmemiş ve çağdışı duaları haf-
salasına yerleştirmemiş kimseler olacaktır. Bu 
nükleer çağda, yönetenle yönetileni karışmamış 
bir toplum olmak gerekiyor. Bu da, eğitimle olur. 
Bu arada önemli saydığımız, memurların atanma
ları konusuna kısaca değindikten sonra eğitime 
geçeceğim: 

En a;z 100 yıldan 'beri Devlet memurlarının gö
revlerinden alınıp, başka görevlere atanmaları 
kamuoyunu ve iktidarları meşgul etmiştir. Ana
yasamızın 11.4 ncü, 118 nci ve .105 nci maddele
ri memurlara bazı teminatlar, bakanlara da bazı 
yükümlülükler getirmiştir. Hükümet, Anayasa
mızla yürürlükteki kanunlar ışığında atama ve 
görevden alma işi erini yürütmek; atamalarda., gö
revlilerin maksat, mahiyet, şekil yönünden du
rumlarına dikkat etmek ve genel olarak özlük 
'halklarını korumak durumundadır. Kısa süreler
le görevde kalacağını bilen, özellikle yüksek de
receli memurlar, geleceklerini güvene alma telâş 
ve tedbirlerine de bir yandan çalışmaya özenrnc-
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deri açık ve kapalı sakıncalar doğurabilir. Belki 
de hatalar yapa yapa 'henüz öğrendiği hizmetten, 
uygulama kapasitesine gireceği sırada ayrılmış 
olabilirler. Ancak belli ölçülerde taraf tutan, ki
şisel inancını göreve sokan, iktidar programını 
ve uygulamasını engelleyen ve engelleme yapma 
ihtimali kuvvetli olan suç işleme durumunda 
olan kişileri, yasalar içerisinde gerekli işlemlere 
'tabi tutmak elbette iktidarların hakkıdır. Bu ko
nuda Hükümetin önemle üzerinde durması gere
ken Irusus; teknik ve örgütsel çalışmaların, bü
rokrasinin yeterli 'disiplin ve hazırlıklar içerisine 
•sokulmasıdır. Bizden, sizden ayrımı yerine; ye
tenek ve göreve (bağlılık esasına değer verilerek, 
'Siyasal ayrılıkların, hiziplerin bürokrasiye yansı
ması kesinkes önlenmelidir. Ali'si halde, kalkın
mamız yetişmiş insan'gücü desteğinden mahrum 
kalmış olur, görev ve emek israfı kanın hizmet
lerinde zarar hanesine girer. 

ıSayın Senatörler; bugün görünen sanayi 
devriminin yerini, bilgi evrimine terk ettiği ola
yıdır. Çağımız bu tür bir değişim gösteriyor. 
Milletler bilimsel potansiyel yaratmak yarışına 
ıgirmişlerdir. Böylece, bir bilgi stokunun kulla
nılması, yenilenmesi, yaşatılması çabası uygar 
devletleri kaplamıştır. Bugün dünya klasik 
kalkınma unsurları olan mekân, sermaye, emek 
yanına bir de bilgi unsurunu katmak zorunda 
kalmıştır. Bilgi üreten çeşitli ünitelerimizin en 
büyük siyasî vesayet organı Millî Eğitim Ba
kanlığımızdır. Bu yıl bu bakanlığın bütçesi ge
çen yıla göre, (Bütçe Karma Komisyonuna Hü
kümetin programını gönderdiği rakamlara gö
re arz ediyorum, ilâveler şimdi arz edeceğim 
rakamı biraz artırmıştır) 3,7 milyar lira; yani 
% 41/8 arttırarak, üniversiteler hariç 12 milyar 
775 milyon liraya, üniversiteler dahil 15 milyar 
205 milyon liraya yükseltmiş olmasını, Hükü
metin olumlu hareketi olarak kabul ediyoruz; 
ama bir yandan da, bu konuda ne kadar ödenek 
konulsa, azdır diyoruz. Millî Eğitimimize Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planımızda toplam ya
tırımların % 5'i ayrılmıştı. Bu oranın İkinci Beş 
Yıllık Kalkmm'a Planındaki % 7,4 oranından az 
olmasından hayıflanıyorduk. Hükümetin geçen 
yıla nazaran % 41, % 43 artışlı bir Millî Eği
tim bütçesiyle Meclislere gelmesi ve gelme ter
cihini yapmasını, sorunu anlamış olduğuna ve 
bu soruna önem verdiğine işaret sayıyoruz. Baş-
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ka uygar ülkelerde gayrisafî millî hâsılalarının 
% 25'e varan ölçüde millî eğitime para ayırdık
larına tanık olmaktayız. O ülkeler, insan deni
len varlığı dünyada en üst derecede yaratmak 
istiyorlar. 

İnsanlığın dünyaya sığanıaması, aç kalması 
ihtimalinin ufuktan indirilmesi için, dünya ay
dınları insanın bilgisine başka tür değer veri
yorlar. Bilginin maliyetinin yüksek olduğu gibi, 
bilgisizliğin fiyatının yüksek olduğunu biz de 
kabul ediyoruz. Bu nedenle, yetiştirdiğimiz de
ğerlerin yabancı ülkelere göçüne mani olacak 
tedbirlerin alınmasını tekrar ediyoruz. Biz, bu 
yolla kalkınmış ülkeler gibi hazinelerine para 
yardımı yapacak kadar zengin ve gelişmiş bir 
ülke değiliz. Tüm mimarlarımızın l% 7'si, maki
ne mühendislerimizin % 5,3'ü hekimlerimizin 
% 8,2ısi, pratisyen teknisyenlerimizin % 21,4'ü 
yabancı memleketlere göç etmişlerdir. Hükü
metin bu göçün durdurulması doğrultusunda 
tedbirler alacağına inanmaktayız. 

Sayın senatörler, sosyal, kültürel ve ekono
mik ilerlemenin itici gücü olan toplumumuzun; 
dokusunu, yapısını, örgüsünü değiştirmede en 
büyük araç olan millî eğitimimizin temel yön
temleri, cağcı yönü saptırılmam alıdır, korunma
lıdır. Kalkınmamıza hizmet için eğitimin etken
liğini ve verim artırıcılığını düşünürken; ahlâk
lı. ülkesine bağlı, millî varlıkları ve tarihî geli
şimiyle gururlanahilen dürüst, hayalci olma
yan, geleneksel saygısını kaybetmemiş, hür dü
şünüştü. aktif, yaratıcı yetenekli gençlik yetiş
tirip; onlara sahibolunmasını ve sahibolmayı 
'bilmenin gereğini bütün açıklığıyle Yüce Sena
toya arz ediyoruz. 

Cumhuriyet ve Atatürk devrim ve ilkelerine 
bağlılıktan saptırılmamış, yüzü uygarlığa ve 
pozitif bilimlere dönük bir gençlik, herkese bir 
diploma sağlamakla yetinmeyen bir eğitim sis
temi. diplomalılara iş sağlayan, insangücünü 
iyi dengeleyen aklı başında bir eğitim politika
sı, bilginin; kaçan, uçan, unutulan, bayatlayan 
bir nesne olduğunu dikkate alan bir istihdam 
ve öğrenim planlaması, yürütülmesiyle çetin
liklerin göğüslenebileceğrne inanmaktayız. 

Sayın senatörler, kamu görevlilerinin ücret 
ve yönetim kurallarını düzenleyen 3656 ve 3659 
sayılı yasalardan şikâyetler sonunda başlangıç
ta iyi niyetle ve bir personel reformu yapmak 

amaeıyle yeni personel, yasaları çıkarıldı. Belki 
de idarî reform, iş değerlendirilmesi ve saire 
gibi çalışma ve hazırlıklar yapılmadan kanun
ların çıkarılması. Devlet otoritesinin önemli su
rette sarsıntı geçirdiği dönemde, bu tasarıla.rm 
görüşülmeye başlanması bugün ıstırabı çekilen 
aksaklıkların ortaya çıkmasına neden olmuş
tur. Görevlileri küçümsenmeyecek ölçülerde üc
ret dağıtılmasına rağmen kimse memnun kal-. 
mamıştır. Bunun yanında .kamu yönetimi bu ya
salarla önemli yaralar aldı. Bugün hükümetler, 
Anayasamızın hükümetlere verdiği kanun kuv
vetinde kararname çıkarma yetkisini personel 
işlerinde kullandılar. 12 kez çıkarılan kanun 
kuvvetinde kararname, işleri, bize göre daha 
çok karmaşık hale getirmiştir. Kanun kuvvetin
de kararnameler. çıktıkları günden itibaren 
Meclislerin malı olurlar. Belli süre içinde Mec
lislerde görüşülüp kesin yasa haline getirilme
leri gerekir. Bu görev bugüne kadar aksamış
tır. Hükümetin bütün bu kararnameleri tek mes
tin halinde Meclislere getirme çalışmalarına 
başlamış olmasını olumlu bir hareket olarak 
kabul ediyoruz, 

.Bu arada, idarî reform çalışmalarına; idare
nin en üst organı olan Bakanlar Kurulundan 
başlanılmasına önem verilmesini diliyoruz. Ba
kanlıkların sayıları, görevleri. Bakanlar Kuru
lunun kurul halinde çalışma yöntemleri geniş 
ölçüde düzenlenmeye muhtaçtır. Bu çalışmala
rın en baştan geriye doğru yürütülmesinde isa
bet olacaktır. Böylece, 'kamu yönetiminde iş ve 
para yönünden çok büyük tasarruflar sağlana
cağına inancımız tamdır. Önceden muhasebesi 
çıkarılamayan ve fakat vukubulan büyük har
camalar. idarî reformla önlenecektir. 

Türk toplumu, tekniğin girip, paranın ko
laylıkla bozabileceği toplumlardan değildir. 
Ulusumuz, yönetici kadrosunu, ekibini bulursa, 
fıtratından gelen güçle en çetin işlerin üstesin
den gelebilir. Ancak, eskimiş, geçerliğini zorla 
Sürdürdüğümüz yönetimle ilgili yasa ve örgüt
lün iyileştirmeye, değiştirmeye kesin olarak 
ihtiyaç vardır ve bu Bakanlar Kurulundan baş
lamak suretiyle geriye doğru götürülmelidir. 

Sayın senatörler, fiyat ve pahalılık sorunu
na değinmek istiyoruz. 

Bütçeler, kalkınma planlarında öngörülmüş 
olan kalkınma hızım sağlayacak, ekonomik ha-
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reketliMği ve büyümeyi yavaşlatmayacak ve bü
tün bunların yanında 'enflasyon yaratmayacak 
•hacim ve nitelikte olmalıdırlar. Geçmiş birkaç 
yıla ait bütçe ıtutarlarmı hatırlatmak isteriz. 

1969 yılı konsolide bütçesi 26 670 000 000 li
ra, geçen yıla göre artış yüzde 18,11. 

1970 yılı konsolide bütçesi 26 893 000 000 li
ra, geçen yıla göre artış yüzde 12,08. 

1971 yılı konsolide bütçesi 38 471 000 000 li
ra, geçen yıla göre artış yüzde 28,69. 

1972 yılı konsolide bütçesi 51 968 000 000 li
ra, geçen yıla göre «artış yüzde 35,08. 

1973 yılı konsolide bütçesi 62 709 147 516 li
ra, geçen yıla 'göre artış yüzde 18,84. 

1974 yılı konsolide bütçesi ise, Bütçe Kar
ma Komisyonunda yapılan dengeleme ile katma 
bütçeli idareler ve bunlara Hazineden yapılan 
yardımların dengelemesi dışında 82 milyara 
yaklaşmıştır. Bu büıtçede, geçen yıla nazaran 
yüzde 32,52 oranında artış vardır. 

Sayın senatörler, günün en önemli konusu, 
pahalılık ve bunun sorumlularının kimler oldu
ğudur. Bu sorun aynı biçimiyle, bütün dünya 
kamuoyuna meşgul etmektedir. Başka bir de
yimle, (enflasyon evrensellik kazanmıştır. Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1973 yılı ra
porundaki bilgilere göre; M bu raporun diğer 
sayfalarında, arz ettiğim rakamlardan daha baş
ka rakamlar da vardı, biz bu rakamları seçtik; 
1973 yılında toptan eşya fiyatları endeksleri, 
geçinme ve tüketici fiyatları endekslerinden hız
lı bir artış kaydetmiştir. 1973 yılı sonunda; en
deks, 1972 yılı sonuna göre Japonya'da yüzde 
29,9 ve Türkiye'de yüzde 29,2 oranlarında yük
selmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde yüz
de 18,2, Belçika'da yüzde 15, İsveçre'de yüzde 
14,8, Avusturya'da yüzde 13,5, İngiltere'de yüz
de 12, Fedaral Almanya'da yüzde 11,3 onanında 
yüksel mistir. 

Tüketici fiyatlarında da olağanüstü artışlar 
kaydedilmiştir. Aynı rapora göre, tüketici fi
yatları Yunanistan'da yüzde 30,6, Yugoslavya' 
da yüzde 21, Japonya'da yüzde 17, Türkiye'de 
yüzde 16,4, Finlandiya'da yüzde 16, İran'da 
yüzde 12,9, Danimarka'da yüzde 1(2,6, İsviçre' 
de yüzde 11,9, Amerika Birleşik Devletlerinde 
yüzde 8,8. Tüketici fiyatları 1947 yılından beri 
en yüksek oranlarda seyreitmiştir. 

Bu devletler, ücret artırmaları ile fiyat ar
tışlarının etkisini azaltmaya, yeni pahalılık ol

masını önlemeye çalışmaktadırlar. Bizde de Hü
kümetimiz, destek tedbirleri ve personel ücret 
skalasmdaki katsayıyı 7'den 8'e çıkarması, top
lu sözleşmelerdeki ücretlerle ilgili artışları ka
bul edebileceği ölçülerde karşılamış olması, biz
deki fiyat artışlarını tam paralelde götürmeye 
yeterli ıgelmemektedir. Çünkü, sorunun millî ge
lirle ve ekonomik büyüklüğümüzle sıkı sıkıya 
ilişkisi vardır. Sorun çok yönlüdür,. etki ve tep
kileri millî gelirle çok yakın ilişkilidir. Hüküme
tin, ücret ve fiyat politikasını, Türk ekonomisi
nin büyümesine zarar vermeyecek ve tüm va
tandaşları ileride rahatsız etmeyecek şekilde gö
türmesini dileriz. 

Sayın senatörler, hiç unutulmaması ve dai
ma hazırlıklı bulunulmasını «gerektiren bir hu
sus üzerinde duracağım. İktenilse de istenilmese 
de Türkiye'nin kalkınması enflasyonlarla bera
ber olacaktır. Zaman zaman devalüasyonlara 
başvurulabilecektir. Elverir ki, bu operasyon
lardan ekonomik büyüme elde ederek, sermaye 
birikimi sağlayarak çıkılabilsin. Derhal, büyü
me hızını düşürmeyecek, işsizlik yaratmayacak, 
tıkanıklığa gitmeyecek tedbirler alınabilsin. Fe
dakârlıklar toplumumuzun bütün kesimlerine 
en yüksek eşitlikler içinde yüklenebilsin. Sonun
da, bir sanayi ve kalkınma patlaması sağlana
bilsin. Kuşkusuz, enflasyon özellikle bizde çok 
görülen bir para maliye ve hatitâ genel ekono
mi politikası hastalığıdır. Çoğu kez, nedenleri 
uzmanlarca bilindiği halde, etkili ve önleyici 
tedbirler alınamamaktadır. Beklenilen sonuçlar 
istenildiği gibi ortaya çıkamamaktadır. Sonun
da bir ekonomik büyümeye, bir tam istihdama, 
bir sermaye birikimine gidilememektedir. Ter
sine, izlenilen politikalar sonunda öyle durum
lar, öyle ihracat tıkanıklıkları ortaya çıkmıştır 
ki, Hükümeltler devalüasyonlara gitmek zorunda 
kalmışlardır. Bizde, 1942, 1948, 1958, 1965, 1970 
yıllarında devalüasyon yapılmak zorunluğu doğ
muştur. 1946 yılında dolar 1,30'dan 2,08'e. 1958 
yılında dolar 2,08'den 9,02'ye 1970 yılında do
lar 9,02'den 15 liraya çıkarılmıştır. Bu arada 
yine bu mertebe, değişme durumunda olabilir. 

1970 yılından önceki devalüasyon % 70 ora
nında, 1970 yılı devalüasyonu da % 66 oranın
da yapılmıştır. İç fiyatların dış fiyatlara göre 
bir kaç yıldan beri hızla artışı ihracat tıkanık
lıkları ve bunların 1969 yılında etkisini artır-

47 — 
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ması, 1970 vıdı devalüasyonunun yapılmasına 
Hükümetleri zorlamıştır. 

1970 yılı devalüasyonu hesaplanırken uz
manlar bu devalüasyonun % 15 oranında fiyat 
artımı sonucunu vereceğini ortaya koymuşlar
dır. Böylece 1971 yılı, 1970 yılının % 15 lik fi
yat artımı ipoteğinde doğmuştur ve nitekim 
1970 yılının bir gecesinde PTT fiyatlarının art
tırılmasına bütün kamuoyu tanık olmuş. Hükü
met ertesi gün bu fiyatları arttırmaktan vazgeç
miş, 12 Marttan sonra gelen Hükümetler deva
lüasyonun normal gördüğü fiyat artımlarını 
dıiç olmazsa yapmak zorunda kalmışlardır. Bu 
konunun fazla irdelenmemesi, fazla tartışma ko
nusu yapılmaması için kısa tarihçesine girmiş 
bulunuyorum. 

Sayın senatörle]-; önemli olan «Husul bulan 
enflasyonun bir talep enflasyonu mu. bir mali
yet enflasyonu mu yoksa bu bir karma, yani 
talep maliyet enflasyonu toplamı mıdır?» Bu
nun ortaya çıkarılmasıdır. 

Bir inceleme yapılmamış olmasına karşın, 
Türkiye'de bir karma enflasyonun koşar adım
larla sürüp gitme istidadında olduğu görülmek
tedir. Son devalüasyon tecrübelerinden Hükü
metin yararlanması gerekir. Bu devalüasyon
dan sonra, dış pazarlarda mallarımızın rekabet 
etme olanakları ne olmuştur, ihracat artışları 
beklenilen sonuçlara ulaşmışsa bunun sürdürül
mesi sağlanabilecek midir, bugün görünen dış 
ticaret dengesi, işçi dövizlerinin geçiciliği dai
ma hesaba katılarak nasıl korunacaktır? Bu 
uzun vadeli hesaplara Hükümetin itibar etme
sini tavsiye ediyoruz. Yeniden bir devalüasyo
na gidilmek mecburiyetinin doğmamasını te
menni ediyoruz. 

İhracaatımız 1972 yılında % 48.9 artarak 
885 milyon dolardan 1973 yılında 1 milyar 317 
milyon dolara ulaşmıştır. 1973 yılı ithalâtı ise, 
geçen yıla nazaran c/c 34.4 oranında artarak 2 
milyar 99 milyona ulaşmıştır. Böylece 1973 yı
lında dış ticaret açığı 1972 yılına göre 103 mil
yon dolar artarak 781 milyon dolara varmışsa 
•da bu rakamları söylerken ihracat artış oran
larının olumlu seyrini de dikkate almak gere
kir. 

Sayın Senatörler, para ve maliye politikamı
zın gidişi hakkında fikir verebilen bazı rakam
lar üzerinde derinlemesine eleştirme yapmaksı

zın açıklamak istiyoruz. 1970 yılından 1973 yı
lma kadar yıldan yıla ortalama ve yaklaşık 
banknot artışı % 19, mevduat artışı yıldan yıla 
yaklaşık olarak % 25 - 27, banka kredilerinin 
artışı 1973 yılı sonunda % 33,4 olmuştur. Öte 
yandan, 1972 yılı sonunda % 22,2 artışla 53,2 
milyar lira olan para arzı 1973 yılında % 30 ar
tışla 70.3 milyara ulaşmıştır. 

1961 - 1970 (arasında yıldan yıla para arzı 
ortalama artışı % 7,23 idi. Rakamın büyüklü
ğünü arz etmek için maziden bir rakam ve'rmiş 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım bir resesyona gidilme
mek için bu uygulamalar yapılırken enflâsyon 
kamçılandığı söz konusu olalbilir. Maliye Bakan
lığımız tarafından yayınlanan «Ekonomik ra
por 1973» tdki bazı rakamları yuvarlatarak arz 
ediyorum; 

Mevduat artışları seyri Türkiye geçmişimde 
alışılmamış bir biçimde şöyledir: 

1970 yılı 36,280 milyar TL. 
1971 » 48 ,430 » » 
1972 » 62,994 » » 
1973 » 69,353 » » (Eylül) 
Banka kredileri artışları: (Aralık) 
1969 yılı 36,280 milyar TL. 
1970 » 48,430 » » 
1971 » 55,994 » ->> 
1972 » 66,311 » » dır. 

Emisyon artışları ise: 1970 Aıralık 13 915 
milyar, 1971 yılı 17,032 milyar, 1972 yılı 20,055 
milyar 1973 yılı 24,586 milyara yükselmiştir. 
Yine de elkonomıimizin tümü gerektiği ölçülerde 
etkilenemeniiştir. Bütün bu yükselmelere rağ
men bu bir nevi fon değişmelerine yol açmak
la kalmıştır. Merkez Bankası kredilerinin seyri 
de şöyledir; 1971 yılında % 3,2, 1972 yılımda 
% 15,1, 1973 yılında % 17,25 gibi oldukça, bü
yük artışlar göstermiştir. Bu bütçe ile Hükümet, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri ihtiyacı için, mev
duat karşılıklarının % 20'sinin ayrılacağını ön
görmüştür. Bütçe Karma Komisyonunda da bu 
husus kabul edilmiştir. Bugün biriken mevduat 
karşılıkları 20 milyara yaklaşmaktadır. Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine bu paradan 7 milyar 
100 ımilyon lira ayrılacaktır. Bu uygulamanın, 
yani emisyonu azaltan sütundan, emisyonu ço
ğaltan sütuna para kaydımmanın iki başlı emis-
•roıı artırıcı etkisini nötralize 'edilebilmesi için. 
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Hükümetin bu paralan Merkez Bankasında bi
rikmiş olan dövizleri azaltan ithalât yapması ve 
bu ithalâtın da hızlı ve prodüktif üretime yar
dımcı yatırımlara kullanılmasını tavsiye 'ediyo
ruz. 

Hükümetler esasen geçen yıl vadeli ve va
desiz mevduatların karşılıklarının oranlarını bi
nini % 20'den % 25'e diğerini % 25'ten % 30'a 
çıkarmak üzere bu mevduat karşılıklarından pa
ra ayırma sakıncalarını bir ölçüde giderici ted
birler almış bulunmakitadıırlar. Ayrıca bizim 
tavsiyelerimize de uydukları takdirde bu işle
min korkulacak bir düzeye gelmeyeceğine inan-
•maki bayız. 

Sayın senatörler, fiyat artışları ve bunun 
'Sonucu olalbileeek olan pahalılık üzerinde önem
le durulmasını hepimiz kabul ediyoruz. Top
lumumuz idin enflasyon da, resesyon da aynı 
'ölçülende tehlikelidir. Bunlar önlenemezse, top
lumun huzurunu siyasal yoldan bozmak iste
yenlere, bu yolla onlara ekonomik destek yara
nılmış olur. Bu sorunu hayatî önemde saydı ğı-
ımızı açıklamak isitliyoruz. 

1970 - 1972 arasında künıülâtlf olarak fiyat 
artışları % 53,1, 1969 - 1973 yılları aırası künıü
lâtif fiyat artışları % 74 olmuştur. Tarihimiz
de 1938 yılı 100 itibar edilirse 1972 yılma ka
dar 3 400'lük bir artış olduğu görülür. 

'Temennimiz, çağımız ve yaşadığıımız günler
de, maz&leki fiyat artışına rekor olacak fiyat 
artışları düzeyine Türkiye'yi getirmemektedir. 

Bugün hem ekonomik ist ikrar sağlamak, 
hem de taibana kadar yaygın çek yurttaşımızı 
memnun etmek gibi çetin bir döner döngü için
de bulunuyoruz. Bu nedenle, zorlukların istis
marı vatanımıza yarar yerine zarar getirebilfir, 
diye endişemiz vardır. Günümüzün ağır koşul
larını herkesin en adaletli ölçülerde 'kendi his
sesine düşecek biçimde çökmeye milletimizi ra
zı edecek ortamı yaratmak durumundayız. 

Bizim görüşümüze göre; yatırım, vergi, fi
yat politikası tasarruf eylemi vesaire gibi kay
nakların toplumumuza en yararlı biçimde kul
lanılması, kârların planlı dağıtılması, âtıl ka
pasiteleri en aza indirecek, işsizliği azaltacak, 
millî gelirimizi artıracak ve pırodüktif karak
teri üs<tün ve kaynak yaratıcı yatırımlar poli
tikalarının yürütülmesi ile Tüıkiye, dar bo
ğazlara düşmeden kurtulup refah toplumu ol
maya doğru yürüyebilir. 

I Hallkiimızm ne zaman tasarrufa teşvik edile-
I ceği, üretimin nasıl artırılacağı, dışa 

bağımlılığın nasıl azaltılacağı, yatırımla
rın nasıl hızlandırılacağı fiyat - ücret ayar
lamaları, huzurumuzu korumanın ağırlık
lı olan sorunlarındandır. Kuşkusuz, ümitsizliğe 
düşmeyi gerekttirecek ortada önemli bir sıkın
tı da görmüyoruz. Para - kredi ve maliye poli
tikalarımızla diğer bütün tedbirlerin ayrıntıla
rına girmeyeceğiz. Uzmanlarca düzenlenmiş 
olan tedbirler ve tavsiyeler tomarından Hükü
metin programına uygun gelenlerini vakit kay
betmeden uygulama alanına çekmesini ve bu 
yokla enerjik davranmasını tavsiye ediyoruz. 

T a mm ürünlerini desteklemek amacıyle, 
•Merkez Bankasından doğrudan doğruya açılan 
kredilerin artışının ve diğer bütün destek ted
birlerinin enflâsyon ist etkisi olacaktır. Ayrıca, 
ikamın harcamalarının kamu gelirlerini taşma
sı. açık bütçeler yine enflâsyonist etkili olabi
lirler. Hükümetin zamanında önleyici tedbirle
ri alarak bunları ılımlı bir duruma getirebilece
ğine inancımız vardır. 

Emisyon ve para arzının artması ile fazla 
paranın kimlerin eline geçeceği ve hangi suret
lerde bankalara veya yatırımlara kayıp, kay
mayacağı hususu önemle üzerinde durulacak 
Hükümete ait bir görevdir. Bugün Hükümetin 
alit ıgelir tabakalarının gelirini', artırıcı destek 
(tedbirleri ve kredi politikaları etkinlik kaza
nırsa, bu yoldan paranın ekonomimizle kayışı
nın hızlandırılması için yan tedbirler alınması 
gereği dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. 

ıSayın ısenatörler; iyi ve yerinde kullanıldı
ğı takdirde, mal ve hizmet arzından daha faz
la, talebi azaltan vergi politikasının etkenli
ği inkâr edilemez. Ancak, bu yol denendiğinde 
ekonomimizin uzun sürede üretim kapasitesinin 
olumsuz etkileri görmemesi hususları inceden 
inceye hesabeidilmeOidir. 

Halk tasarruflarının ekonomimize kayışını 
sağlayacak, hesaplı; hayale yer vermeyen, Hü
kümet programında' ı yer almış olan halk sek
törünün başarısı için halkın güveneceği bir or
tamın yaratılmasına ihtiyaç vardır. Sermaye 
Piyasası Kanununun, gerekiyorsa Yatırım Or
taklığı Kanununun ve halik sektörünün etkin, 
sonunda pişmanlık yaratmayacak biçimde uy
gulanabilmesi için gerekli yasaların zamanında 
çıkarılmasına önem verilmesini diliyoruz. 
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Sayın senatörler, bize göre halik sektöründe I 
asıl problem para toplandıktan sonra ortaya çı
kacaktır. Dar 'bütçesinden 2 000, ya da 6 000 li
ra ayırıp veren vatandaş, 6 000 liraya alacağı 
ineğinden derhal süt alacağını hesaba katarak, 
halk sektöründen de meyveyi bu kadar aceleci
likle (bekleyebilir. Hal'k sektörü denemesinin çok 
yanlı güven ve diğer tedbirleri almaksızın götü
rülmesinin, evdeki bulgurdan olma gibi bir so
nuca, (bir pişmanlığa varmaması için Hükümetin 
dikkatli elması 'gerekir. 

Sayın senatörler; Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında öngörülen yatırımların 'hedeflerine ula- | 
şabiimeleri için, yrJkari'da ela arz etmiştim, 10,5 
milyarlık dış kaynağa ihtiyaç vardır. Marjinal 
tasarruflarımız c/c 38 olacaktır. Bunun % 68,5ü 
kamu tasarrufları Je karşılanacaktır. Bn, duru
mun önemini ortaya 'koyuyor. Hükümetler Üçün
cü Beş Yıllık Planın yapılması sırasında yeni 
vergi getirmeyeceklerini ilân etmişlerdir. Bu pla
nın uygulaması için, gerekli 'kaynakların temini 
için başka yöntemlerin nasıl bulunacağı bizi dü
şündürmektedir. Konsolide Devlet gelirlerimi
zin millî gelirlerimize oranı, yıl yıl .karşılaştın- | 
lınea bu oranın bizde azalarak seyrettiği görül- j 
meşktedir. Oysa bunun gelişmiş ülkelerde azal
mayıp, artarak seyrettiğine tandı oluyoruz. Bu 
yıl Hükümetimiz, bütçesinin açığını 6 milyar 
lira borçlanarak kapamayı öngörmüştür, özel ke
simde borç vermede bir doymuşluk var mıdır ve 
ibundan evvelki tecrübeler bu 6 milyar lirayı top
lam ava elverişli midir? Bunların incelenmesi ve 
gerekiyorsa yıl içinde Hükümetçe tedbir alınması 
düşünülmelidir. 

Sayın Maliye Bakanımız Bütçe Komisyonun
da vergi politikamızı iyileştirici, geliştirici ya
saları yüce Meclislere sunacaklarını ve parlamen-
terlevden de yardım istediklerini söylemişlerdir, 
bugünkü konuşmasında da değindiler, hu konuyu 
ilgi ile izleyeceğiz. 

Türkiye'de 1963 yılında kişi basma vergi yükü 
646 Türk lirası idi, 1970 yılında k'şi başına ver- | 
gi yükü 797 Türk lirası idi, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında bu rakam 1 566 Türk lirası ] 
•olarak öngörülmüştür. Bu rakamın ne derece ger
çekçi olduğu hususu üzerinde durulmak gerekir. 
Bunlar siyasî tercihler içine giren hususlardır, j 
Sadece işaret etmekle geçiyoruz. Bir ölçüde vergi 
gelirlerinin geçen yıllardaki seyrine bakınca ar- j 
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tıslar vardır; fakat yine de temkinli gitme gereği
ni bu artışlar ortadan kaldırmamaktadır. 

1970 yılında, gecen yıla nazaran % 23,4, 1971 
yılında ondan 'evvelki yıla nazaran c/c 36,6, 1972 
yılında, % 24, 1973 yılında da, bir evvelki yıla 
•nazaran, vergi gelirlerinde artış % 30,5 olmuş
tur. 1974 yılı konsolide bütçesinde; gelir bütçesin
de artışların % 30 oranında olacağını pek müba
lâğalı saymıyoruz; bu karşılaştırmayla. 

Sayın senatörler, vergi sistemimizin olumlu 
sonuçlar verebilmesi için, vergilere yatırmılanmı-
zın planda saptanmış olan kalkınma hızını sağ
layan plan hedeflerine uygun yönetmeyi koruyan, 
gönüllü ita:arufl:arm artmasını engellemeyen, ih
racatın artmasını sağlayan araç olmak karakte
rinin kazandırılması gereklidir. 

Gelecekte Avrupa Ekonomik Topluluğu ülke
leri arasında tam üye olarak yer alacağız. Önemli 
ölçülerde, 'bugünüm vergi gelirlerimizden kayıp
larımız olacaktır. Zaman akıp gitmektedir. Bü
tün bunları da içeren kapsamlı tedbirler alınma
lıdır. Bu tedbirleri zaman İçinde İzleyip, haya
tiyetlerini tutacak, gerektiğinde yeni yöntemler 
getirecek kapsamlı bir vergi politikasına ihtiyaç 
vardır. Yergi tabanı genişletilmelidir, servet (be
yannamelerinin ciokonirolu sağlamalıdır. Yergi 
yönetiminde, malî kazada, vergi yöntemlerinde 
gelişmeler; tarım kazançlarının vergilendirilmesi, 
Gelir Yergisinin bu kesimde etkili kullanılması, 
Bakanlar Kuruluna vergi hadlerini değiştirme 
yetkisi verilmesi, vergi kapsamına alınmamış di
ğer kaynakların incelenerek kapsama alınması 
sağlanmalıdır ve bu konularda seminerlerde ve 
Devletin örgütleri içerisinde uzmanlar fikirlerini 
daha derinlemesine söylemektedirler; biz de bu 
n ok t al ara ka tılm ak tay ı z. 

Yergi sistemimize yeterli ölçülerde esneklik 
kazandırılmalıdır. Sistem, kaçakları önleyecek 
kurallara kavuşturulmalıdır. Sade. basit, yüküm
lüyü bıktırmayan yöntemlere yer verilmelidir. 
Özel kesimde, •özendirme, güçlendirme duygusu 
yaratmalıdır vergi sistemimiz. Ücret ve maaşlılar
dan alındığı gl'bi, öteki yükündüîerden de âdil 
ve zayiatsız vergiler alınması yöntemi bulunmalı
dır. 

iSayın senatörler, sorunlarımızın yığınından 
söz edip, güçlüklerinden yana yana bahsederken 
ve güçlüklerine değinirken ve bir yığın Hükü
metten hizmetler isterken; bunlar nasıl yapılır, 
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(bunlar imkânsızdır, başımızdan büyük davaları 
(hayal etmeyelim ruh hali içerisine kesin olarak 
ıgirmeyi reddediyoruz ve Hükümetin de böyle 
(bir ruih hali içerisinde olmadığını kabul ediyo
ruz. Toplumumuzun sorunlarının üst eşinilen ge
linecektir. Cferektiğinde ulusça sıkıntılara kat
lanacağız. İlâhi bir kuvvet elini uzatıp, ya da 
siMııli üatimlük addettiğimiz bir kişi veya bir ekip 
Türkiye'nin sorunlarını tok başına çözecek değil
dir. Bu sorunların altından milletçe ve beraber
ce kalkacağız. Ürkek adımlarla, küçük ölçülü 
uygulamalarla değil; fakat planlı, hesaplı ve 
(Bütçe Karma Komisyonumla bazı Sayın Bakan
ların .söyledikleri g'lbi, hesalba ve pliana yan çe
vire refe değil; telisine, hesaplı, cağın gereklerine 
uyarlı adımlarla sorunlarnmızm üstesinden gele
ceğiz. Bu bir zorunluluktur, bu, bir var olma 
ıhalini almıştır. 

Kamuoyumuzda siyasî partilerimiz, bütün 
örgütlerimiz, Anayasal kuruluşlarımız öylesine 
bir atmosfer yaratmalıdırlar İd, savaşır gibi ça
lışma hevesi gelsin bu halka. Halkta, yurttaş
ta inanç uyansın, g-erektiğinde güvenle eşitlik 
içinde kemerleri sıkabilelim. Türk toplumunda 
bir toplumsal kalkınma bilinci uyanabilsin. 
Kalkınmış ülkelerin kalkınma hızlarını kısıt
ladıkları bu dönemde, bu dönemi fırsat bilerek 
aralığı kapama olanağına kavuşturulsun bu 
ülke. 

ıSayın senatörler; şimdi topraklarımızın kul
lanılması, ulaştırma ve yapı problemlerine de
ğineceğiz. Biz, bazı temel problemler üzerinde 
genellemelerle konuşmamızı götürmek kararını 
almış bulunuyoruz. Bütçenin 'bakanlıklara ait 
kısımlarında arkadaşlarımız görüşlerini gerek
tiğinde söyleyeceklerdir. 

Daha önce mahallî idareler sorunumuza kı-
'saca değinmekte yarar görüyoruz. 

11830 yılında başlamış, yasalarla yürütülen 
malhallî idarelerimizin idarî ve malî özeirklikleri 
,gere.ktiği (ölçüde sağlanamamıştır. 15 yıldan 
Ilıeri sözü edilip, düzenlemelerin gereğince yapıl
makta okluğu ileri sürülmesine rağmen, henüz 
Meclislerden mahallî idarelerimizle ilgili bir ya
sanın çıkmamış olmasını büyüik bir eksik sayı
yoruz. 5237 sayılı Mahallî İdareler gelirlerine 
ait kanun tasarısı; son düzeltmeleri 197.1 yılın
dan sonra yapılarak Meclislere sunulmuş olma-
isına rağmen, tasarı kanuıılaşamadığından bu 
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Hükümetin bu tasarıya önem vermesini ve can
landırmasını diliyoruz. 

Demokrasilerin köşe taşı demek olan ma
hallî idarelerimizin, zaman zaman borçlarının 
konsolide edilmesi:, Hazineye yük getirmekten 
başka bir şey sağlamaz. Bu tür sağlıklı olma
yan tedbirler yerine, mahallî idarelerimizin 
malî ve idarî bünyelerinin çağımız kurallarına 
uygun bir duruma getirilmesini tavsiye edi
yoruz. 

(Kalkınmada önümüze dört büyük sektör çı
kar : Sanayileşme ^kentleşme, enerji üretimi ve 
ulaştırma. 

Bizde, yerleşme yerlerinin düzenlenmesi, 
altyapı tesislerinin kurulması, 'başka başka ba
kanlıkların sorumluluğunda ve bir dağınıklık 
içerisindedir. Oysa; hole az gelişmiş ülkeler
de inşaat yatırımları gayri safî millî hâsılalar 
içinde büyük yer tutarlar, kalkınmanın bir çe
lişkisi g'ıbi görünürler. Bu işlerin iyi planlan
ması, sıraya konulması, bunlarla ilgili sanayi
nin kurulması, dışa bağlılıktan; yapı malzemesi, 
yapı makinesi, gereç ve araçlarını kurtarmakla 
inşaat yatırımlarının ekonomiye yararlılığı ar
tırılabilir. İnşaat yatırımlarının ihracata dönük 
olmasının sağlanması mümkündür/ İmar ve İs
kân Bakanlığı tarafından yapılan prefabrike ko
nutlarda küçük bir değişiklik yapmak suretiyle, 
Arap ülkelerine konut ihracı mümkün idi, hü
kümetler neden bunu o noktaya getirememişler; 
'düşünmekteyiz,.. Konutun ihracata dönük olu
şuna bir örnek vermek için arz etmiş oluyorum. 

İnşaat yatırımlarının ithalât çeikiciliğinin 
azaltılması, iyi bir istihdam yaratılmasının sağ
lanması ile ekonomiye katkısı da artırılabilir. 
Plana inanmayan, plansızlıkla öğünen döne
min, planlı dönemde de süren ürünü olan ge-
cokonduouluk yasaları çiğnemek biçiminde or
taya çıkmıştır. Gecekoniduculuğun geniş bir 
boştgorü içinde tutulup biraz da o yönünden 
önemli baskısının etkisinden kurtukınamadığın-
dan, soruna çare bukma'm.amaktadır. Halkımı
zın barınak ve mülkiyet, tutkusu ve yapı yapma 
•akti'vitesinin planlı ve verimli şekilde değer
lendirilmesi gerekir. 

Devlet arşivlerinde birikmiş olan araştırma, 
inceleme ve tasarıların Hükümet programlarına 
uygun olanlarının kısa zamanda yasalaştırılma
sına, ya da bunların Hükümet programlarına 
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uygunlaştırılarak Meclislere getirtilmesine ihti
yaç vardır. 

Yukarıda, halkın yapı yapma aktivitesin-
dcn söz ettim. Birkaç yıl önce Türkiye'ye bu 
konuda araştırma yapmak üzere gelen bir Fran
sız Uzmanı, 13 kez konutu yıkılan kişinin 13 neü 
kez konutunu yapmakta olduğunu ve Türk 
halkının konut yapma aktivitesinin bu denli 
başka ülkelerden çok ileride olduğunu söylemiş
tir. Ancak, bu aktivitenin planlanmasını biz 
Grup olarak öneriyoruz. 

Devlet, konut planlamasında, konut soru
nuna çare arayıp bulamazsa, halk disiplinsıiz 
konutlaşma olayına gider. Bu suretle emek ve 
arazi daha pahalıya mal olur ve ileride içinden 
çıkılamayacak durumlar ortaya çıkabilir. 

Sayın senatörler; Tanrının insanlığa ve 
Türklüğe bir lütfü olan, bir armağanı olan top
raklarımızın güzelliğimi israf etmeden kullan
mak zorundayız. Dünyamızı boğazlardan kat
layıp, küresel durumundan düzleme getirirsek, 
bu düzlemde dünyamıza bakarsak, dünya coğ
rafyasındaki ülkemizin enteresan yerini gayet 
•iyi görürüz. Denizlerimiz, boğazlarımız, gölle
rimiz, ormanlarımız, dağlarımızla ortaya çıkan; 
yeryüzünün en güzel yerlerinden birine sahip 
olduğumuz ortaya çıkar. Bu ülkeyi gelecek ku
şaklara sağlıklı devretniek zorundayız. Kıyıla
rımızın tablolaştırdığı'bu güzel toprakları kirle
terek, bozarak, çirkinleştirerek, kötü bir kültür 
ve yönetim mirası olarak gelecek nesillere bı
rakmaya hakkımız yoktur. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımız, Tür
kiye'nin 1995 yılında nüfusunun 65 milyon ola
cağını hesaplamıştır. Gelecekteki yirmi yılda 
kent nürusv'iuın bu hesaba göre dört kat arta
cağı öngörülüyor. Ne kadar topraklarımızın, 
tarımdan kent topraklarıma katılacağı, tarımın 
uğrayacağı kayıp, kentin kazanacağı değer ve 
bunun yanında yapılması gereken harcamaları 
uznu;ıılar hesaplamışlardır. 

iki arada, arsa spekülatörlerinin,' arsa haraç
çılarının rollerini en aza indirecek yasaların ge
tirilmesi Devletin bugün üzerinde durması la
zım gelen en önemli sorunlardan biridir. Bütün 
örgütlerin, son derece ciddî ve bilgili bir çalış
ma ile bu sonuca varabileceğine inanıyoruz ve 
bu bir kaçınılmazlık kazanmıştır. 
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İleride, kent topraklarımızın reformu gibi 
önemli bir problemin çıkmasını istemiyorsak, 
şimdiden ciddî, cesur tedbirler almak durumun
dayız. Bu bütçede, köy - kent, uydu - kent ve 
halka dönük yerleşme yerleri sorunuyle ilgili 
vaatler dinledik; ama ödeneklere raslamadık. 
Gerekîd yasaların; (1971 yılında da hazırlan
mış olanlar var, sondan sonraki yıllarda hükü
metlerin de üzerinde hazırladıkları var) Meclis
lere getirilmesini gerekli görüyoruz. 

Bu arada, bütçelerde görünmemesine rağ
men, Hükümetin mesken fonunu ve kredi ola
naklarım ; toplu konut, sosyal mesken yapımı 
ve halkımızın konut sektörüne gösterdiği eğilim 
dolayısiyle, gerektiği biçimde bilimsel kural
ları taşmadan, hayal etmeden kullanılmasını da 
tavsiye ediyoruz. 

Bunların yanında, ulaştırma hizmetlerinin 
yenil dünya görüşüne göre kendi kaynakları
mıza dayalı, kitle ulaştırmacılığına ağırlık ve
ren bir tutumla yürütülmesi gereğini söjdüyo-
ruz. Tüm ulaştırma hizmetlerinin koordinasyon 
ve organizasyonundan sorumlu bir üst kuruluşa 
ihtiyaç vardır. Bu üst kuruluş içtin de yeni 
bir Bakanlık, yeni bir örgüt kurmaya ihtiyaç 
yoktur. Bu üst kuruluşun adı Ulaştırma Ba
kanlığıdır. Ulaştırma hizmetlerimizin yönlümden 
saptırılmasını bu suretle önlemiş olabiliriz. Bü
tün Türkiye'de bir ulaştırma anaplanına ihti
yaç vardır. Bu planda, demiryolları, kara yol
ları, deniz yollan, petrol - boru iletimi, gaz - bo
ru iletimi, elektrik enerjisi iletimi, kıyı ve 
su yolları, göller ulaştırması, banliyö ulaştır
ması yer almalıdır. Böylece asıl îmillî gelirimi
zin yurt sathına yaygın olarak israfı önlenmiş 
olabilir. 

Bir örnek vermek (isterim: Amerika Birle
şik Devletleri ilk ulaştırma anaplanını 1950 
yılında yapmıştır ve bu plan yapilm.asa.ydi, Bos
ton - Nevyork arasındaki yol; özel arabalarla 
gidilmesi gerekseydi, 20 standart şerit yapıl
ması gerekecekti. Halbuki Amerika gibi bir 
Devlet, burayı demiryoluyla yapmak suretiyle, 
yani kitle ulaşımı ile sorunu çözmek suretiyle, 
20 şerit yapılmaktan ekonomisini kurtarmıştır. 

Yukarıda arz ettiğim anaplanda ulaştırma 
sistemlerinin alt yapılarının yerlerinin, kapasi
telerinin saptanması, türleri, birbirleriyle iliş
kileri, gelecekteki gelişmeleri, hangi ulaşım sis-
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teminden hangisine ne zaman, nasıl geçileceği, 
sistemlerin' tam .kapasiteye getirilmesi, arazi 
îkuüananalan ve nıamLeket içinde yapılabilecek 
olan araçlarla ulaştırmanın götürülmesi konu
ları yer akibilir. 

tSayın senatörler, az gelmiş yörelerimizin 
kala&ımması hakkındaki görüşlerimize de kı-
'saca yer vermek istiyoruz. 

Kalkmmaımızda mevcut olan bütün olanak
lardan en yüksek derecede yararlanmanın ge
reğini herkes kaibul ediyor. Ancak bu görüş, 
hür kuvvet dağılımına ve bir kuvvet israfına 
neden olacak, biçimde götürülmem elidir. İşlet
mecilik, sanayileşme ve kalkınmanın bilimsel 
kurallarına yatkın bir politika ile sağlanma
lıdır bu. Doğal kaynaklarının potansiyeli yük
sek, buna karşılık altyapı donatısı eksik, hiz
met götürecekler ilgin belki de çekici sayılma
dığından, tercih edilmeyen bu yörelere yatı
rımlar ve diğer kalkınma ile ilgili hizmetlerin 
götürülmesinde Devletin öncülüğü şarttır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile az geliş
miş yörelerimizin daha fazla ihmal edilmemesi 
gereğini ortaya koyuyoruz. Bu bölgelerin si
yasal, ekonomik ve kültürel öneminin de ay-
rınitılarıyle anlaşılmış olduğunu ve böyle bir 
zarureti HükümcJtin kavramış olduğunu kabul 
'©diyoruz. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin
de Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
en çök yatırımın öngörüldüğü bilinmektedir. 
Ancak; öteki plan dönemlerinde de azımsanma-
yacak yatırımlar yapıldığı hakle, bu bölgeler 
az gelişmişlik duvarım yırtamamış, az geliş
mişlik ten kurtarılamamıştır. O halde, önemli 
'olan 'bu bölgeleri Türkiye-nin sosyal, kültürel 
ve ekonomik tüm yapısıyle bütünleştlrebilmek-
tir. Yani Türkiye'nin Doğusnyle Batısı bü
tünleşmelidir ve bir enterge plan içerisine ge
tirilmelidir. Bu, mühendiisçe deyimle, bir fi
zikî plana ihtiyaç gösterir. Halkçı ve gelir dü
zeyi düşük olan toplum katlarından yana po
litikalar izleyeceğini açık ve seçik olarak or
taya koymuş olan bu Hükümetin; bu bölge
ler için 1974 yılı Bütçesiyle sağlamak istedik
lerini tam getirememişse, Üçüncü Beş Yıllık 
•Kalkınma Flamanda yapacağını işittiğimiz re
vizyonlarda bıı bölgeleri kendi önemlerine göre 
dikîkate almalarını diliyoruz. Çünkü, bu bölge

lerdeki din, dil ve yaşantı anlayışlarındaki kü
çük ayrı akların büyütülmesinden yarar uman 
unsurlar vardır. Nüfusunun önemli kısmının 
Tüıkçe konuşmaması bazı iştahları kabartabi-
liir bu bölgelerin. Oysa, bütün Türk vatanı; 
Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye tam ve 
tartışmasız bir bütünlük içindedir. Halkın is
teği budur; o bölgelerin halkı ile temas eden
lerin müşaihadesi budur. Başka aracıya, başka 
aracının dediğine ihtiyaç yoktur.Buna rağmen, 
sosyal yapımızda bir homojenlik sağlamak için 
aralıksız çalışmalara ihtiyaç vardır. Ağır ve 
hafif sanayii organize sanayii, sanayi siteleri 
bu yörelerin toprak altı ve toprak üstü kay
naklarını değerlendirilme de araçlar • olabilir 
ve bu bölgeler nüfusumun ekonomiye katılma-
ısıyle daha güçlü ülhe haline gelebiliriz. 

Yoğun sanayiden yaygın sanayiye, fason 
üretime geçişte bu bölgelerin emek v© diğer 
kaynaklarından yararlanmak olanağı vardır. 
Büyük ve yoğun enterge sanayiinde bu bölge
lerin bazı noktalarında kurulması mümkündür. 
Bölgelerin potansiyelinin dikkatle imeekınmcüi 
ve değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Yerli 
'halkın eğitilmesi, yatırım girişimlerinde yerli 
halkın teşvik edilmesinde Devlete düşen önemli 
görevler olduğuna inanmaktayız. Devlet, bu 
öncülüğü ile yaygın ve yoğun sanayi kalkın
ma politikasını planlarına sokarak bu bölge
lerin, yani Doğu ve Batı 'bütünleşmesini sağla
yabilir. Bu yörelere gidecek yatırımların baş
langıçtaki maliyet büyüklükleri bizi ürküt-
ımenedilir. Geçiş zaman içerisinde bunlar mü
talâa edilmeli ve sosyal değeri, sosyal katkısı 
dikkate alınmalıdır. Kuşkusuz, bu doğrultu
da çeşitli teşviklere başvurulmalıdır ve teşvik 
tedbirleri bu doğrultuda yoğunlaştırılmalıdır. 
Bu münasebetle teşvik tedbirlerine de değin
mek istiyoruz. 

Çağdaş, akılcı, plana yardımcı, kalkman alda 
etkin olacak herkese, Anayasamız ve yasalar 
içinde kalmak kaydıyle, teşvik tedbiri uygu
lanmasından yanayız. Bu bölgelerde teşvik 
tedbirli sosyal, ekonomik ve kültürel kalkın
ma hareketleri, bu bölgelerin uyandırılmak is
tenilen etmllk ayrılıklarını en kısa zamanda 
ılımlayacak, mötrolize edecek kuvvetli araç
lardır. 

îSayın arkadaşlarım, bir noktaya değinmek 
isterim : Sağ ve sol rejimlerin bilimsel potan-
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şivelinden, teknolojisinden yararlanmada mu
hafazakâr ve bencil bağlantılara yöneti'mi-
•mizi kapturmamakyrz. Gerekirse her olanak
tan istifade edilmelidir. Bu arada yabancı ser
mayeden de yararlanmaktan çekinmemelidir. An
cak, sonu bir hesapsızlık ve dikkatsizlik olma
mak şartiyle yabancı yardıma ba§vuruknalı
dır. Planda dile getirildiği gibi, yeni tek
noloji getiren, patent olan, üretici, durucu de
ğil gidici ve üİlkemiz içinde sağlanması müm
kün olmayan üstün teknoloji nitelikleri olan, 
finansmanı çok büyük paralar isteyen tesisle
rin yapılıp işletilmesi, hatta aramaların yapıl-
anasında yabancı kaynaklara başvurulmasını 
ya di rîganııyoruz. 

Şimdi, sosyal güvenlik tedbirlerine de de
ğineceğim. Bugün kemen her rejimle yönetilen 
toplumlarda, başka başka yaklaşımlarda olsa 
da, yaşayan insanlara insanca yaşama olanak
ları verilmesi toplumları yönetenleri çok meşgul 
etmektedir. Çağımızda insanların ihtiyaç duyma 
istemleri ve ihtiyaçlarının türü son derece art
mıştır. İnsanlık uygarlaştıkça daha çok ihtiyaç 
duyma hissi beliriyor ve ihtiyaçların türü de ar
tıyor. 

Tanımlama şöyle : «Özgürlük, adalet ve sos
yal güvenlik içinde toplumdaki gelişmelerden 
herkesin artan bir payla yararlanmasının sağ
lanması ile sosyal refah devleti olunabilecek
tir.» Bu tanımlama bütün Batı ülkelerinde de 
kabul edilmektedir. Çünkü ekonomik güç ve 
sosyal güvenlik birbirini bütünleyen iki önemli 
öğedir. Rasyonalizasyon ve hümanitaryanizm il
keleri üzerine kurulmuş bir toplum olmak özen
tisi cağımızın toplumlarını ziyadesiyle meşgul 
etmektedir. Türk toplumu da bu yoldan fakirlik
le savaşacaktır. Ancak önümüzde aşılması gere
ken bütün konularımızın, millî gelirimizin bü
yüklüğü ile ilgili okluğunu ve geniş sosyal gü
venlik tedbirlerinin yaygınlaşması isteğinin de 
bununla ilgili olduğunu belirtmek isteriz. 

Geniş ve yaygın sosyal güvenlik tedbirleri 
güzel şey; ama bunların kaynaklarını bulmak 
da o denli zor şey. Kaynaklar nelerdir?.. Sigor
ta edilenlerden alman ödenti, işverenlerden alı
nan ödenti, Devletin vereceği ödenti. Bu üç kay
nak da bir ülkenin millî geliri ile ilgilidir. Ge
niş bir tabana yaygın sosyal güvenlik tedbirleri 
götürülürken, özellikle kır kesiminden söz edi

lirken, kır kesiminde yaşıyan insanların gelirle
rini]! hiç olmazsa sosyal güvenlik için gerekli 
ödentisini verebilecek düzeye .getirilmesi gereke
cektir. O halde önümüzde yapılacak çok işler 
vardır. Çünkü refah toplumlarında eğitim yar
dımı, işsizlik ve meslekî plasman yardımı, ko
nut yapımı yardımı, çocuklara yardım, evlilik, 
hamilelik yardımları, yaşlılık yardımları, hasta
lık ve kaza yardımları, hukukî yardımlar, aile 
yardımları, emeklilik yardımları, olağanüstü yar
dımlar hep bu sosyal güvenlik tedbirleri kap
samı içine girmektedir. 

Türkiye'nin 20 - 21 yıl sonra gireceği Avru
pa Ekonomik Topluluğu ülkelerindeki insanla
rın tümü sosyal güvenlik kapsamına girmiştir. 
Bizde zorunlu üyelik kuruluşları olan ıSosyal Si
gortalar Kurumu, T. O. Emekli Sandığı, Bağ -
Kur, Meyak, îyak ve kurulmasından söz edi
len genel sigorta kurumlarının hepsinin sigorta 
edileceklere katılma payı vermeleri zorunlulu
ğu vardır ve bugüne kadar sigortalıların sayısı 
bizde 2 milyon 500 bini geçmemiş bulunmakta
dır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının biriken fonla
rının en verimli şekilde kullanılması ve yukarı
da arz ettiğim kaynakların önemli ölçüde bir dö
ner döngü içine girmesi halinde Hükümet sos
yal güvenlik tedbirlerinin kaynağını kendiliğin
den yaratmış olabilir; yani sosyal güvenlik ku
rumlarının fonlarının gelirleri ile 'ödentiler öy
le bir döner döngü, öyle bir optimum noktaya 
gelebilmelidir ki, artık bu ekonomiye yük ol
maksızın dönebilsin. Tüm İskandinav ülkelerin
deki sosyal güvenlik tedbirleri bu ölçüm içeri
sinde kaynağını bulmuştur. 

Sayın senatörler; doğayı koruma ve çevre 
sağlığı sorunlarına önem vermekteyiz. Bu sorun, 
özellikle gelişmiş ülkelerde problem olacak ka
dar bir ağırlık kazanmıştır. Bu sorun teknolo
jiye yeni yeni yükümlülükler ve problemler ge
tirmiştir. Bu doğrultuda alınacak bütün tedbir
le;- sanayi ürünlerinin maliyetlerini .artıracak
tır. Siyasileri, yöneticileri, teknisyenleri ve fir
maları günden güne düşündüren bu önemli ko
nuyu bugüne kadar hükümetlerimiz sadece ha
va ve çevre kirliliği yönünden yaklaşma ola
rak düşünmüşler ve bunda da en önde görü
nen, su yüzünde görünen tedbirleri alma çaba
sı içine girmişlerdir. Sorun, bütçenin bir yıllık 
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çerçevesine sığmayacak kadar çok yönlü ve çok 
yanlı tedbirler ister. Bu tedbirler de, <canlı bir 
organizma gibi hayatiyetini muhafaza edecek 
bir politika ile götürülmek zorunluğundadır. Ge
lişmiş ülkeler kirli sanayi fabrikalarının kapı
larını kapamışlar, bunları başka ülkelere, az ge
lişmiş ülkelere aktarma çabası içerisindeler; az 
gelişmiş ülkelerin doğalarının tahribi pahasına 
da olsa. Sorun, siyasî ve ekonomik sorun ol
maktan bir yanı ile çıkmış, toplum sorunu hü
viyetini almıştır. Teknik yönden bütün mühen
dislik dallarını ilgilendirmektedir. Ekoloğu, kim
yacısı, fizikçisi, biyologu, öteki mühendislik dal
larını; hekimleri, bakteriyologları, meteoroloji
yi ilgilendirir duruma (girmiştir. Çünkü doğal 
düzenin sağlıklı olmaması, insanların fizik yapı
larına, ruh sağlıklarına, yaratma güçlerine, kül
tür ve uygarlığa uyma derecesine olumsuz et
kiler yapar. Şehirlerde hava kanalizasyonu temi
ni, çevre kirlenmesini önleme planlaması uzun 
vadeli işlerdendir. 197(1 yılında görevlendirilen 
bakaulıklararası müsteşarlar düzeyindeki kurul 
çalışmalarının, sonraki hükümetlerde de sürdü
rüldüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. -Bunların da
ha etkili bir duruma getirilmesini temenni ede
ri?. 

Lokal bir konuya değinmek ihtiyacındayız. 
Değerli arkadaşlarım; başkentler arasında bi
zim başkentimiz Ankara'dan havası daha kirli 
bir başkente rastlamak mümkün değildir. Anka
ra başkentimiz ve öteki kentlerimizin nazım 
planları veya imar planları düzenlenirken bu 
soruna olağanüstü önem verilmesini hükümet 
genelge ile örgütlere bildirmek durumundadır. 
Böyle olduğu takdirde iş planlanırken çözüme 
kavuşabilecektir. Ankara'da olduğu gibi, hava 
kanalizasyonunu sağlayacak hâkim rüzgârların 
önünü kapayan beton kaleler yapılması bu yol
dan önlenebilecektir. Ben her zaman söylüyorum,, 
Ankara hava kirlenmesi ve peyzaj mimarisine 
en kötü etkiyi yapan dinamik bir rektörün, di
namik bir hekimin yapmış olduğu Hacettepe, bir 
yandan Ankara havasının kirlenmesine neden ol
makta, yazın pişmiş bir tuğla gibi hararet saç
makta, kışın hâkim rüzgârları kapamakta, yani 
koruyucu hekimliğe strüktürü ile engel olmak
ta, öte yandan tedavi hekimliği yapmaktadır. 
Bu, kuşkusuz o hizmeti yapan kişilerin değil, 
devletin altyapılarını idare etmekte olan kişile

rin bu tür yapılara; Ankara havasını ve hava 
kanalizasyonunu bozacak yapılara müsaade et
melerinden ileri gelmektedir. İşte onun içindir 
ki, hükümetlerin öteki kentlerde de imar plan
larını ve yerleşme yerlerini tespit edecek kuru
luşlara bu doğrultuda talimatlar vermesi gere
kir. 

Sayın senatörler, çok kısa olarak dış poli
tikaya da değinerek sözlerimizi bitireceğiz. 

Bugün bütün dünya dış politikalarında bir 
istikrarsızlık, bir antlaşmalara, uymama veya 
antlaşmalardan kopma, mevcut birliklere karşı 
çıkma veya bunlara küsme eğilimi belirgin bi
çimde kendisini göstermektedir. Belki de bu, 
gerek Amerika Birleşik Devletleri, ıgerekse Av
rupa devletlerinin dış politikalarını kendi ulu
sal çıkarları ve politikalarına fazla önem vere
rek ayarlamalarından ileri gelmektedir. Oysa, 
dış politika, tavizler vermeyi, dengeli ahenkli 
faaliyetlerde bulunmayı gerektiren nitelikleri 
olan bir politika sanatıdır. Son petrol bunalımı 
Avrupa devletlerinin kendi dertlerine düşmesi
ne neden olduğundan, Avrupa'daki birliğin he
men kurulup kuvvet kazanmasının beklenilme-
mesi söz konusu olabilir. Türkiye, böyle bir or
tamda yalnızlığa düşmemelidir. İstikrarsız dün
ya dış politikası ortamında daha dikkatli hare
ket etmek Türk Hükümetleri için gereklidir. 

Sayın senatörler; dünya barış ve güvenliği
nin bütünlüğü ilkesi bir yandan da ekonomik 
ilişkilerin de bütünlüğe götürülmesi gereğini or
taya koymuştur. Giderek önem ve öncelik ka
zanan bu ilke, dış ilişkilerimizde ekonomik ya
rarlarımıza yoğunluk verilmesini ve genel ola
rak milletimizin çıkarlarını koruyup, yararları
nı artırmak yolunda dış politikamıza yön veril
mesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultudaki 
politikamız dağınık ve münferit ilişkiler ve gi
rişimlerle değil, planlı ve ısrarlı bir tutum ve 
sürekli izlemelerle etkinlik kazanabilir. Başarı 
ancak böyle elde edilebilir. 

Dış ilişkilerimizin güvenle yürütülebilmesi 
için, Dışişleri Bakanlığımızın merkezî örgütle
rinde ve bütün dış temsilciliklerimizde yeni dü
zenlemeler, köklü hazırlıklar ve iyileştirilme
lere gidilmesi gerekmektedir. Başka devletlerle 
ilişkilerimizde duraklama ve sarsıntılara uğra
mamak da, becerikli ve geleceği çok iyi tah
min eden diplomasi, bilgi ve planlı uygulama
larla sağlanabilir. 
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İktidar değişikliklerinde tereddütlere düş
memek, aynı zamanda bizimle ilişkisi olan dev
letlerde de bu tür tereddütler uyandırmamak 
için planlı, tutarlı ve kararlı bir dış politika 
gütme geleneğimizin sürdürüleceğine olan inan
cımızı muhafaza ediyoruz. 

Dış ilişkilerde, öntemas ve görüşmelerin so
nuç almada önemi pek büyüktür. Bunun ne de
recede etkili olduğunu biz, son dış temaslarımı
zın gidişini açık ve seçik olarak gördüğümüzde 
anlayacağız. Ancak, dış politika ümit kesilme
yen bir politika sanatıdır. Ama aşırı hayale de 
dış politikada yer verilmez. Kuşkusuz karşılıklı 
olanak, ihtiyaç ve yararların yeri, dünya siya
sî ve ekonomik konjonktürü içinde gerçekçi 
olarak değerlendirilmelidir. Daha önce yapıl
mış olan çalışmaların ve tecrübelerin sonuçla
rından yararlanılması tutumumuza bilimsel güç 
kazandırır. Yapılan ve yapılacak olan resmî te
masların verimi bu tarz titiz 'hazırlıklarla artı
rılabilir; yani geçmiş tecrübeleri değerlendire
rek ve onlardan bilimsel sonuçlar çıkarılarak 
dış politikada yöntem tayin etmelidir. Hüküme
timizin, dünya politikasının yeni yeni gelişme
ler gösterdiği dönemde ne denli ve etraflı ince
lemelerden sonra eylemlere geçeceğini biliyo
ruz ve böy]c bir uygulamaya geçeceğini ümit 
ediyoruz. 

Değerli senatörler, bir siyasî tercihle Av
rupa Ekonomik Topluluğu içine katılma kararı 
almış bulunuyoruz. Bu tercihi yaparken bazı 
teknisyen ve uzmanlarımızın karşı görüş ve öne
rileri olmuştur. Siyasî kararımızdan geri dönül
meye c eğin e göre, bizim için yapılacak şey, top
luluktan en yükseJk tavizi koparmaya çalışmak, 
(kalkınmamızda sert ve çetin koşulları yene
cek kadar tutarlı olmak ve kalkınmamızı böyle 
yürütmek, yani Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile yapmış olduğumuz Katma Protokolü ülkemi
zin yararına değiştirme çalışmalarına ehemmi
yet vermc/k, bu arada hangi ünitemizin zafı 
varsa, Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ola
cağımız zamana kadar bu ünitelerin zaıflarmı 
gidermek ve yine; en iyi müşteri zengin olan 
müşteridir hesabiyle kaliteli mal yapıp müşte
risini bulmaıma daı boğazını Ortak Pazar ülkeleri 
içerisinde gi'dermek mümkündür. Biz, kalkın
ma startejimizde ara malları, yatırım malları, 
türdüm ve bunların yaratacağı yan sanayi ile ge

lişmeye yer vermiş bıüunuyoruz. Bu çalışmaları
mızı yaparken Avrupa Ekonomik Topluluğu or
taklığının bunlara çetinlikler getireceğini biliyo
ruz. Onun için bu yönden 'kendimizi aşırı güven 
içerisinde tutup, alınması gerekli olan tedbirleri 
ihmal etmeme hususunu Hükümete hatırlatırız. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üjre ol
duğumuz zaman gümrük gelirlerimizden kayıp
larımız olabileceği gibi, bu topluluğun üçüncü 
devletlere karşı aldığı koruma tedbirlerinden bi
zim de zarar göreceğimizin dikkate alınmasını 
hatırlatırız. 

Korunmaya alışmış olan özel ve kamu kesimi 
sanayimizin topluluk içerisine girdiğimiz zasman 
bu korunmadan yoksun kalacağının dikkate alı
narak, kamu ve özel kesim sanayisinin buna 
göre organize edilmesini hatırlatırız. 

iSözlerime burada son verirken, bu bütçe yı
lının bütün Türk Milleti için en başarılı yıl ol
masını temenni eder, onu uygulayacak Hükü
mete ve tüm görevlilere başarılar diler, saygıla
rımı sunarım. '(Alkışlar.), 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın İhsan Saibri Çağlayangil, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet. Senatosunun değerli üyeleri; 

1974 malî yılı Bütçesinin 1 Mart tarihinde 
yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Bilinen sebepler
le bu mümkün olmadı. Eğer Mayıs ayı içerisin
de kanımlaşabilirse, önümüzdeki bütçe 10 aylık 
bir uygulama süresi bulacaktır. Biz şimdi, Ada
let Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına 
bu Bütçenin tümü üzerindeki görüşlerimizi arz 
etmjek için yüksek huzurunuzda bulunuyoruz. 

Bugünkü İktidarın, Cumhuriyet Halk Partisi 
ile Millî Selâmet Partisinin karşılıklı gayretleri 
sonunda gerçekleşebildiğini biliyoruz. Bu Hükü
metin Programı Yüce Heyetinizde müzakere olu
nurken demiştik ki, «Hükümetin ne gibi bir tu
tum ve davranış içinde bulunacağı birçok konu
larda müphem kalmıştır. Özgürlükten halk sefc-
töriine, genel ekonomiden iç ve dış politikaya 
kadar programda öyle kavramlar yer almıştır ki, 
değişik anlamlara yol açabiliyor, kamuoyunu 
şüphe ve tereddütler içinde bırakabiliyor. Bu ha
lin devamı doğru değildir. Hükümet bu nokta
ları vuzuha kavuşturmalıdır.» O zaman bize ee-

I Â ap verildi; «Program, genel niteliktedir. Büt-
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çenıizle, icraat muzla, .bu tereddütler i ortadan kal
kar.» dendi. . . 

[Değerli arkadaşlarım, o tarihten bu yana 
86 gıün. geçmiştir. Şimdi geitirdiği bütçe tasarısı 
ile Hükümet huzurunuzda 'bulunuyor. 

Her şeydlen evvel şu ciheti belirtelim ki, bu 
Ibiitçe, proigramm ortaya çıkardığı tereddütleri 
(giderememiş, uyandırdığı şüpheleri de kuvvet
lendirmiştir. Ne Sayın Maliye Bakanının izah
ları, ne de Bütçenin tahlili bizim aydınlanmamız 
için yeterli olmuyor. Malûmdur ki, yıllık bütçe
ler uygulanan İktisadî programların malî ifade
leridir. Hükümetiler, izleyecekleri ekonomik poli
tikayı, memleketin malî meseleleri üzerinde ön-
ıgördüikleri çözüm yollarını, alacakları tedbirleri, 
(tasarladıkları icraatın kaynaklarını bu vesile ile 
Ibeürtirler. Biz bekliyorduk ki, toplumun deği
şik kesimlerinin ne ölçüde refaha ulaşacağı; 
sosyal güvenliğin, vergi adaletinin hangi yol
larla gerçekleştirilelbileCeği bu bütçe ile açıklık 
kazanısın. Ne yazık ki, bu ümitlerimiz gerçekleş-
memişjtir. Şu hale göre bütçenin eleştirilmesi an
cak Hükümet Pro;gramı, Koalisyon Partilerinin 
seçimlerle ilgili vaatleri, taahhütleri Ve bugüne 
kadar ortaya konan; eğer varsa, Hükümet icraatı 
•ele alınarak yürütülecek demektir. Bizde de öyle 
yapalım. 

2 . 5 . 1974 O : 2 

Bu tereddüt, esasen koalisyon iktidariainman bün
yesinde vardır. Koalisyonlar her memlekette 
süprizlerle karşı karşıya kalabilirler. Bu doğal
dır. Bu fikrin ifadesinden gocunmak, garantiler 
vermeye kalkışmak gerekmez. Elbette aksi de 
•alabilir; ama Adalet Partisinin Sayın Genel Baş
kanı bu gerekçeleri ifade ettiği Ve bu durumu 
gö^öiıüno alarak en beklenmedik anda seçim al
ternatifi ile karşı kaırişıya gelinmek ihtimalini 
teşkilâtına hatırlattığı zaman, birtakım tepkiler
le karşılaşıldı. 

Koalisyon partiüîeri arasında geçimsizlik ol-
madiğin: lıer fırsatta ilân ederek, kendi ömrü. 
hakkındaki kaygısını gidermeye çalışan bir hü
kümete, güçlü bir siyasî iktidar gözüyle baka
bilir misiniz? 

Ciünün bîrinde, dışarıya işçi gönderilmesi ha-
reketiuin yavaşladığı, petrol giderlerinin tüm 
ihracat bedelini yutar hale geldiği (bir dönemde, 
bakıyorsunuz bir sayım Hükümet üyesi, kendisi
ne büyük ümitler bağlanan bir gelıür kesimini Qİâ-« 
neiıiıiiyor: «'Turizm döviz getirir; ama ahlâık gö
türür» diyor. Teşkilâta turistik müesseselerim 
kapatılması emri veriliyor, bu alandaki krediler 
durduruluyor. Yinle bu arada diğer sayım bir 
Hükümet üyesi turizmi kalkındırma .çabasına 
(geçiyor; bakanilar arasında çelişkili beyanat ya
nsı başlıyor. Kimse turist düşmanlarına, «Yahu! 
bu memlekette ahlâk dövizle mi alınıp satılır, ya 
da bu toplumum ahlâkı iyi yahut da kötü örnek
lere mi bağlıdır?» diye Soramıyor. Nihayet Hü
kümet Başkanı araya ıgiriyor; eski beyanlar ye
mi ilkelere uydurularak kamuoyunun ibret vo 
hayretle izlediği anlaşmalarla durum örtbas edil
meye çalışılıyor. 

ö te yamdam bir genel müdürle ilgili bir ka
rama m>e bir sayın bakana ancak Mr isitifa teh
didi ile imzalatılalbiliyor Bazı önemli kararlar 
ilse, prensip anlaşması mevcut olmadığı gerek
çesi ile aylardır imzasız bekliyor... Bir bakı
yorsunuz; bir sayın bakan, İçtüzüğün millet
vekillerine verdiği hakla kendisine sorulan 
suallere gerekli cevapları veremiyor, mehil 
istiyor. Konunun oya baş vurularak halli yo
luna gidiliyor, Bakanlar Kurulunun bazı üye
leri kendi arkadaşlarırim isteğine olumsuz rey 
kullanıyorlar, buna rağmen çoğunluk partisi
nin arzusu hilâfına sayın bakana mehil veri
liyor. 

Muhterem, arkadaşlarım, o Şubat tarihinde 
program eleştirilirken ,bug*ün huzurunuzda büt

çesi müzakere edilmekte olan Koalisyon Hüküme
tinin 7/apısıyla ilgili olarak şu hükmü açiklamış-
ituk: 

«Bu Hükümet kendisini güçlü bir siyasî ikti
dar olarak görüyor. Biz bu inançta değffliz. Ço
ğunluk için gerekli şartı ancak yedi sayı illle aşa
bilen, (ki o zaman yedi idi, galiba şimdi o altıya 
indi; birçok konularda aralarımda ortak bir gö
rüş sağlayamıyan ve bu yüzden bu gibi konuları 
ancak protokollarmın, programlarının dışımda 
bırakmak surtetiiyle asnlaşabiden; belirdi meseMLe-
rinde .düşüncelerinde derin ayrılıklar bulunan 
bu ilki partinin birleşmesinden güçlü bir siyasî 
iktidar çıkamaz.» 

Bu teşhisimizi açıkladığımızdan beri 12 hafta 
ge^jti, olaylar bize hükmümüzde yanılmadığımı-
zı gösteriyor. 

Sayın senatönler; memleketimizin bugünkü 
şar t lan içkide bir koalisyon Hükünıetîmiın ne 
kadar dayanılacağı daimî bir merak komusuduT. 

- 57 
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Daha tafsili ve ilâvesi kabil bu misaller gös
teriyor k i ; Koalisyon Hükümeti memleket ida
resini bir tarafa bırakmış, kendi kendini idare 
edebilmenin kaygısı İrinde bocalamaya başla
mıştır. Seçim meydanlarında ucuzluik vadeden, 
iktidara gelince ilk işi zam yapmak olan; esıki 
vaatleri hatırlatılınca «E, siz olsanız ne yapar
dınız? Zam zarur-Mir; ama ilâçtır. Sonu ucuz
luktur.» diyebilen, bir müddet sonra da, ev
velce kaçınılmaz gördüğü zamları kararname 
ile takside, göz kırparak da tenzile bağlayan, 
Devlciti de, Demoklesin kılıcı altında tutmak 
istediği müesseseleri de cidden güç durumlara 
sokan bu Hükümete ne gözle bakacağız?. Söy
lediği ile yaptığı arasında bu derece fark olan 
"bir siyasî heyet bugüne kadar görülmüş değil. 
Kendisine oy verenlerin gözünde de umduğu 
ile bulduğu arasında bu denli uçurum bir ik
tidar görülmüş değildir. Hükümetin, vait et
tiği istikrara bu davranışlarla kavuşması el
bette ki, mümkün olamaz. Türkiyelim istikrarsız
lığa tahammülü olmadığı için de, bu Hükümet 
kendi geleceğine emniyetle bakamaz. 

Değerli arkadaşlarım, Koalisyon İktidarı 
aynı zamanda partizanlığın da şahane örnek
lerini vermektedir. Malumdur ki ; hürriyetçi 
demokrasilerde idare, kanunların, mevzuatın 
kendisine emrettiği görevi yapmakla yüküm
lüdür. Siyasî iktidar, millete olan taahhütle
rini yasalaş'itırır veya bütçeleriyle gerçekleşti
rir; ama memurlara, «Şu bizim programı el 
birliği ile uygulayıverelim.» diyemez. Mevzuat 
haline gelen hükümlere ise, herkes gibi me
murlar da uymak zorundadırlar; ama memur
lar siyasî iktidarın değil, Devletin mensubu
durlar. Du gerçeğe rağmen, sayın Hükümet 
Başkanı, daha işin başında; «Bize ayak uydu
ran memur kalır, uymayan gider.» diyebilmiş
tir. Bu çeşit ayak oyunları Devleti 'bir çiftlik, 
bir aşiret gibi idare etme eğilimini yansıtır. 

Emekliliği gelmiş çatmış genel müdürleri 
işten uzaklaştırmak, uzun jallardır çalışan, si
yasetle hiç ilgisi olmayan, çeşitli iktidarlar za
manında görev vermiş ihtisas erbabım yerle
rinden ayırmak, idarî kaza mercilerinin karar
larına aldırmayarak bu gibi hallerde ısrarlı ol
mak; üç aylık Hükümettin mazisini tezyin ey
leyen icraat arasında yer alır. 
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Batı toplamlarında memurlar siyasî ikti
darla hiçbir ilişki kurmadan kendi işleriyle 
aneşgul olurlar. 

Burada, insan düşünüyor : Sırası geliyor, 
Batıyı örnek aimaikta büyük bir tehalük göste
riyoruz; Devletin bekasına kastedenleri af 
kapsamına almak için geçersiz mukayeselerle 
Batıdan örnekler vererek, eylemleri fikir suç
lan haline sokmak isteyenler, «Batıda ne 
varsa bizde de olacak» diye özgürlükleri, öz
gürlük aleyhine kullanmaya fetva verenler, 
memurların durumu söz konusu olunca, Batı 
ile ilişkilerini hemen kesebiliyorlar... Bu tutu
mun bir misalini de dış politikada görmüyor 
muyuz ? 

Hudutlarımızın savunonaismda, ittifakları
mıza bağlılığımızın muhafazasında Türkiye'nin 
jeopolitik durumuna büyük önem atfedenler, 
^Komünizmin niyetleri daima saibit kalmıştır; 
değişen, taktikleridir» diyenler; savunma ted
birlerinde en küçük bir ihmalin vatana iha
net olacağını öne sürenler, her ncdenıse rejim 
veya Anayasa düzeni söz konusu -oldu mu, 
kamınım yasakladığı komünizmden korunma
da jeopolitik durumu asla dikkate almamakta, 
bunu iddia edenleri kınamakta, hudutlarımız 
için, fizikî savunmamız için geçerli saydıkları
nı maneviyatın savunrnaismda abes saymakta
dırlar. 

Bunun içindir ki, «Batıda ne varsa bizde de 
olsun.» diyenler, memurları rahat bırakmayı 
ve partizanlığa son vermeyi de öğrenmelidir
ler. 

Biz bunları söyledikçe; «Siz bu Koalisyo
nun yaşamasını çekemiyorsunuz, itibarınızı yi
tirmenin ye'si kahrından kurtulamıyorsunuz, 
o yüzden bu hale düştünüz» diyenler var. 

Değerli arkadaşlarım, biz kendi akıbetini 
kendisi tayin etmiş, ka'derini icraatıyle hazırla
mış bir iktidara ayrıca ömür biçmek hevesinde 
değiliz. Bunda kimsenin kuşkusu .olmasın. Ki
min itibar yitirmekte lOİduğunun tespitine ge
lince ; bu konuda birbirimizi ikna etmeye çalış
mak beyhudedir. Türkiye'de G-allup gibi taraf
sız araştırma müesseseleri henüz kurulmadı. 
Ergeç başvurulacak seçimler, bu konuyu merak 
edenlere 'elbette ışık tutacak. Yalnız, günün ik
tidarına şu ciheti hatırlatmakta fayda var; bi
zim bölünmemizden doğan sonuçlan kendi ba-
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sarılan sanmak gafletinden kurtul'urlarsa;, ya-
ıkın bir gelecekte uğramaları mukadder olan in-
kisarîn 'hüsranmı hafifletmiş olurlar. 

Biz iliyoruz ki, Hükümeti teşkil eden kanat
lar, önemli konulara aynı açıdan ba'kmıycır'lar. 
Birinin turisti gördüğü gözle, öbürünün eylem-
<ciler hakkındaki görüşleri çok farklı. «Canım, 
komünist partisi memleketimizde de kurulursa 
kurulsun, ne çıkar! Bu da bir fikirdir.»' diyen 
bir 'zihniyetin veya Atatürk'ün «Kciniünilzm ne
rede görülürse orada eziilmelidir.» yargısını 
«yalandır» fer yatla riyale reddeden bir davranı
şın, iktidarın her iki kanadında da paylaşıldığı
nı kaibul etmek .müşküldür. 

Değerli arkadaşlarım, komünizmi memleket
te aliorjik .olmaktan çıkarmak gayretini güden
lerle, böyle bir .tutumu maneviyattan uzaklaş
manın alâmeti sayanlar ve 'bundan ziyadesiyle 
rahatsız olanlar, iktidar saflarında bir araya 
gelmişlerdir. Bu alâmetler, koalisyonu güçlü 
bir iktidar sayamayacağımız hakkındaki kana
atimizin dayanaklarını teşkil ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, Hü'kümıetin yapısı ve 
bu yapının bugüne kadar su yüzüne çıkan dav
ranırları hakkındaki görüşlerimizi 'böylece özet
ledikten sonra, şimdi de'bütçe ile ilgili bazı ma
ruzatta bulunacağim. 

Hemen belirteyim ki, bütçenin ayrıntılı bir 
tahlilini yapacak, ya da teknik konulara değine
cek 'değilim. Her hakanlığın bütçesi geldikçe, 
grup 'sözcüsü arkadaşlarım hu .meselelerle ilgili 
grupuımuz görüşünü huzurunuza getirecekler, 
ayrıntılarıyle inceleyeceklerdir. Esasen, bütçe
nin Hükümetlerin akılbetîerini 'etkileyen oyları 
Millet Meclisinde değerlendiği için, bu müzake
reler «orada 'başka bir açıdan da tekrarlanacak. 
Biz, 'burada 'bütçeyle beraber getirilen Hükümet 
Politikasının ve meselelerimize getirdiği, çözüm 
yollarının ne dereceye kadar isabetli olduğunun 
eleştirisini yapmak isteyeceğiz. 

Sayın Maliye Bakanının sunuş konuşmasın
da, hiçbir ekonominin kendi kendine yeterli ola-
ımayacağını, kapadı bir ekonomiden 'söz edileme
yeceğini, uluslararası 'ekonomik gelişmelerin 
millî ekonomileri de etkileyeceğini dinlemiş 
olmaktan memnunuz. Bu görüşv gerçeğe uygun. 
Yalnız, uluslararası ekonomik belgelerden Tür
kiye'nin ne şekilde, ne ölçüde yararnlanabilece-
ği hakkında açık bir beyana rastlayamadık. 
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Türkiye'nin bugünkü durumu bu dönemde fay
dalı sonuçlar elde 'etmeye elverişlidir. Bu cihe
tin gözden kaçırılmayacağını umuyoruz. 

Koallijyon Hükümetinin etkili kanadı elan 
Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Adalet Partisi 
iktidarı süresince cereyan eden bütçe nıüzafeeire-
lerincle, gerekse kendisini «ortanın solu» •olarak 
ilân ettiği tarihten sonraki seçimlerde düzen 
'bozukluğundan mütemadiyen şikâyet etmiş, 
kendisine iktidar teveccüh ederse, kısa zaman
da ıslahata girişeceğini vaat etmiştir. d96'8 yılı 
Bütçesi müzakere edilirken, bugünün Sayın 
Başbakanı, Millet Meclisinde kendi grupunun 
sözcülüğünü yapmış; Türkiye'nin nasıl yeni bir 
'düzene kavuşması ka'bil olacağını anlatmıştır. 
.Sayın Başbakan, o zaman Adalet Partisini, 
Türkiye sorunlarını anlamamakla suçladı : 
«Her ne kadar hatanızı iktidara geldikten son
ra 'anlamaya 'başladınız, ıbir yıl sonra da gerçek
leri Ibenimse'dinilz, ama sizin statükocu yapınız, 
tutucu karakteriniz bunları düzeltmeye size im
kân vermıe-di, biz gelirsek, biz bunu yaparız.» 
dediler. 

'Sayın Başbakan, o zamanki konuşmasında 
dış ticaretin ıslah edilmesinin aracıların, tefe
cilerin ortadan kaldırılmasının, gelir dağılımı
nın adalete uygun bir hale getirilmesinin sö
mürünün yek edilmesinin hem kolay hem 
de mümkün olduğunu arılatmış, bunun için de 
kendilerinki iktidar olmasını kâfi görmüştü. 

Hal böyle olunca, düzen değişikliği iddiasry-
îe iktidar olmuş bir hükümeti 'bugün 'denetle
mekle görevli muhalefet olarak, bu kolaylıkla 
ai'ınalbi'leceği öne sürülen tedbirlerin izlerini hu 
bütçede aramak ilk işimiz olmak gerekiyordu. 
Biz de öyle yaptık. Ancak, bu konu ile ilgili ola
rak önümüzdeki bütçede rastladığımız yenilik
ler, küçük tasarruflardan 'optimaıl 'büyüklükte 
yatırım çıkartılması veya yatırımların hızlandı
rılması için kabul]' edilmiş bazı fonlardan ibaret 
kaldı. 

Eğer Türkiye'nin sosyal bünyesinde asırla
rın doğurduğu pürüzler, ekonomik gelenekler 
ve mütevazı fonlarla temizlenecek, aracı da, 
tefeci de, sömürü de bu sayede yok olacaksa, 
bu hal hakikaten 'bir mucizedir ve bazı beyan-
'larda rastlanan öyle bir düzen kurulacaktır ki, 
Batı âlemi bunu modeli olarak alacaktır, yargısı 
cidden gerçekleşmiş olacaktır. Ama ne kadar 
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iyi niyet .beslersek besleyelim, ibiz öyle bir ih
timali /benimsemekte, kabullenmekte "güçlük: 
çekiyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı Bütçenin takdim ko-
nuşmasıtııda fiyat hareketlerine de değindi. Fi
yat ar t ı lar ın ın 19711 senesinde 15,9, 1972'de 18, 
U973'de 29,2 oranlarına yükseldiğini belirtti, 
(bu ha/Jin ekonomik bünyeyi tehdit eden bir du
rum arz ettiğini de sözlerine ekledi, 

İyi bilmiyorum; ama galiba 1974 içinde yüz
de 30 civarında ıbir fiyat artışı bekleniyor'. Hal 
/böyle olunca, dar gelirlilerin durumu üzerinde 
'düşünmek gerekir. Personel Kanununda kat sa
yısının ı8'e çıkartılması, maaşlara ancak yüzde 
10 - 12 civarında bir artış getiriyor. Halbuki, 
kat »ayısının 7 olarak tespitinden bu yana, şu 
deminki istatistiklere göre fiyat artışlarının ye
kûnu yüzde 80'i aşıyor. Maaş ve ücretlerin fi
yat artışlarının önünde seyredeceği iddiası, bu 
gerçek karşısında artık bir anlam taşımıyor. 

işçilerimizin toplu sözleşmeleri ile fiyat ar
tışlarını karşılamaya girişimleri halinde de ye
ni problemler doğacak. Çünkü, Devlet İktisadî 
Teşdbbüsleri bütçesinde ücreUler için öngörülen 
ödenekler, bu ücret artışlarını karşılayacak 
(mahiyette değil. Fiyat artışlarının ibu seyri, öte 
yandan genel ve katma /bütçelerin cari harca-
ımalarmda da etkisini gösterecektir. Başta Mil
lî Savunma olmak üzere, bütçelere konan öde
neklerle fiilî ihtiyaç arasında milyaıfarca lira-
dılk farklar husule gelecektir. Sadece bu durum, 
(bütçenin ne kadar samimiyetten uzak olduğu
nun bir delilli sayılabilir. 

Denebilir k i ; «Canını, bu gibi ihtiyaçlar için 
bir fon düşündük; oradan karşılayacağız....»' 
Ama eğer yanılmıyorsam, 750 mlı'yon liralık 
olan bu fon, sadece Millî Savunma Bakanlığı 
ihtiyacını dahi kapatmaya yetmeyecek mahiyet
t e görünüyor. 

Sayın Bakan, fiyat artışları için üretimin is
teklere ne nitelik, ne de nicelik itibariyle ce
vap veremediği, eııflâsyonist etkilerin önlene
mediği; tarımdaki üretim eksiklikleri., stokçu
luk, spekülâsyor/.ar gibi .çeşitli nedenler öne sü
rüyor. 

Bunları okurken sevindim, eğer biz iktidar
da olsaydık buna muhakkak bir de A. P. Hü^ 
küme tler inin 'beceriksizliği ve izlediği ekono

minin, ekonomik politikanın sakatlığı da ek&e-
nectkti. Mademki siyasî sebepler, psikolojik 
sebepler bu etkenlerin i<3dhe girebiliyor; bari o 
eksikliği biz tamamlayathnı ve biz de diyeliın 
k i ; «polisiye tedbirlerle fiyat .murakabesi eği
limi ortaya çıkarsa bu da fiyat antrşlaronda 
müessir olur.» C. H. P.'nin mazisinde fbu eğilim 
çok var. Zaten, bugün piyasada un, şeker gibi 
ımallar ortadan kalkmış, stokla/malar, karabor
salar hortlamış, gıda maddeleri aiîabiidiğine 
pahalanmış ve İkinci Cihan Harbi zamanındaki 
hatıralar cardanımıştır. Eğer bu durumları Millî 
Korunma Kanunları devri de takip ederse, o za
man bütün .millet hangi iktidar devrinde yaşa
dığını tanımlamakta hiç müşkülâta, uğramaya
caktır. 

Yüce Senatonun değenl'i üyeleni, dünyanın 
bir iktisadî bunalım içinde ^olduğu, enflâsyonun 
yaygın bir hal aldığı, memleketimizin de elbet 
bu etkenlerin tesiri altında kalacağı aşikârdır. 
Ancak; piyasa nizamını, rekabet şartlarını, kar
ıma ekonomi düzenini dikkate almadan adımlar 
atarsak; düzenin düzelmesi şöyle dunsun, ko
runmasının bile güçlük arz edeceği kanaatinde
yim. 

Anayasami'zın öngürdüğü düzen, bozuk bir 
düzen değirdir. Bozukluk; eğer varsa, düzenden 
değil, düzenin iyi işlememesinden veya iyıi işle-
tilememesinden gelebilir. Hem (hızlı kalkınmayı 
sağlamak, hem enflâsyondan korunmayı başar
mak, bir arada gerçekleştirilmesi güçlük arz 
eden hallerdir. Verem ve şeker hastalığına be
raber tutulan hastalar gübi, biri bol' .gıda, öbürü 
perthiz isteyen iki der t ile aynı zamanda, aynı 
bedende uğraşmak elbette ki kolay değil. Sıh
hatli bir ekonomide, sektörlerden hangisi olur
sa olsun, hor görülmemek ve hangisi olursa ol
sun, imtiyazlı hale gelmemek gerekir. 

Yeni Hükümetin iş başına gelmesinden son
ra hür teşebbüsle ilgili çevrelerin tedirgin oldu
ğu bir gerçektir. Her sektörde olduğu gilbi, iş
verenler içinde de kural dışına çıkanlar buluna
bilir. Bunların suçunu mesleklerine sıçratmak, 
«Vurguncu, tekel sermayeci, tefeci, sömürücü...» 
gibi anonim suçlamalarla sektörleri küçük dü
şürmek faydalı bir iş değildir, İşçi de, işveren 
de, esnaf da, serbest mesfek sahibi de eşit hak
lara sahiptir, itibarlı kimselerdir. Anayasamız 
bu sektörleri herkese açık tutmuştur. Suç işle-
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yen varsa, onları bulup cezalandırmak Devle
tin. görevidir. Suçluyu tutamamak, herkesi suç
lu saymanın gerekçesi oknaz. 

ıSon zamanlarda, zenginliğin kusur sayılması, 
tüccarın, ithalâtçının, sanayicinin mesleğinden 
rahatsız oslması gibi bir hava esmektedir. Bu 
yanlış bir tutumdur, Fakiıli'kle övünmek, ya 
da zenginlikten hicap duymak düşünülemez. 
Türk toplumu fakirlikte değil, varlıkta eşit ol-
mamn gayreti içitndedir. 

Hükümetin bazı kavramlara vuzuh getirme
mesi sıkıntılı durumlar, tereddütler uyandırabi
lir. Tüccarı, sanayiciyi, hür teşebbüs erbabını 
rahata 'kavuşturacak bir ortam yaratmaya mec
buruz. Biz, şüphe yaratmak değil, şüphe dağıt
manın gayreti içindeyiz. Bütün meslek teşek.-
(kürlerini, büyük iş çevrelerini hepsini birden 
Hükümete cephe almak için ittifak etmiş saya
mayız. Komplekslerden sıyrılmak, rahat, gü-
vencü, açık konuşmak ihtiyacı her zamankinden 
•daha lüzumlu bir hal aldı. 

Hükümetin, mevcut tereddütleri izale ede
cek, hu buhranlı ve nazik devirleri itina ife aş
manın yollarını bulacak bir davranışa gelme
sinde büyük yarar görüyoruz. «Ortada ne var 
ki, bu endişeler öne sürülüyor?» demeyin. Ha
diseleri! beraber yaşıyoruz. Dostlarıımızla, çev
relerimizle her gün Iberaiber konuşuyoruz. Sana
yiciler, bir taraftan üretimlerini artırmaya da
vet olunuyciar, bir taraftan üretim çoğaltıcı 
tedbirleri uygulamakta .müşlkülâta uğruyorlar. 
Bir çok sanayicinin planlamadan geçmiş, teşvik 
•belgesi almış tevsi projeleri muameleye kona
mıyor. Dışarıdan düşük faizle bulunan krediler, 
yabancı menşeli olduğu için redelolunuyor. 

Kendimizden başka herkesin çıkarcı ve 
memleketin yüksek menfaatlerine yaîbancı oldu
ğunu sanmak, hem hatalı, ihem gerçek dışı. Dış 
ülkelerde faiz haddinin seviyesi bilindiği1 hal
de, onun altında faiz hadlerini şart koyarak, 
projelerin tahakkukuna im'kân -bırakmamak, 
•memleket ekonomisini zarara, uğratmak ve dar
lığa sokmaktan başka bir işe yaramıyor, 

Tüccara, memura bir çekinigenlik geldiği, iş 
yapıp da sügaya çekirtmek yerine, is yapmama
yı daha hayırlı görmeye ''başladığı aç:k. Kredi
ler daralmıştır. Banikalar, en büyük tüccarlara 
kredi vermekte güçlük çıkartmakta, tahsis et
tikleri kredinin bir miktarını ticarî mevduat 

olarak alakoyup, faiz haddini zararsız kapatma
nın yollarını aramaktadırlar. Bu durumları her 
gün birbirimize anlattığımız halde, biilmemez-
likten gelmekte veya açığa vurulmasından te
lâş etmekte, ya da sinirlenmekte fayda yok. 
Niçin, «ortalıkta müphem bir hava var.» diyo
ruz?.. 

Ben Hükümetin ne politikasını, ne tutumu
nu yeı.jyor, ne de suçluyorum. Bu hükümetin 
do'kti'iner (bir davranış ilcinde 'bulunduğu kanı
sında da ıleğilim; ama neden göğsünü gere ge
re birtakım şeyleri söyleyemediğini, neden bir
takım Anayasa (müesseselerine gerekli teminatı 
vercai'cdiğiıiii anlayamıyorum, Şüphe nereden 
doğuyor? Erimde bir sözlük var, «Sosyalizm 
sözlüğü.»1 Bugün Sayın Ivüfrevi verdi, bir saat 
evvel elime geçti. Okuduğum yer, «(Sosyalizme 
geçiş devri nasıl olur» 750 kuruşa bir kitap, 
kim isterse alır. Bunun «Sosyalizme geçiş devri» 
ni okursanız; (Bazı insanlar var, meselâ doktor 
kitabı okurken her hastalığı kendisinde ele veh
meder, ben de var mı diye) acaba bizim hali
miz bu mudur, diye insan vehme kapılabilir. 

«Sosyalizme geçiş döneminde- başlıca -ekono
mi b^-imleri şunlardır : Sosyalizm, küçük köy
lünün ticarî -üretimi veya kapitalizm. Her üç 
ıhalde de kilit noktaları sosyalist olan karma bir 
ekonomi yürürlükte bulunur. Sosyalizmi kur
maya tarih en mecbur olan emekçiler, iktidara 
geçtikten sonra sosyalizmi hemen kurmazlar. 
Kapitalist toplumun sosyaiüst topluma dönüşe-
Ibilnıesİ! için önce bir geçrş dönemine ihtiyacı 
vardır.» 

Bunlar diyalektik materyalizmin biıtakırıı 
gerçekler llir, 'birtakım teorilerdir. Bunlardan 
rahatsız olmaya ihtiyaç yoktur; ama bunları 
okursanız ve bugün edebiyat halinde etraf'mız-
da cereyan eden terimlere, havaya bakarsanız; 
meseleleri de eğer sathî görüyorsanız ve hadise
lerin içinde yaşamıyorsanız yaıhutta büyük ser
maye sahibi iseniz, birtakım endişelere kapıf.a-
•b ili; s in iz. 

Biz, muhalefet olarak, iktidarın başına dert 
açmak değil, başı dertte sananlara mümkünse 
bir çare aramak çabasındayız. Bu heelefe u'laş-
ımaik için yapıcı, yardımcı 'Olmaktan ela zevk 
'duyarız. 1:974 yılı bütçesinin imâlle timize hayır
lı olmasını diliyor, beni dinlediği için Yüce He
yetinize teşekkür ediyor ve grupum adına say-
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gılariımı sunuyoru.ni efendim. (A. P. sıraların
dan af.kışiar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Fikret Gündoğaıı, buyurun efen
dini. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
CfAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çek değerli 
arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu adı
na, Sayın E c evi t Hükümetinin 19-74 malî y:!ı 
dolayısıyle Meclislere sunduğu Bütçe Kanun 
tasarısı üzerindeki gülüşlerimi iki bölümde top
layacağım. 

Şimdi, birinci bölüırjde, gi.-upuni.Tin tasvirlin
den geçen görüleri yazılı metinden okumak 
suretiyle yüksek bilgilerinize sunacağım. ve on
dan sonra da izin verirseniz, biraz evvel hepi
mizin dinlediği ve muhalefet partilerinin en bü
yüğünü teçlkil eden Sayın Adalet Partisi sözcü
sünün sözlerine, Partimizi ilgilendirdiği ölçüde 
ve o açılardan gerekli cevapları vermeye ç alışa -
•cağım. Beni dinil emek iütf unda 'bulunacağınız 
için daha şimdiden cümlenize teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri, 

1974 malî yılı bütçe tasarısı hakkında C.H.P. 
Senato Grup unun görüş ve düşüncelerini belirt
mek maksadiyle huzurunuzda bulunuyorum. 

Bu görevi ifa ederken takibedeceğimiz usul, 
bundan önceki yıllara ait bütçe müzakerelerinde 
uyguladığımız yöntemlerden, hiç kuşkusuz bü
yük ölçüde farklı olacaktır. Bilindiği gibi, daha 
önceki yıllarda, muhalefet görevini ifa eden par
ti olarak bütçe müzakerelerini, tüm Devlet ve 
Hükümet işlerinin en geniş anlamda murakebe-
sine imkân veren ciddî bir fırsat telâkki eder ve 
ıgeııiş eleştirilerde bulunur idik. 

Bu kere 14 Ekim 1973 genel seçimlerinde 
Türk Ulusunun paha biçilmez teveccüh ve iti
madına lâyık olan partimiz, muhaliflerimizin 
türlü çeşitli engellemelerini ve siyasî hayatımızı 
ibımalımdan bunalıma sürükleme heves ve teşeb
büslerini aşarak, Millî Selâmet Partiysiyle 7 Şu
bat 1974*te ortaklasa kurdukları Hükümetle ik
tidar olma görevini yüklenmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarladır ki, 1974 malî yılı Bütçe kanu
nu tasarısı müzakerelerinde, murakabe ve eleştiri 
görevinin muhalefet partileri ve grupları tara
fından üsleneceğini, parti olarak bizim Hükü

metimizle birlikte, eleştirileri ve uyarıları açık 
yürekle karşılamak görevini yapmaya, hazır bu
lunduğumuz yüce Heyetinize saygıyle arz etme
yi bir borç bilirim. 

Ne var ki, görevimizin sadece eleştiri ve uya
rılara cevap vermekten ibaret olmadığını, parti 
olarak bizini de Hükümetianizin Türk halkına 
hizmet yolunda uygulayacağı politikalarda (da
ha iyiye ve daha yararlıya) ulaşma çabalarında 
tutulması gereken yol, yordam ve yöntemlerin 
neler olduğunu açık ve içtenlikle bir anlatımla 
ortaya koymanın saygı değer bir görev olduğu
nun idraki içindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 
öteden beri ısrarla belirttiğimiz gibi, Bütçe 

kanunları, Devlet gelirlerinin toplanması ve ka
musal giderlerin tüm kuruluşlara üleştirilmesini 
saptayan kuru ve cansız hesap çizelgeleri değil
dir. 

Bütçe kanunları, iktidarda bulunan siyasal 
partilerin ve onların hükümetlerinin temel gö
rüşlerini, ekonomik politikalarını yansıtan önem
li yasal yapıtlardır. 

Fakat hemen belirtmek zorundayız ki, Bütçe 
kanunları siyasî partilerin ve onların iktidarları
nın siyasal, sosyal ve ekonomik tüm politikala-
rmı belirleyen tek ve biricik belge olarak da nite
lendirilemez. 

Söylemeye gerek olmamakla beraber, siyasî 
partiler temeline dayalı iktidarlar ya da lıükü-
metler görev başında bulundukları süreler için
de, Anayasa başta olmak üzere, diğer bütün ya
salar, kararnameler, kararlar ve uygulamalar ile 
ülkenin ve milletin en küçüğünden en büyüğüne 
tüm sorunlarını çözümlemek, tüm ihtiyaçlarını 
gidermek yolunda aralıksız çabalar ve uğraşlar 
vermekle yükümlü ve görevlidirler. 

Bu nedenledir ki, bir iktidar, bir hükümet, 
hele henüz görev süresinin üç ayını bile idrak et
memiş bir hükümet hakkında tam ve doğru bir 
değerlendirme, kesin hükme varma hedefi güdül
mek istenirse, çok önemli bir gösterge - yapıt ol
masına rağmen, sadece Bütçe kanunu tasarısı ile 
yetinmemek, yapılmış ve yapılması Hükümet 
programında öngörülmüş tüm politikalara, ted
birlere ve çarelere, eski bir deyimle hedeflenen 
tüm icraata bakmak zorunlu bir hakkaniyet ku
ralıdır. 
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Onun içindir ki, biz de, Hükümette olmamı
za rağmen, objektif ve haklı yargılara varabil
mek için bu kuraldan ayrılmamaya özel bir özen 
göstereceğiz. Kastta İktidarı ve Hükümeti eleşti
receklerin de bu kurala göre objektif olmak, hak
kaniyet ölçüleri içinde kalmak zorunda oldukla
rını hatırlatmayı ödev saydığımızı belirtmek is
teriz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, 
Zorunlu gördüğümüz bu hatırlatmalı giriş

ten sonra, görüşlerimizi açıklamaya izin verme
nizi rica ederiz. 

Bilindiği gibi, 14 Ekim seçimlerinden hemen 
sonra ülkemizde T. B. M. M.'nin yeni yapısına 
uygun bir Hükümetin kurulması olanağı çok çe-

' şitli nedenlerle bulunamamış, özellikle bugünkü 
yapısıyle bir hükümetin kurulamaması yolunda 
çeşitli çevrelerce azımsanmayacak ve unutulma
yacak gayretler sarf edilmiş olması Hükümet ku
rulmasını 7 .2 .1974 tarihine kadar geciktirmiş
tir. 

Yme bildiğiniz gibi, Bütçe kanunlarımız ha
zırlıkları daha önceki yıllarda başlamış, ilk uy
gulaması 1973 yılında yapılmış bulunan (Prog
ram bütçe) esasına göre düzenlenmektedir. 

Bu yılkı, Bütçe Kanunu işlemleri bilindiği 
gibi, 7 .2 .1974 tarihinde Sayın Başbakan Eeevit 
Başkanlığında kurulan C. H. P. - M. S. P. ortak 
'Hüjküimeltinin kurulmasından önce görevde bu
lunan A. P. - C. G. P. Koalisyonuna dayalı Sa
yın Na'iım Talıı Hükümeti tarafından hazırlanan 
1974 icra programına uygun olarak düzenlenen 
ve T. B. M. Meclisine sunulan bir bütçe kanu
nu tasarısiyle başlatılmış bulunmakta idi. 

Öte yandan Hükümet kurulmadan, Anayasa
nın 94 neü m akidesi hükümlerine göre Bütçe ve 
Plan Kanma Komisyonu teşkiline olanak bulun
madığı ve 7 . 2 . 1974 tarihinden sonra kurulan 
Karma Komisyonun da 30 Kasım 1973'te Mec
lislere sunulan bütçe tasarısını 1 Mart 1974'e 
kadar müzakere edip sonuçlandırmaya imkân 
bulamadığı için harcamaların ve Devlet haya
tının kesintiye uğratılmaması maksadiyle 3 ay-
dıik: bir bütçe Yetki Kanunu çıkarmak: zorunlu-
ğu ile karşı karşıya kalınmıştır. 

Bu arada, yeni Hükümet daha önce Meclis
lere sunulmuş bulunan 1974 Bütçe ka,nun ta
sarısını Hükümet programında yer alan temel 
politikaları, zaman ve şartların müsaade ölçü-
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süıı-de bütçeye yansıtabilmek ve ülke şartlarını 
ve sorunlarını daha doğru çözümlere ulaştırma
ya yararlı tedbirlerin getirilmesini .sağlamak 
amaciyle geri almak ihtiyacını duymuş'tur. 

Ancak, Üçüncü Beş Yıllık Planın 1974 dili
mi daha önce Sayın A. P. - C. G. P. Koalisyo
nu (tarafından düzenlenmiş yıllık icra progra
mı ile yürürlüğe konulmuş olduğundan ve prog
ram - bütçe) tekniği yıllık bütçenin programa 
uygun biçimde hazırlanmasını zorunlu kıldığın
dan, yeni bütçede bazı temel tercihler dışmda 
esaslı bir bünye değişikliği yapılması mümkün 
olamamıştır. 

Buna rağmen, yeni 1974 Bütçe kanunu ta
sarısına ilerde sıra geldiğinde detaylariyle arz 
edeceğimiz veçhile, yeni Hükümetin temel po
litikalarından bazılarını cesaretle uygulamaya 
koymaya yönelik bir görünüm kazandırma ola
nağı sağlanabilmiştir. 

'Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Hazırlanma döneminin kısaca tarifini yaptı-

ğılmıız Bütçe kanunu tasarısını savunanların, ya 
da eleştirenlerin doğru olarak değerlendirmele
rine olanak vermek için, tasarıyı getiren Hükü-
mötin göreve başladığı dönemin siyasal, sosyal 
ve ekonomik durum ve koşullarını anmak ve 
anlatmak lüzumu aşikârdır. 

Önce Eeevit Hükümetinin işbaşına geldiğin
de devraldığı ekonominin durumunu incelemek 
gerekir. 

Yeni Hükümet 7 . 2 . 1974'te güvenoyu al-
mışitır. Bu tarihte ekonominin genel dunumu, 
bünyesinde, aşağıda arz edeceğimiz özellikleri 
'taşımakta idi. 

Yıllardan beri ekonomimizin hızla dış eko
nomilere açılmakta ve artan bir hızla bağlan
makta olduğu gerçeği dikkate alınarak, iç. du
rumun genel taklitlerinin dünya ekonomisinin 
içinde bulunduğu duranıclan soyutluyarak ya
pılmasına olanak yoktur. 

1974 yılı başlarında dünya ekonomileri çok 
özel bir durum göstcumtikte, petrolün ve bazı 
önemli hammaddelerin bu ekonomilerde yarat
tıkları! kriz en had noktasına ulaşmış bulıın-
rıiaktaydı. 

Kriz; petrol fiyatlarında iki ay içinde olu
şan üç misli artış, petrol mamullerine ve ener
ji girdisi olarak sınaî mamullerin maliyetlerine 
yansıması, enerji kısıtlamalarının meydana ge-
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tirdiği sınaî üretimin yavaşlaması, bunun neti
ce xnde birçok ülkede işsizlik, seviyesinin yük-
seimesi, iş yerlerinin faaliyetlerine son vermesi, 
yaihult kapasite altında çalışması, sanayi mamul
leri fiyatlarında görülmemiş ölçüde artışlar 
meydana gelmesi şeklinde 1973 sonlarında bir
den bire ortaya çıkmıştır. Fiyatlar, 1973 yılı 
sen üç ayında İkinci Dünya Harbinden beri gö
rülmemiş seviyede artışlar kaydetmiş ve bu ar
tış 1974 yılında da. aynı hızla devamı etmiştir. 

Hiç kuşkusuz, dışa açılmış ve gerek ham
madde, gerekse üretim aracı makineler ve ana 
malları ithal etmek durumunda bulunan ülke
mize menfi etken olaralk aynen intikal etmiş
tir. 

•Şu hususu da ilgine bir örnek okluğu cihetle 
belirtilmesinle gerek güldüğümüz için arzediyo-
ru'm. 

Halen 700 000 civarında Türk işçisinin ça
lıştığı Federal Almanya, ya/bancı işçi sayısını 
kısıtlamaya gideceğini ilân etmiştir. Ödemeler 
Dengemizde yurt dışında çalışan işçilerimizin 
gönderdikleri dövizin taşıdığı önem ve evvelki 
hükümetçe hazırlanmış plânın öngördüğü ölçü
de yurft dışı işçi talebinin bu suretle gelişmesine 
mani olunmasının, istihdam sorununa olumsuz 
eîikileri izaihitan varestedir. 

Petrol fiyatlarındaki hızlı artısın ödemeler 
dengeımize getireceği 500 milyon dolarlık ilâve 
yükün yanında, petrol mamullerinim fiyatları
nın yükselmesinin genel fiyat artışlarına önem
li etkisi olmuştur. 

Dünya hammadde ve mamul fiyatların d akü 
artışlar ithalât ve ihracat yoluyle memleketi
mizdeki genel fiyat- seviyesini hızla yukarıya 
doğru îtımiiş ve halen de itmekte devam etmek
te bulunmuştur. 

'Kriz nedeniyle dünya ülkelerinde birçok iş
yerinde istihsalini yavaşlatılması, muayyen ya-
itırım mallarına karşı talebin artmış bulunması. 
yatırım malları tedarikinde büyük güçlüklere 
yol açımış.t*r. 

Diğer taraftan dünya para krizi nispeten 
hafifletilmiş olmasına rağmen yine de önemini 
ımulıafaza etmektedir. 

ö,.k kısa bir şokede çizmeye çalrrtığriiız bu 
dürya ortamında yerü Hükümet gör-vi devral
mıştır. 
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I Ülke ilçitade'kl!! durumu da; fiiyatlar genel se
viyesi, likidite ve kredi hacmi gGbi ecı ömemii 
eriiikatCifler a.çısındaaı şu şekilde b dbıkayt jbi-
ii'ıOz. 

Ekoncm'lrj-iiı çeşidi sektöıüeı'indeki geıiş-
meııi'n 1973 proıgrarmı hedef'Jeılinin çek attıııda 
kaldığı, bugün 'kesin olarak ve resmî belgeler
le kanıtlammr.ş bulunmaktadır. Kart 1974 so
nunda yapman hesaplara göre, gayrisâfi millî 
hâis'a 1973 yılında 1912 yalına göre, program
da öngörülen % 7,5'luk geDiişıme hızının altın-

I kla kalarak; ancak % 5,5 Tuk bir artış göster
miştir. Kuraklığıın da etiküsilyle tarım üretilirin-
deki c/c 9,7 Tik azabmam/n yamaıda, nıadeneillıîk 
ve enerjll sektörlerimde de önemi:! oranda prog
ramın aıH.ırda kslbndığı aıraşıknıştır. Bu ilki 
üretim dalının, özellikle dünya ekonomik krizi 
scbx;biyle kazandığı büyük önem. gözöuünde 
'tutulursa, program hedefleri a'ltmda kalan 'bir 
gelişme gösteirmesinin ekonarrr'rrin genci1 deuge-
:yjrıe olan etkisini anlamak güç deyjdJr. 

Yurt dışındaki işçilerimizin gönderdiği' dö-
vkf erin hızla artmı'ş olmasının. etk'isi 'bir yana 
'bırakılırsa, yukarda say ıkın sektörle ide geri' 
kaiknaîarın yarattığı olumsuz etkiler sionueum 
da gcvrşmenin en belirgin ö-'çüsü olsam galyrisâ-
'fi yurt içi hâsılada artış hızının çok fbüyük 
crf.cda düşmüş cuması anlamlıdır ve iddiaları
mızı doğrulamak tadili. 'Resmi belgelerin a.ç:îk 
ve kesin olarak belirt tiki erine, .göre, 1'973 yı
lında c/c 7,3 olarak progı ambanan gayıbbâfi yurt 
içi hânda artışı hedefin eok aıltmda kalarak; 
ancak % 3,9 sevıiy esinde gerçek'eşmişjtir. 

1973 yılı yatırımları da; öngörüknüş olan 
r/c 15,9 Tuk arkşja karşı, ancak % 8,5 seviyesin
de gerçekleş cib-dmî t ir. 

G.'Lir dağılımlıdaki büyük derigerTziTkler, 
yüksek issizlik seviyesi sorunları had safhaya 
gelmiş şehirleşme gibi çeşitli ağır bunalımüarı 
bünyesinde taşıyan ekonominizi, arz e'kuncTuğu 
veçhj"e, program hedeflerinden ged kalmalar 
daha. da güç durumlara sokmuştur. Ekoı:!:ır.bk 
konjonktürü e,'1 usturan. çeşitli endikatöıdeıden1 

v\ ('nemlisi olan 'likidite hacmi, (Para 'hacıuii) 
Eccvk Hükümetinden öreeki dönemde çek h:z-
lı bir gekşme gösternıişbir. Para arzı, T£73 yı
kında 1972 yılındaki c/c 2'2.2'klk artış hızma nmu-
ka'V1., % -^ ^''bi Ç'jk .yüksek 'bir esrarda aıCış 

I göstermiştir. Bu artışta; emisyon (Yani para 
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basma) ve kaydı para eşit derecede rol oyna- t 
ımıştır. Artişm 1973 senesi içindeki seyri iımee-
leddiğiLnJde; bilhassa Temmuz ayında çok hız
la nidığı ve sene başına göre artış oranınım % 
8,5'tem 34'e çıktığı görülmektedir. B,ıı lııızlı ar
tışın ekonominin ihtiyaçlalinm ve kaldıralhile-
eeğlııin çok üzerinde, kontrolsuz bir likidite 
genişlemesine yol açtığı ve 1973 yılı ikime! ya
rısında fiyatlaıda görülen hızlı artışta ömeımfil 
etken okluğu 'bilimsel ve den'eysel bir gerçektir. 
Örneğin; Haziran 1'973'te 231,(i olan toptan eş
ya fiyatları endeksi, Teınumuz 19'73'te 235,5'e, 
Ağustos 1973'te 240,9'a, Eylül 1973'te 251,'6Va, 
Ekim 1973'te 258,3'e, Kasım 1973'te 262 Ve, Ara
lık 1973'te 274'e, Ocak 1974'de 281'e, Şubat 
1974'de 289,7'ye, Mart 1974'de de 303,1'e ulaş
mış 'bulunmaktadır. Banka kı-edileııi de buma 
'benzer bir geffşme göstermektedir. '1972 yılı so- I 
numlda 516 milyar lira olan tiünı krediler, 1973 
yılı sonunda % 33 4'lüik bir artışla 74/7 milya
ra. ulaşmıştır. 

'Banka kredilerinin öııeıiıılii bir bölümü Mer
kez Bankası kredileri ve avaUsılariyle he&'liemlmiş-
tir. 1971 yılında % 14,2, 1972 yılında % 20 ge-
iiişnre gösteren Merkez Bankası kredi ve ajans
ları, 1973 yılında % 35,8Tik bir artıiş göstei'miş-
tfî'l*. 

Dikkate değer olan husus; burada en: önem
li gelfemenin yılın son 4 ayında meydana geü-
iimîş olmasıdır. Gerçek tasarruflara daya/nma-
dam yapılan !bu finamısmamlaırnı, ekoıılominfın tü
müne, özellikle fiyatlar genteıl seviyesine nasıl i 
ııDeıi'fi etkide bulunduğu, fiyatlarım son 6 ayda 
gösterdiiği hızlı artıştan belli olmaktadır. 

Talkiip edilen para ve kredi pı'oilitiilkasıı, siya
sî konjonktüre uydurulmuştur. Bu, 1973 yılı 
içlimde iktidarda bulunan Adalet Partisi. Cum-
huriyetçi Güven Partisinin kurdukları ve adı-
ıiia Nailm Tallû Hükümeti dedikleri Hükümetlin . 
seçim konjonktürü se'belbıiyire, siyasî komjonktü-
ırü sebebiyle planladığı ve uyguladığı bir siya
sî ekonomi politûkası konjonktürüdür. 

Likiditedeki gemişie'meye ve bunun yarat
tığı fiyat artışlarına karşı hu Hükümetçe uzun 
süre seyirci kalınmış; ancak Kasını aynıda ye
ni iseçıilmleıfden Adalet Partisi, Cumdıuriyetçi Gü
ven Partisi Koalislyomu dönemimin bitmesinden 
sonradır ki, Merkez Bankasınca para arzını 
frenleyie'i bdlr seri tedbir alnınla yoluna gidile- j 

— es 
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biillmiş ve meselâ, mevduat munzamı karşı tık
ılan ancak o tarihten sonra artırılmıştır. 

'Muayyen yatınmıları teşvikten ziyade, .ka
rarı verilmiş yatırımlai'i daha da cazip hale 
götüren aksak teşvik sisteminin ide desteğiyle 
taitihlik edilen 'bozuk kredi 'düzeni, konjonktür
deki gelişmeye aağmen, bütün yıil sürdürülmüş. 
yine sonuna kadar açıilmış orta vadeli 'kredi 
ıııuslnklıarı senenin somuma doğru Merkez Ban
kası1 ve diğer bankalarca. birden bire kesilmiş, 
eski tatbikata göre kredi almayı bekleyen bir
çok yatırımcının yatırıımian yarıda kalmıştır. 

Biraz evveli yüksek huzurlarınızda Adalet 
Partilisinin görüş ve düşüne elerini belirleyen Sa-
y;m İhsaın Sabri Gağlayangil'in, Cumhuriyet 
Halk Partisi - Millî Sdânıet Partisi Kıoaliisyo-
muııuıı iktidara gelmelinden bu yana bazı ke
simlerdeki şikâyetin nedenlilerini arayıp bula
ma! dıkları, sizin de duyduğunuz bir ifa.cte oüdu. 
İleride 'bumla tekrar değinmek üzere, şimdilik, 
yalınız bu kesime kir cevap olsun diye tekrar 
'ederek Ibunu arz ediyorum. Hakikaten bugün 
'haizi1 özel sektör çevrelerinde «Kredi darlığı» 
'olarak Ibeİirlemeın ve şikâyet eddılen 'durum, as
lında Adalet Partılsi - Cnmhurtyetçi Güven Par
tisi Koalisyonu Hükümetinin, önce 1973 yıd 
içinde uyguladığı para ve kredi politikası ve 
s;:mra Ekim - Aralık aylarında, bilhassa orta 
vadeli kredilere aniden getirilen küjyük kısıt
lamalar sonucumda meydana gelmiştir. 

Fiyat halvetlerine gelince; bu konuda çeşit
li fak'töYlerıin rol oynadığı bilinen bir gerçek
tir. 1970 •yıhındain sonra fiyatlar hızlı artmıştır. 
Yıl sonları itibariyle durum şöyledir: 1971 'de 
yüzde 23, 1972'de yüzde 14,9, 1973'te yüzde 
29,2'dir. Bu oran. yakın iarite memleketimizde 
fiyat artışının en yüksek düzeye ulaştığının 
açık bir delilidir. 

Sayın Başkan, değerli senatöıiler; 1973 yılı 
üç in öneni'i olam husus, fiyat artışlaiûmıiK, özel
likte yılın ikinci yanışında hızlanmış olması
dır. Gerçekten, ilk yarıdaki artış hızınım yüz
de 9 olmasına karşın, ikinci yarıdaki aırtış kızı 
yüzde 20'ctir. 

Fiyat artışlarının medenileri, kiilindiği gibi, 
çek çeşitlidir-. İşçi dövizlerindeki hJzlı artıışın 
emisyona etkisi, dünya fiyatlarındaki artışlar. 
üretimim nite''dik ve nlcelük olarak mevcut ta
lebe cevap verecek düzeyde gelişmemiş alması, 
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tarım ürünleri üretiminin düşük olması gibi 
çeşütllli faktörlerin yanımda, selektrf olmayan 
para re kredi politikası uygulanması, konjonktü
re uygun ekonomik tedbirlerin alınmaması, fiyait 
'artışlarmı körükleyen nedenlerin 'başında gel-
niektedir. 

A. P. - C. G. P. Koalisyonu Hükümeti çok 
geç, hazırlıksız, ekonomik gerçekleri dikkate 
lalnıadan 1973 Ekim ayında mamul fiyatlarını 
dondurma yoluna gitmiştir. 

Özel sektörün büyük ve zaman zaman hak
lı şikâyetlerine yol açanı bu uygulama, Ecevit 
Hükümeti tarafından günün şartlarına uygun 
hale getirilmiş ve şikâyetler önemli ölçüde ke
silmiştir. 

Ekonominin genel tablosunun tamamlanma-
'sı için dış dengeye değinmek gerekir. İşçi dö
vizleri gibi Avrupa ekonomilerindeki konjonk
türle yakından ilgili önemli kaynağın etkisi 
nedeniyle ödemeler dengesi iki yıldır fazla, ile 
kapanmış, altın ve döviz rezervlerimiz iki mil
yarın üzerine çıkmıştır. Takip edilen rezerv 
politikasının da, Dünya fiyatlarının hızla art
makta olması karşısında, tutarlı ve yararlı bir 
politika olmadığını son durumlar kanıtlamış
tır. 

Sayın Başkan değerli senatörler; yeni Hükü
met, gene hatlarını çizmeye çalıştığımız böyle 
bir ekonomiyi devralmıştır. 

Bundan başka yeni Hükümet, tanımladığı
mız bu ekonomi ile birlikte bazı oldu bittileri 
de yüklenmek ve çok eiskiden beri yapılması 
zorunlu hale geldiği halde, siyasal nedenlerle 
zorla geri bırakılmış, bazı mal ve hizmetlerin 
fiyatlarına zam yapmak mecburiyetiyle karşı 
karşıya bırakılmıştır. 

Oysa gerçek şudur; eski Hükümet, A. P. -
C. G. P. Koalisyonu tarafından hazırlanan 1974 
yılı İcra Programı ve Kamu İktisadî Teşebbüs
leri finansman programı bazı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ürünlerine zam yapılmasını ve bu 
yoldan 3 milyar 850 milyon lira sağlanacağını 
planlamış ve belgelemiş bulunmakta idi. 

Nitekim. 1974 İcra Programınım sayfa 
95'inde yer alan çizelge, bu karar hareketi 
açıkça belirtmekte ve belgelemektedir. 

Buna göre, 3 milyar 850 milyon liralık acık, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri mamullerime yapı
lacak zamlarla karşılanacak ve Sümerbamk ma-
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imlilerine yapılacak zamla 600 000 000, Kara
bük mamullerine yapılacak zamla 2 milyar, as
lında 1 milyar açığı olan suni gübreye yapıla
cak zamla 5 yüz milyon lira ek kaynak sağlan
ması kararlaştırılmış ve ayrıca, şekere yapıla
cak vergi tecili ile 750 milyon lira elde edil
mesi öngörülmüş idi. 

Bu kararlar, önce, Yüksek Plânlama Ku
rulunda alınmış ve bu kurulun memur üyeleri 
tarafından imzalanmış, ondan sonra da 30 Ka
sım 1973'te eski Hükümet tarafından Meclisle
re sunulan Bütçe tasarısında yer almıştır. 

Daha ilginç ve belirgin olan cihet şudur: 
Dünya petrol fiyatlarında husule gelen 3 misli 
artışa ve bu fiyatlarla petrol ithal etmemize, bu 
yüzden ek olarak milyonlarca dolar ödemek 
zorunda kalmamıza rağmen, eski Hükümet eko
nomiyi siyasal konjoktüre bağladığı için, uzun 
zaman petrol ve mamullerine zam yapmamakta 
direnmiştir. Eski Hükümetin yalnız petrole 
zam yapmama yüzünden akaryakıt fonunun 
sonuna kadar erittiği gibi, menfi duruma düşen 
fondan gayri hazine dahi, 930 milyon lira tuta
rında bir zarara duçar edilmiştir. 

Sayın Başkan değerli senatörler, belgeler ve 
gerçeklere dayanan bu izahatımızla, yeni Hü
kümete yöneltilen ve özenle geliştirilen, yeni 
Hükümetin İktisadî Devlet Teşekkülleri ma
mullerine yaptığı zamlara değin saldırı nite
liğinde eleştirilerin gerçek yüzünü ve gerçek 
sahiplerimin kim olduuğnu belirlemiş bulun
maktayız. 

A. P. - C. G. P. Koalisyonu hükümetlerinin 
uyguladığı politikalar ve genel ekonomik şart
lar nedeniyle, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
içine düştükleri durumdan kurtulmaları için 
yapılması gereken ve Yüksek Planlama Kuru
lunca kararlaştırılan, nihayet 1974 icra progra
mının 95 nei sayfasında yer alan çizelge ve ni
hayet 1973 yılı 30 Kasımında Meclislere sunulan 
eski Hükümet Bütçe kanun tasarısı bu zamların 
gerçek sahiplerinin kim olduğunu gösteren il
ginç bir diğer belgeden de bahsetmeden geçe
meyeceğiz : 

A. P. yanlısı olduğu herkesçe bilinen (Son 
Havadis) Gazetesinin 19 Ocak 1974 tarihli nüs
hasını birlikte okuyalım: Yazının başlığı ay
nen şöyledir : 
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Talû Hükümeti zam yapma oyununa gelme
melidir. Yazının içimde aynen ( C. H. P.'yi 
tutan bazı çevreler halen işbaşında bulunan Hü
kümete çeşitli kanallardan baskı yapmak sure
tiyle bazı maddelere acele zam yaptırmak gay
reti içindedirler. Bu zamları yapmadığınız 
takdirde mevcut sorumluluklarınıza yenileri 
ilâve edilecek tehdidi ile Devlet Hazinesini ko
ruyucu bir üsluba bürünenler gerçekte kurul
ma hazırlıkları içinde olan C. H. P. Hükümeti
ni bekleyen (büyük mesuliyetin) yükünü Talû 
Hükümetinin omuzlarına yüklemenin gayreti 
içindedirler. Talû Hükümetinin bazı tasarruf
ları Hükümete, bakan veren partilerin oy kay
bına sebebolmuştur.. Talû Hükümetine en ufak 
bir memuriyete dahi tayin yetkisini çok görüp 
bu yolda önleyici tedbirler almaya kalkışanla
rın, zamlar konusundaki telâşları çok dikkate 
şayandır. Talû Hükümetinin bu gibi oyunlara 
ve taktiklere gelip, kendisini oluşturan koalis
yon ortaklarına yeni kötü puvanlar verdirece
ğini sanmıyorum. Talû Hükümetini hiç kimse, 
neden zam yapmadın diye sorumlu tutamaz. 
Aksi davranış sorumluluğu gerektirir.» diye 
yazı bitiyor. 

Sayın Başkan Yüce Senatonun değerli üye
leri. 

Bu bahsi ileri de tekrar dönmek üzere yük
sek irfanınıza tevdi ederek şimdilik burada ka
patarak izin verirseniz 1974 malî yılı Bütçesinin 
genel karakterini en çarpıcı yönlerine değinmek 
suretiyle belirtmeye çalışacağım : 

1974 malî yılı Bütçe tasarısını hazırlayan 
Hükümetin Sayın Maliye Bakanı, takdim ko
nuşmasında, Bütçenin özelliklerine ve derinlik
lerine yeterince değindiği cihetle Hükümete 
mensup parti olarak fazla teferruata girmeye 
gerek görmediğimizi ve büyük çoğunluğu ile 
gerek parti program ve seçim bildirgemizde ve 
gerekse Hükümet programında yer alan temel 
görüş ve düşüncelerimizi bir ölçüde yansıtan bu 
bütçeyi kendi şartları içinde onayladığımızı arz 
ederiz. 

Bununla beraber Grupumuzun genel tasvi
bine mazhar olan bütçemin bazı yönlerini bir ke
re daha ifadeyi gerekli görüyoruz. 

1974 malî yılı Bütçesi, her şeyden önce sa
mimidir, gerçekçidir, güçlü bir dengeye dayalı 
bulunmaktadır. 

1974 malî yılı Bütçesi, geçen yıllarda, çoğu 
kez siyasal amaçlarla yapılan ekonomik ope
rasyonların, ülke ekonomisine yüklediği zararlı 
sonuçları, imkânlar ölçüsünde gidermeye yö
nelik bir bütçedir. Bu karekteri ile 1974 yılı 
bütçesi büyük bir onarım görevi yüklenmiştir. 

1974 malî yılı Bütçesini, gerçek bir değer
lendirmeye tabi tutmak isteyenlerin, yalnız bu 
dokümanla yetinmeyip, Hükümetin, iktidar dö
neminde alacağı bir dizi tedbirlerle birlikte ele 
almasında büyük bir zaruret bulunduğu izahtan 
varestedir. 

1974 malî yılı Bütçesi bir taraftan hızlı fiyat 
artışlarını önlemeye yönelik tedbirlerle donatıl
mış olduğu gibi, öte yandan hızlı kalkınma ve 
sanayileşme amacını plan ve program hedefleri
ne uygun olarak gerçekleştirmeyi önemle göze
ten bir bütçedir. 

1974 malî yılı Bütçesi, sağlam kaynaklara ' 
dayalı finansman politikasını tercih etmiş ol
makla ve kamu kesimi özel sektör ve halk sek
töründe (üretimi artırıcı) politikalara öncelik 
vermekle temayüz etmiş bir bütçedir. 

1974 malî yılı Bütçesi ekonomik gerçeklerle 
uyuşmayan para arzı, emisyon, kredi enflâsyo
nu yoluyle yürütülen teşvik politikalarına da
yalı bir kalkınma anlayışına itibar göstermeyen 
bir görüş içinde hazırlanmış bulunmaktadır. 

1974 malî yılı bütçesi kalkınmanın, programlar
da öngörülen parasal harcamaları yapmakla ger
çekleşmediğini, geçen yıllar tecrübelerinden ya
rarlanarak hazırlanmış bir bütçe okluğu için 
yatırımların, fiziksel olarak da gerçekleşmesini 
zorunlu şart saymış ve bu amaca en uygun me
kanizma ve tedbirleri yeniden yaratma ve yü
rütmeye özel bir önem vererek düzenlenmiş bu
lunmaktadır. 

Hızlı fiyat artışlarının gerek maliyetlerinin 
yüksek düzeyde oluşmasına sebebiyet verdiği ve 
gerekse, geniş halk kütlelerinin çok ağır geçim 
sıkıntılarına düşmemesini sağlamak amaciyle 
bir başka mekanizmayı, yeni bir tedbiri geliş
tirmekle sorunları çözmekte, icra organına bü
yük manevra kabiliyeti kazandırmayı amaçla
mış gözükmektedir. 

1974 malî yılı bütçesi küçük tasarruf sahipleri
nin tasarruflarını yatırımlara yöneltmelerini sağ
layacak ve bu suretle kalkınma çabalarına büyük 
halk kütlelerinin iştirakini sağlayacak bir anla
yış ve inanış içinde hazırlanmıştır. 
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— Bu amaçlara erişmek maksadiyle 1974 
malî yılı Bütçe Kanunu sırası ile : 

1. önemli fiyat artışlarının gerektirdiği gi
derleri karşılama fonu. 

2. Yatırımları hızlandırma fonu, 
3. Küçük tasarrufları yatırıma yöneltme 

ve halkı yatırıma teşvik fonuna yardım fonu, 
gibi üç yeni malî - iktisadî kuruma yer vermiş 
ve bunları, gerekli ödenekleri icabında yeteri 
kadar arttırmak kaydıyle teçhiz etmiş bulun
maktadır. 

Bundan başka 1974 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı : 

1. Kooperatifler Bankası. 
2. Sanayi Bankası adları altında iki yeni 

bankanın kurulmasını öngörmüş ve gerekli ser
mayenin ilk bölümünü ayırmış bulunmaktadır. 

1974 Malî Yılı Bütçesi carî harcamalarda 
tasarrufa riayeti, yatırım harcamalarına geçmiş 
bütçelere oranla ayırdığı daha büyük dilimi, 
transfer harcamalarında daha çok ekonomik 
gereklere ve üretim artışlarına yönelik uğraşla
ra öncelik veren kuruluşlara daha büyük trans
ferler yapılmasına özen gösteren bir bütçe nite
liğindedir. 

1974 malî yılı Bütçesinin bir diğer önemli 
karakteristiği de köyle ve köylüye dönük hiz
metlere yol, su, elektrikte daha büyük boyutla
ra varmaya yönelik hamleleri gerçekleştirecek 
politikaları ve tedbirleri içermesidir. 

Yine bu bütçe, eğitim hizmetleri ve sağlık 
hizmetlerine önemli ölçüde kaynak ayırmak su
retiyle insana ve onun yeteneklerini sağlıklı bir 
şekilde geliştirmesine olanak verecek politika, 
tedbir ve kaynakları cömertçe vermiş halkçı 
bir bütçedir. 

Sayın Başkan değerli senatörler; 
Konuşmamızın bu bölümünde izin verirseniz, 

Hükümetin iktidarı döneminde uygulayacağı 
tüm politikaların, tedbir ve çözüm araçlarının 
bir yıllık bütçeye yansımasının mümkün olma
dığını hatırlatmaya ayıracağım ve hükümetle
rin bütçe dışında alacakları kararlar ve uygu
layacakları bir dizi politikalarla toplumun her 
kesiminde yaşayan insanların, sınıfların, grup
ların hayatını derinden etkileyecek, iyileştire
cek ve yüceltecek olanaklara sahibolduklarmı 
belirtmeye çalışacağım : 

Hükümet olmadan evvel de, Hükümet olduk
tan sonra da sürekli ve düzenli bir biçimde ıs-
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rarla dile getirdiğimiz temel dünya görüş ve 
inanışımız, Türk halkını, Türk insanını yüzyıl
lardır etkisi ve baskısı altında tutan bozuk ve 
çarpık sosyo - ekonomik düzeni, demokratik ku
rallar içinde değiştirmek, halkımıza ve insanı
mıza insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi 
verebilmektir. 

Hareket noktamız bu olduğu için, parti ola
rak, Hükümet olarak, bunca eleştirilere ve sal
dırılara uğramak pahasına yolumuzdan ayrıl
mamaya özel bir dikkat göstermekteyiz. 

Henüz, üç ayını bile doldurmamış bir Hükü
met olduğumuz halde, geçen dönemlerin ürünü 
olarak halkımızın yasam koşullarını olumsuz 
yönde etkileyen bütün kalıntı ve bağımlılıkları 
ortadan kaldıracak bütün çarelere başvurmak
tan geri kalmadığımızı kabul ve teslim etmenizi 
istirham ederiz. 

Tarımda çalışanların alınteri ile ürettikleri 
ürünlerine değer pahasını vermek, kalkınmanın 
köylüden başlayacağı inancımızın ilk doğrulan
ın a,;ı sınavı idi. Bunu cesaretle ve kıvançla, yap
tık. Türk tütün ekicisi, milyonlarca üretici bu 
yıl bütün bölge'erde üı ününe değer pahasını 
veren hükümetimiz eliyle haklarını almış .bulu
nan insanların mutluluğuna eriştirilmiştir. 

Yine, yüzbinlerce pamuk çiftçisi, ürünleri
nin bedellerini son kuruşuna kadar alma ola
nağını, bulmuş olduğu, bu dunumun ise hükü
metimizin görevini yapması sonucu doğduğu 
bir ba^ika gerçektir. 

Çay üreticilerimiz ve ayçiçeği üreticilerimiz 
de yeni fiyatlarla bir ölçüde de olsa, emekleri
nin değerine kavuşturulmuş bulunmaktadır. 

Sıvası geldiğinde tahıl, üzüm. incir, fındık 
gjbi mahsullerin gerçek fiyatlarını vermek su
retiyle köylü ve çiftçi kitlelerinin emeklerini 
değerlendirme imkânlarını araştırıp hak sahip
lerine teslim edeceğimizi, daha hükümet prog
ramı müzakeresi şuasında belirtmiştik. 

Kol ve fikir emekçilerinin ücretlerini, yeni 
koşullara uygun biçimde yeniden saptamaya 
yönel'k çalışmalarımız bugünlerde olumlu so
nuçlarını ve meyvelerini vermek üzeredir. 

Bütün bunların dışında; gelirler fiyatlar 
dengesini sürekli olarak sağlıklı biçimde oluş
turmanın sosyal ve ekonomik tedbirlerini al
makta tereddüt etmeyeceğiz, etmemeliyiz. 

Gelirler fiyatlar dengesini, devamlı gözetim 
ve denetim a'tında bulundurmak ve özellikle 
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dengenin, gelirler aleyhine bozulmasına hiçbir 
bahane ile göz yumrmayacağız, yunnmamalıyız. 

(Ekonomide ve eğitimde fırsat ve imkân 
eşitliği inançlımıza sürekli olaraik hizmet etmek
ten geri durmayacağız, durmamalıyız. 

Hâsılı, halkça ve insanca bir düzenin kurul
masına değin yılmadan, sarsılmadan ve aldat
madan bütan gücümüzle çalışacağız, çalışaca
ğız ve çalışacağız... 

Oök değerli arkadaşlarım, buraya 'kadar 
yüksek huzurlarınızda vaki olan beyanlarım, 
sözlerime başlarken de ifade ettiğim gibi, Cum
huriyet Halk Partisi Senato Grupunun, ta-biri 
caiz ise, resmi görüşlerini ve toplu görüşlerini 
ifadeden ibaret idi. Bundan sonraki bölümde, 
pek kısa olmakla beraber ve aslında Adalet Par
tisi sözcüsünün iddia ve isnatlarına daha geniş 
çilelide cevap verme olanağını bulacağımızı 
ümit ederek ve hiç değilse daha da etkili ola
cağını düşünerek bu cevapların büyükçe bir 
kısmını Hükümete bırakarak ancaik, bazı husus
ların sırf partiyi ilzam ettiği düşüncesiyle bu-
radalci notlarımdan okumak suretiyle kısaca 
cevaplandırmama izin vermenizi istirham ede
ceğimi. 

l« Bugünkü iktidarın gayretle gerçekleşmiş 
bir iktidar olduğunu ve bütün koalisyonlar gi
bi bünyesinde zaaflar taşıdığını ve hangi za
man noktasında dağiilacağının büyük bir tahal-
lûkle beklendiğini» Adalet Partisi sözcüsü ra
hat! ilki a ifade eyledi. 

Koalisyonların bünyeleri oluşumları nede
niyle birtakım zaaflarla malûl okluğu iddiası 
Aristo mantığı açısından bakıldığında doğru 
gibi gözüküyor-, ama demokratik rejim içinde 
yaşayan dünya ülkelerinin büyük bir çoğun
luğunun bugün sürekli koalisyonlar hükümet
leri tarafından yönetildiği de artık siyasal ıbi-
iimee de kabul edilmeye başlanan bir gerçek 
olmuştur. 

Bildiğiniz gibi, (ıbenim hatırladaklarım bun
lar) Avusturya 25 yıldan beri koalisyon hükü
metleriyle yönetilen bir Ülkedir ve Avusturya 
ikalkınan ve kalkınmış bir ülkedir. 

Yine Federal Almanya bir süreden beri koa
lisyon hükümetleriyle yönetilmekte ve gerçek
ten Federal Almanya Avrupanm en ileri dü
zeylere varmış, kalkınmış bir ülkesidir. 
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Yine İtalya, (ki 19&5 yıllarında İtalya sevi
yesine getirmek istediğimiz Türkiye'ımizin ör
nek aldığı İtaJIya) çok ıızıın sürelerden beri ve 
çok si'k bozularak yenisinin kurulduğu koalis
yonlarla idare edilmektedir. 

Arkadaşlarım, koalisyon kurmak eğer zorun
du ise bundan kaçmaik, bunun zaaflarını ileriye 
süren partilere pek: büyük bir güç ve yarar 
sağlamaz. Biz, koalisyon hükümetlerinin zaafı
na inandığımız için değil; ama hükümet kur
ana dan evvel belli çevrelerin ve özellikle ikti
dardan düşmüş siyasî partilerin körüklemesiıyle 
yandaşlarının da birilikte sürdükleri belli bir
takımı engellemedir yüzünden seçim; yapılnüak 
suretiyle daha güçlü iktidarlara sahip bir ülke 
yaratmanın yollarını araduk, teklif ettik. 

•Bildiğiniz gibi biz, 14 Ekilin seçimlerinden 
sonra Türkiye'de hiçbir partinin tek başına ik
tidara gelememesinden doğan bunalımların baş
lıca çözüm yolunun tekrar seçime gütmek oldu
ğunu söylemiştik. O sırada Adalet Partisi hic-
hir suret ve veçhile tekrar seçime gitmeye ya
naşmamıştır. Adalet Partisi, seçilme gitmeye ya-
naşm-anıış olmasının kendisine kaybettirdiği iti
barı kazanmak için, bundan birkaç gün evvel, 
•o da yarım ağızla bir seçim gerekliliğine işaret 
etmiştir. Bu, bizim, tarihlimiz içinde görülen bir 
gerçektir. 

Ancak, Adalet Parti sözcüsünün koalisyon
ların zaaflarından bahsederken unuttuğu bir 
gerçeği hatırlatmak zorunda, kalacağım. Adalet 
Partisi, bugünkü Hükümet 'kurulmadan önce 
bir koalisyon kurma teşebbüsü ile görevlendi
rildi. Sanıyorum ki, Adalet Partisi zimamdar
larının, yöneticilerinin kurmaik istedikleri koa
lisyonun ortağının Cumhuriyet Halk Partisi ol
ması istekleri çok samimî idi ve bildiğim kadarı 
ması istekleri çok samimî idi ve bildiğim kadarı 
ile görevim itibariyle Adalet Partisine hükümet 
kurma görevi verildiği zaman Cumhuriyet Halk 
Partisine müracaat ettiği ve bizimle bir koalis
yon yapmak istediği tarihî bir gerçektir. Acalba 
!bizimle bir koalisyon kurma olanağını bulsalardı, 
gene koalisyonlar hakkında bugünkü düşüncele
rini devam ettirecekler miydi; mucibi meraktır? 
Binaenaleyh, böyle bir koalisyona girdikleri za
man bugün bizi eleştirdikleri duruma kendileri
nin düşebileceğini hesaplamamışlar mıydı? Yoksa 
bugünkü eleştirileri gereksiz midir, yersiz midir? 
Bunun takdirini yüksek Heyetinize bırakıyorum. 
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Koalisyon partileri arasında bazı görüş dü
şünüş ve inanış ayrılıklarının bulunabileceğini 
ve bunların koalisyonları za'fa uğratacağını id
dia etmek, elbette gene de ilk nazarda bir zaıf 
unsuru gibi gözüküyor. Ancak, demokrasiden 
vazgeçmek veya bir koalisyon kurmak şıkkıyle 
karşı karşıya kalındığı takdirde demokrasiye iç
tenlikle bağlı partilerin ihtiyar edecekleri yol, 
kendi programlarından bir miktar fedakârlık 
ederek yaklaşabilecekleri parti ile koalisyon kur
maktır. Cumhuriyet Halk Partsinin koalisyon 
kurma işlemi ve işleri demokrasiye çok sıkı bağ
lılığından ileri gelmiş ve demokrasi için Cumhu
riyet Halk Partisi kendi temel görüşlerinden bir 
ölçüde fedakârlık etmeyi göze alabilmiş ve böy
lece kınanacak, demokrasi tarihine örnek olmuş 
bir partidir. 

Bunun dışında Sayın Çağlayangil'in sözleri 
arasında cevaplandırmaya değer bulduğum bir 
başka husus da şudur : Cumhuriyet Halk Partisi, 
Millî Selâmet Partisi Koalisyon Hükümetinin 
partizanlık yapmakta olduğu iddia edilmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bu partizanlık sözü sa
nıyorum ki, siyasal sözlüğümüze Demokrat Parti 
ve onun devamı olduğu artık tarihen sabit olan 
Adalet Partisi iktidarları zamanında bir fiilin 
adı olarak geçmiştir. Parzitanlığm yaratıcısı, yü
rütücüsü, vatan cephelerine kadar götürücüsü ve 
partizanlık denilen illetin bütün Devlet dairele
rine girişi Demokrat Partinin ve Adalet Parti
sinin vazgeçilmez ayakta durma şartı halinde 
senelerce bu ülkede hüküm sürmüştür. Bunu baş
ka türlü göstermeye Adalet Partisinin mecali 
yoktur, ama biz, daha üç ayını bile ikmal etme
miş bir hükümette partizanlık yaptığımız iddiası 
ile veya isnadı ile karşı karşıya kalırsak, şimdi 
bu Adalet Partisinin ve Demokrat Partinin bu 
ülkeye getirdiği bu partizanlık beliyesinden bah
setmeye hakkı olmaj^acağını söylemekle kendimi
zin de partizanlık yaptığını iddia etmiyoruz. Biz, 
evvelden beri partizanlık konusunda, özellikle 
Devlet hayatında ve memurlar üzerinde parti
zanca tasarruflar konusunda belli bir inanışa 
sahip bir parti olarak tarihte yerimizi al
mışızdır. Biz, 1961 Anayasasında partizanlık de
nilen illetin tekrar nüksetmesini önlemek için 
Devlet memurlarına belki dünyanın başka ülke
lerinde görülmemiş ölçüde Devlet hizmetlerinin 

devamlılığı prensibinden hareket ederek ve her-
türlü partizanca baskıdan onları vikaye etmek 
için Anayasal bir kurum kurmuşuzdur ve icra 
organının Devlet memurları veya Devlet hizmet
lileri üzerinde yapacağı her türlü tasarrufun 
yargı denetimine tabi olması kurumunu getir
mekle Türkiye'de, partizanlığın hortlamasına 
mâni olmanın ilk çaresini bulan partiyiz. 

Onun için vaktiyle ıstırabını çektiğimiz bir 
siyasal çağ dışı köhne tutum ve davranışın reaksi
yonu olarak Anayasal kurum haline getirdikten 
sonra belki Devlet işlerinin rahatlayacağını dü
şünen partinin üç ayda partizanlık yaptığını id
dia etmek galiba bir parça malâyutak, bir ölçüde -
«kişiyi nasıl bilirsin, kendim gibi» fehvasına v.y-
gun bir iddiadır. 

Adalet Partisi, sözcüsü, bizim Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak özellikle dünya görüşümüze, 
ekonomik politikalarımıza, sosyal politika
larımıza, gene itiyat edindikleri gibi aşırı sol
culuğu, komünizmi bulaştırmadan edemedi. Sanı
yorum ki, geçerliliğini çok kaybetmiş olmasına 
rağmen Adalet Partisince hâlâ kullanılmakta de
vam edile gelen bu silâhın en son zararı kendi
lerine 14 Ekim seçimlerinde oldu, ama biraz ev
vel de bahsettiğim gibi, Adalet Partisi hâlâ bizi 
komünist veya aşırı solcu diye göstermekten ne 
umar, bilemem? 

Aslında bizim, kendilerinin de dile getirdiği 
gibi Türkiye'de mevcut bozuk düzenin; (bunun 
Anayasa ile hiç ilgisi olmadığını hepiniz biliyor
sunuz) Anayasa düzeni ile düzenden kastedilen 
şeyin iki ayrı kurum oldukları bilinen bir gerçek, 
ama o Anayasa düzeni ile bizim bozuk dediğimiz 
düzenin aynı mânaya geldiğini söyleme suretiyle 
bir aldatmacaya başvurmasını tabi bir parti pro
pagandası veya bir partiye fayda getirecek bir 
faaliyet olarak nitelendirmek, doğrusu bu kürsü 
seviyesinde bir hareket değil. Fakat tutulun ki; 
biz, «düzen bozuktur» dediğimiz zaman, onların 
buna komünizan bir görüş ve mâna atfetmeleri
nin asıl nedeni bizim gözümüzle bizim anlayışı
mızla gerçekten bugünkü sosyo - ekonomik düze
nin oldukça bozuk bir düzen olduğunun, büyük 
halk kitlelerinin şuuruna vardığı bir gerçek ol-
duğundadır. Huzursuzlukları bu. şuura gelmiş 
halk kitlelerinin gittikçe büyümüş olmasından
dır. Bu memlekette artık herkes bizim vasıtamız
la gerçek bir emek sömürüsü, değer sömürüsü 
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mevcut olduğunu öğrendi. Bu memlekette ger
çekten aracı ve tefeci denilen bir tufeyli bir ta
bakanın, memleketin ekonomik varlıklarının bü
yük bir kısmını ve çoğu kez iktidarda bulunan
ların da desteği ile ve yardımları ile kendi ambar
larına akıttığı gerçeğini bu millet öğrendi. 

öğrendiki bu .millet, Türkiye'de bâlâ yılda 
bin lira gayrisâfi millî hâsıla payı alan 8 mil
yon orman köylüsü vardır. Bu millet öğrendi ki, 
buğdayı çiftçiden reısmî fiyatla 125 kuruşa aldı
ran bir iktidarın üç ay sonra, yahut iki ay son
ra, hattâ bir ay sonra buğdayı serbest pazarda 2,5 
liraya satan ticaret erbaibma, sadece arkasını sı
vazlamaktan başka bir şey yapmadığını gördü 
ve anladı. Gene öğrendi ki, işçi kendisinin çok 
uzun süreler düşük ücretle çalıştırılması veya 
yüksek fiyatlar politikası ile yarattığı, kendi 
ekonomik değerimden en az payı almasının bir 
sömürü ımielkariizmaısı olduğunu işçi de öğrendi. 
öğrendi bunları.... Adalet Partisi ve onun yan
daşı, onun dünya görüşüne benzer görüşlerine 
saihip partiler halk katına çıktıkları, yahut in
dikleri zaman sözlerle hareketlerle hiç değilse 
ıgözlerle (ki, onların böyle bir anlaşma metotla
rı da vardır) böylesine bintakım gerçeklerin bu 
Türkiye'de halen olanca şiddetle şiddetiyle de
vam ettiğini, böyle bir düzenin devam edegeldi-
ğini ve bütün çalışanların ezildiğini, sömürül
düğünü, zor ekonomik şartlar altında yaşamaya 
mecbur bırakıldığını öğrendiler. Onları Adalet 
Partisine söyleyen halk kitlelerinin, bu söyle
melerinden huzursuzluk duydukları için, bunla
rı söylemenin komünistlik olduğunu söylemek
le halkın kafasındaki hakikaten beğenmediği, 
tercih etmediği, bizim de beğenmediğimiz, ter-
ıcih etmediğimiz bir nevi suç, bir nevi memleket 
aleyhtarlığı, milliyet aleyhtarlığı düşünceden 
yararlanarak, biraz evvel arz ettiğim bu sömü
rü düzenine el atmamızı ve onu değiştirmek is
tememizi ve o yolda geliştirdiğimiz politikaları 
halka söylememizi önlemeye çalışmak istiyor
lar. 

Soruyorum, (geçen sefer de söylemişlerdi) 
«Bu memlekette sınıf vardır», diğeri, «Yoktur» 
diyen Adalet Partisinin iki sözcüsüne; bu mem
lekette gerçekten çok ilkel biçimde süregelen 
Ibir emek sömürüsü, emekle yaratılan bir ekono
mik değer sömürüsü var mıdır, yok mudur 1 

İşçisinden çiftçisine, çiftçisinden esnafına 
bütün çalışanların emeklerinin ve onların mah-
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j sullerinin belli kesimler, belli sınıflar tarafın
dan geliştirilmiş özel politikalar, desteklenmiş 
özel ekonomik politikalar eliyle sömürüldüğü 
bir gerçektir. 

Bu teşvik tedbirleri üzerinde büyük müna
kaşalar oldu. Bu teşvik tedbirleri dünkü tatbi-
katıyle bu ülkede resmî sömürünün Devlet var
lıklarının bir kısım insanlara, hem de ekonomik 
gerekler ve gerçekler düşünülmeksizin aktarıl
ması yollarından biriydi. 

Şimdi, ülkede yeni kurulmuş Hükümetin 
Devlete verdiği biçim ve Hükümet olma biçimi 
bakımından bu teşvik tedbirlerinin ekonomik 
gerçeklere uygun biçime dönüştürülmesi kara-

I rıdır ki, resmî sömürü, resmî olarak kamu var
lıklarını kendi varlıklarına katma düzenini kal
dırmak isteyen Hükümetin bu tutumuna karşı 

1 isyan ve baş kaldırmadırki, Adalet Partisine 
I yandaşı varmış gibi cesaret veriyor, 

Teşvik tedbirlerinin gerçekten bir sömürü
yü işletme mekanizması olup olmadığı en iyi şe-

I kilde bu ülkenin resmî kuruluşlarının beyanla-
rıyle, yazılarıyle belgeleriyle bellidir. Bu ülke
de eski tarzıyle uygulanan teşvik tedbirlerinin 
gerçekten teşvik tedbiri mi, yoksa bir sömürü 
düzeni aracı mı olduğunu görmek mümkündür. 
Devletin hangi resmî dairesinin resmî yazıları
na veya bilimsel araştırmalarına bakarsanız ba
kınız bunun böyle olduğu gözükür. Özellikle 
Devlet Planlama Teşkilâtı, Üçüncü Beş Yıllık 
Planda Türkiye'de bu bozuk düzenin, bozuk 
ekonomik yalpının yenisiyle değiştirilmesi zo
runluluğunun tarihî bir zorunluluk olduğunu 
belirten bir belge olarak bu sömürü düzenine 
vesaireye baş kaldıran Cumhuriyet Halk Parti
sini yerenlere armağan ederim ve o belgeden 
yararlanmalarını isterim. 

Polis tedbirleriyle ekonomik hayatın clüzeıı-
lenemeyeceği gerçeğini herhalde Cumhuriyet 

I Halk Partisi uzun tarihi boyunca en iyi anla
mış bir partidir. Biz burada Adalet Partisi söz
cüsünün İkinci Cihan Harbinde ve ondan evvel-

I ki dönemlerde polisiye tedbirlerle yönetilmek 
istenilen Devlet ve millet ekonomisinin başarı
ya ulaşmadığı savını kendi lehimize bir delıil 
olarak kullanmak istiyoruz. Evet, polis tedbir-

I leriyle bir ülkede ekonomiyi dengeli tutmanın 
olanağına sahip olacak bir siyasal parti yoktur. 

I Ona en haklı bir şekilde delil olarak sarılabile-
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cek bir parti varsa o da biziz. Bunun tecrübesi
ni geçindik. İkinci Cihan Harbinde o dönemde 
aldığımız polisiye tedbirlere rağmen ekonomi
deki dengesizliklerin, aksaklıkların, bozulduk
ların, sömürülerin, büyük sömürünün Adalet 
Partisi adı altında toplanmış siyasal örgütün 
ceddi Demokrat Partinin kuruluş nedenini ya
ratmış olan bir düzendir. 

İkinci Cihan Harbinde alınmış polisiye ted
birler yüzünden (ki, sayın sözcü kendisi de söy
lüyor) ekonomideki dengesizlikler o derece art
mıştır ki, o zamana, kadar henüz çocukluk ça
ğını yaşayan nierkantil burjuva, ikinci Cihan 
Harbi tedbirleri sayesinde çok geniş parasal 
sermayelere sahip oldu da işte onun eseri, mah
sulü olarak Demokrat Parti doğdu. Hiç şüphe 
yok; en önemli etken, tarihi içinde Demokrat 
Partiyi doğuran etken o harp ekonomisi sırasın
da doğan yeni zenginlerdir. Tabi onların yakın 
müttefikleri olan toprak ağalarıdır. Tabi onla
rın ister istemez müttefiki olmak durumunda 
bulunan ve harp ekonomisi yüzünden ezilmiş 
yoksul halk tabakalarıdır. Süreç budur.. 

•Şimdi, biz bu tecrübeyi yaşamış parti olarak 
iktidarımızın tekrar aynı yoldan yürümesine 
herhalde gitmeyiz. Çünkü, bu memlekette De
mokrat. Partiyi doğuran sürecin başlatılması as
lında Türkiye siyasî hayatı için, hele ekonomi 
hayatı için bizim kanımızca hayırlı bir atılım 
olmamıştır, hayırlı bir sonuç vermemiştir. Çün
kü, Demokrat Parti ve giderek Adalet Partisi
ni doğuran o nierkantil burjuvanın henüz daha 
gerçek burjuva, sanayici burjuva haline dönüş-
memesinin nedeni, temelindeki bu merkantilizm
dir, harp ekonomisidir, polisiye ekonomidir, şu
dur budur. 

Çatlamalar da ondan olmuştur; (şikâyet edi
yorlar) kendi aralarındaki çatlamalar da on
dan olmuştur. Çünkü, bir çeşit burjuva bir yer
de, özellikle İstanbul kesiminde (açıkça bu bi
linen bir gerçektir) kümelenmiştir. Bunların 
uğraşları, sanayici - tüccar dışa bağlı bir biçim-
'de sürüp gitmektedir. Bir çeşit özel sermaye sa
hipleri Anadoluda yerleşmiştir. Bunların uğ
raşları, biraz evvel söylediğim bölgedekinan tam 
aynıdır. Onların uğraşları dışa bağlılıktan uzak, 
küçük boyutlu ve fabrika, atelye içinde üret
me veya en çok kasaba ticareti ölçüsünde tica
ret yapmaktır. 

Çatlama bundandır. Sınıfsaldır, ve doğru
dur, olacaktır da, ama tekrar ediyorum; Cum
huriyet Halk Partisi, Millî Selâmet Partisi koa
lisyonunun tarihi içinde oluşan bu gerçekleri 
bir kenara iterek polisiye tedbirlerle ekonomi 
idare etmeye kalkışması sanıyorum ki, bize iza
fe edilen ve bizim o tecrübelerden hiç ders al
madığımızı sanan, aslında kendi kendini kan
dırmaya yönelen bir töhmettir. Bundan herhal
de biz değil kendileri ders almalıdır. 

ıBazı kitaplar okuyarak, şimdi yaşadığımız 
dönemin sosyalizme geçiş dönemi nıi olduğunu 
sorup araştırmak, doğrusu bu ülkede, hele bu 
parlamentonun bu kanadında ve bu kürsüde ba
his konusu edilmeye değer konular mıdır diye 
düşünüp dururum. Bu, gerçekte beni cevapla-
yamayacağım bir sual karşısında bırakmış olan 
bir kişiye cevap verememekten ötürü söyledi-' 
ğıim sözler olarak tanımlamaya sevk etmez siz
leri, ama bir ülkede kimin yazdığını bilmediği
miz, bilimsel olup olmadığı kimse taraf nidan 
söylenmemiş ve teyit edilmemiş 7,5 liralık bir 
kitapçıkta «Sosyalizme geçiş» diye bdr ekono
mik, siyasî, sosyal ve dünya ülkeleri içinde han
gi ülkede olduğu, olacağı belli olmayan bir ki
tabı ortaya koyarak, bununla bir siyasî parti
nin gizli bir cemiyet gibi çalıştığını, halka böy
lesine bir intiba vermeye uğraşıldığını gördü
ğüm zaman üzülmekte haklıyım. Bu kafayla bu 
kadar bilgi ile böylesine mübalâtsız, böylesine 
rnesuliyetsiz bir davranışla bu ülkede siz, bıra
kınız kalkınmayı, gelişmeyi, yükselmıeyi vesai-
reyi; bu kafayla siz, af edersiniz, ama eski ha
linizi bile muhafaza edemezsiniz. 

Bizim sosyalizme geçiş için başka kitaplara 
filân bakmaya, gizli cemiyet gibi çalışmaya, or
talarda dolaşmaya, kendimizi saklamaya ne ih
tiyacımız var, ne böyle bir zorunluluk duyuyo
ruz, ne de bunu yapmaya tenezzül ederiz. Açık 
seçik bir partiyiz, demokratik kurallar içerisin
de siyasî mücadelemizi yapıyoruz, belli bir prog
ramımız var, belli bir bildirgemiz var, onları 
gere ekleştirmeye çalışıyoruz. 

Ne ıgarip tecellidir ki, şimdinin okumuş ada
mı, genq adamı, şimdinin bilinçli adamı ('Be
nim gibi diyeyim ki, suç olmasın) 1920 modeli 
insanların bizi komünistlik ve gizli cemiyet gi
bi suçladıkları bu dönemde Cumhuriyet Halk 
Partisini sol olmak sıkıntısı içinde bir parti te-
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lâkki ediyor. Bu ne biçim bir anlayıştır] Evet, 
gerçek budur. Af Kanunu münasebetiyle de arz 
etmiştim, kuşaklar arası mücadelenin bugün en 
belirgin yönlerinden biri bu. Hangi partinin 
siyasal politika, ekonomi politikası ve sosyal po
litika olarak sol, sağ gibi ayrımlardan hangisin
de, hangi yerinde bulunduğu artık Türkiye'de 
bilinen bir gerçek. Savunma zoru ile söylemiyo
rum, inanınız bir nevi hicap duyuyorum, bu 
•kürsüde bir kitaptan bahsederek, koskoca bir 
partiyi, 50 yıllık bir partiyi gizli bir komüni-
zan cemiyetmiş gibi gösterme İde şimdi Millî 
Selâmet Partisiyle ortaklaşa sosyalizme geçiş 
için gizli gizli marifetler çeviren parti gibi gös
termekle hakkınız yoktur demeyeceğim, böyle 
göstermekle aklınız yoktur. Böyle gösterdiğiniz 
zaman millet size iyi gözle değil, herhalde baş
ka gözle bakar. 

Arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyorum. Sözle
rinin başında dediler ki, Hükümet zayıftır, Hü
kümet şöyledir, Hükümet çatlar, Hükümet pat
lar... Mümkündür. Hükümet kuvvetlidir, müm
kündür. Bu Hükümet odur, budur, onu bilmem, 
ama şunu biliyorum : Bu Hükümet namuslu 
bir Hükümettir. 

Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Bütçe kanun tasarısı üzerinde 
gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 

Şimdi, kişisel konuşmalara geçiyoruz. Sayın 
Hüseyin Öztür'k. 

Sayın Öztürk, konuşmanız 30 dakika ile mah
duttur. Oturumun kapanmasına 20 dakikamız 
var. Eğer uzarsa 10 dakika da, daha sonra söz 
vererek konuşmanızı tamamlatırım. 

Buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
1974 Malî yılı Genel ve Katma bütçesi talih

siz ve dar boğazlara sokulmuş bir dönemin büt
çesi olacaktır. Çünkü, dünyadaki enflasyon akı
mı sınırlar tanımadan ülkeleri etkisi altına al
mıştır. Düne kadar ülkemizde sürdürülen bozuk 
ve yanlış ekonomik sistemin yarattığı olumsuz 
koşulların artmasına sebep olmuştur. Son üç. yı
lın fiyat artışı ortalama toplamı % 70'in üzerin
dedir. Bazı maddelerin fiyatlarında ise c/c 100, 
200 dür. Kalkınma hedefine ulaşamamış, kalkın
ma planı hedeflerinin gerisinde kalmış ve bütün 
ekonomik, kültürel, sosyal çabalar plan hedef

lerinin altına düşmüş Ibir ortamda 1974 malî yılı 
Bütçesinin üzerinde koıruşuyoruz. 

Bu güçlüklere rağmen 1966 - 1971 yılları ara
sında toptan eşya fiyatlarında ortalama % 44 ar
tış olmuş, devalüasyonla paranın değerini % 66' 
ya düşürülmesi ile de toptan eşya fiyatlarındaki 
artış 1966 - 1971 yılları arasında % 125 olmuş. 

İşte bu çıkmazlarla dolu Adalet Partisi mira
sını temizleyip Sayın Ecevit Hükümetinin bu büt
çesinin başarılı olması elbette zordur, ama dile
ğimiz ve uygulayanların gücü bu bütçeyi başarılı 
kılacaktır. 

Az gelişmiş bir ülkenin tüm özelliklerini ta
şıyan yurdumuzda ulusal gelirden düşen paylar
daki adaletsizlik, bütçenin analhedefl erinden oldu
ğunu 'görmekle Hükümeti tebrik etmekten kendi
mi alamıyorum. Özgürlükçü demokrasinin gerek
tirdiği planlı ve hızlı bir kalkınma düzeni içinde 
bu bütçenin uygulanması en önemli dileğimdir. 

Yerli ve millî bir ekonomik politikanın ağırlık 
kazandığını gösteren 1974 malî yılı Bütçesinin 
halkımızı yoksulluk içinden kurtarmayı amaçla
mış olması da tebrike şayandır. Bunun en güzel 
örneği 1973 yılı bütçesinde köy yolu, içme suyu, 
Topraksu, köy kooperatifleri, is-Jkân, donatını, top
rak reformu, orman köylülerinin kalkınması için 
toplam 2 milyar 290 milyon lira ayrılmışken, 1974 
malî yılı Bütçesinde bu miktar c/c 77 artırılarak 
4 milyar 75 milyon lira ayrılmıştır. Bu miktar 
1970, 1971, 1972 yıllarına göre % 150, % 200 ar
tış demektir. 

Anayasanın verdiği olanakları fakir insanlar 
için eğitim ve yetenek eşitliğinde, ekonomik yar
dımı kullanabilmek için Millî Eğitim Bakanlığı 
ve üniversiteler bütçelerinde geçen yıllara göre; 
üniversite bütçesinde % 60, Bakanlık bütçesin
de % 23 civarında bir artış vardır ki, bu da teb
rike şayandır. 

Genel ve katma bütçeler yatıranının 26 mil
yar 898 milyona ulaşması ile 1973 yılma göre 
% 45 oranında fazla bir yatırım gücü kazanıl
mıştır. Hele 1973 yılında yatırımların c/c 50 nin 
altında gerçekleşmesi dikkate alınarak (ki, aşağı 
yukarı 9,5 milyar lira elde kalmıştır) 1974 yılı ya
tırımlarının 1973 yılma göre % 100 daha fazla 
'bir imkân getirdiği görülmektedir. 

Sürekli zarar eden İktisadî Devlet Kuruluş
larının güçlendirilme ve israflardan arındırılma 
olanakları bu »bütçe ile çözümlenmesi sağlanacak 
feir duruma getirilmektedir. 
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Yatırımlar kadar üretimi de artırıcı yöndeki 
program bütçedeki görümlerde toirleşmeniök müm
kün değil. 

Adal'et Partisi devrinde adam kayırma, poli
tikasının en (belirli örneklerinden 'birisi de uygu
lanan ıteşvik tedbirleri olmuştur. Uygulanan teş
vik sistemi (birçok yönleri ile kendisinden bekle
nene ters düşen çelişik amaçlı îbir durumda kul
lanılmıştır ve öyle kaimıştır. Kaynak dağılımın
da bölgelere göre düzenlenmesindeki eşitsizlik, 
yetersizlik, 'teşvik kredilerini 3 - 5 kişinin yararı
na kullanmaktan başka işe yaramamıştır. 

[Bugün 82 472 763 983 lira olarak bağlan
mış görünen 1974 malî yılı konsolide bütçesin
de Devlet hizmeti gitmemiş bölgelerin kalkm-
imasmm ağırlık kazanması, kalk kuruluşlarının 
kredi bakımından önplanda düşünülmesi, Ana
yasadaki esaslara, kalkınma planındaki amaç
lara uygun düştüğünden bu görüşün de yanın
da olmamak elde değildir. 

Devlet dairelerindeki çalışmalarda randı
man artmıştır. Sayın Çağlayan/girin bildiği 
ğilbi değildir. Belki yüzde on nispetinde memur 
'huzursuzdur. O da, 'belli politik devrin etkisin
de kalarak yaptığı hatanın ıstırahındandır. 

(Memurlara huzur gelmiştir. Memurların 
yüzde doksanını daha huzurlu, daha verimli 
çalışmaya başlamış görüyoruz. Siyasî baskılar
dan kurtulmuştur memurlar. Görevlerini si
yasî baskılarla kötüye kullanmış ve yerleri de
ğiştirilenler dışında bugün Türkiye'de endi
şesi olan memur yoktur. Hükümetin ve Devle
tin gücü artık hissedilmeye başlanmıştır. Pa
halılık yaratan zamlara rağmen, herkes gelece
ğinden umutlu ve güven iç/indedir. 

Bu zamları da kim getirmiştir ve sebepleri 
nelerdir anlatacağım. Çünkü, Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti demek, güven ve adalet de
mektir. Devlete ve Devlet adaletine saygı de
lmektir. Sayın Çağlayangil. bunu bilsin; halkla 
bütünleşme de bu demektir. 

Sayın Çağlayangil, çevresindeki bir miktar 
iş adamı veya millî gelirden miktarları çok az 
olmasına rağmen % 60 pay alanların düşünce
sine ve rahatsızlığına, katılıyorsa, memlekette 
huzursuzluk olduğu doğrudur. Yoksa halkı-
'kıımızm % 80'i böyle düşünmemeğedir. 

Bakın 1973'de Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümü münasebetiyle «Türkiye'de Toplumsal 

J ve Ekonomik Gelişimin 50 nci Yılı» isimli bir 
kitap çıkmış. Bu kitabın 66 ve 67 nci sayfala-

I rmda şöyle denilmektedir : 
«Türkiye'de % 20 lik aile gruplarının ilk 

dilimi, âdil olmayan bir gelir dağılımı sonucu 
olarak ulusal gelirden en düşük payı almak
tadır. 1963 de bu kesim toplam gelirim % 4,5 
ini alırken, 1968 de ise daha da düşerek '% 3'e 
inmiştir. Fukaranın zararına, zenginin yara-

I rina, işletilen bu kötü yönetim gereği olarak 
da 1973 de % 20 lik üst dilimi teşkil eden.» 
yani Sayın Çağlayangil'in «şikâyetçi» dediği 
aile kesiminin ulusal gelirden aldığı pay 1963 
de % 57 iken 1968 de % 60'a çıkmıştır. Şimdi 
bu payı alamayacak olanların endişesi olduğu 
belki doğrudur, vardır. Çünkü, bizim Hükü
metimiz tamamen halka dönük ve halk yara
rına çalışmayı amaç edinmiş bir Hükümettir. 
Biz bunu tersine çevirmeye ve sosyal adaleti 
sağlamaya çalışıyoruz. Huzurlu ve güçlü bir 
millet ve Devlet olmak buna bağlıdır. 

1968 de toptan eşya fiyatlarında artış 
•% 3 iken, 1971 de % 14,2, 1972 de de % 20 
olmuştur. Enflasyonu kalkınmanın aracı ka
bul eden zihniyet, 1973 ele toptan eşya fiyatla
rında % 30 artışı bile durduramamış ve bu
nun sonucu olarak fakir halkı geçim sıkıntı
sına sürüklemiş, buna rağmen de nurlu ufuk
lardan ve bu yolda refaha ulaşmaktan söz et
miştir. 

1973 yılında tarım kesiminde üretimdeki 
hüyük düşüşlere rağmen tedbir alınmamış, 
carî fiyatlarda % 13,3 bir gelinme, şahit fiyat
larda % 9,7 gibi büyük bir düşüş göstermiş 
ve bunu denkleştirme çaresini bulamamışlardır. 

Şeker pancarında beklenenden 600 bin ton
luk bir nofcsanlıik olmasına rağmen, şeker sı
kıntısı yaratacak bu durumu gözönünde tut
mamışlar ve bugün Türkiye'de bir şeker sıkın
tısı yaratılmıştır. 1972'de kilosu 294 kuruştan, 
1973'te kilosu 405 kuruştan şeker ihracetmişiz. 
Buna rağmen 1973 yılında ve hatta 1974 yılı 
başlarında 500 bin ton fazla buğdayı tonu 62 
dolardan satmışız; kilosu 93 kuruşa gelir. Bir 
kısmını da 115 dolardan satmışız ki, kilosu 172,5 
kuruşa gelir. Şimdi de 800 bin ton buğday alı
yoruz, liman teslimi kilosu 345 kuruştan. Şeker 

I alıyoruz, 150 bin ton ve kilosu 8 liradan. Şekeri 
I vatandaşa 545 kuruştan vereceğiz. Buğdayı da 
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liman teslimi 345 kuruştan alıyoruz, vatandaşa 
kaç kuruştan vereceğiz, bilmiyoruz, işte yanlış 
ve kötü bir politikanın getirdiği ekonomik bo
zukluk içinde bir 1974 yılı bütçesi... Onun için 
bütün arkadaşlarımın, bütün Parlamento üyele
rinin ve tüm milletin bu bütçenin uygulanma
sında yardımcı olması, bu çıkmazlardan kurtul
manın tek çıkar yoludur. 

Sayın Çağlayangil, «Pahalılık getirdiniz, 
zamlar getirdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi de
mek, zam demektir.» diyor. Bakalım bu zamları 
kim getirmiş? Bu mudur Devlet idaresi? Bunla
rı yapacaksın, «Hükümet ettim» diyeceksin, Ha
zineyi zarara sokmaktan, vatandaşı perişan et
mekten çekinmeyeceksin ve sonra da kalkıp bu 
kötü düzeni savunacaksın. Bu akıllı işi değildir, 
sanırım. 

Tüm fiyat zamları Adalet Partisi ve yandaş
larının ortak hükümeti zamanında getirilmiş
tir. Meselâ, 8 . 1 . 1974 tarihli bir Kararname 
ile rayicin artışı halinde birtakım malzemelere 
fiyat farkı verilmesi öngörülüyordu ki, bundan 
sonra inşaat malzemeleri dahil, tüm fiyatlar 
birden fırlamıştır. Ancak karaborsadan sağla
nacak demir, çelik, çimento istif çileri Devletin 
ve milletin sırtından milyonlar vurma olanağı
na daha çok kavuşmuş ve daha çok milleti sö
mürmüştür. Maliyetin altında satılan petrol Ha
zineye günde 10 milyon lira zarar getirirken, 
ekonomiyi kökünden etkileyecek bu maddelere 
zam yapma cesaretini gösteremeyen Sayın Talû 
Hükümeti ve çoğunluğu Adalet Partili üyeleri 
Hükümeti birkaç maddeye zam yaptığı güne 
kadar, günde 30 milyon liraya yakın zararı Ha
zineye yüklemeye sebebolmuşlardır. Hem zam
ları hazırlayıp, hem de seçim endişesi ile ilân 
edemeyenler, Devleti zarara sokup, milleti soy
duranlar sanıyorum söz sahibi olamazlar. 

Eşit gelirden, eşit vergi alamayanlar, bunu 
ekonominin çeşitli kesimleri arasında kaynakla
rın daha planlı olarak dağılmasını sağlayama
yanlar, sanıyorum bugün söz sahibi olamazlar. 
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İstemezdim böyle konuşmayı; fakat Sayın Çağ
layangil eleştirileri ile beni mecbur etti. 

Bankalardaki kredilerde % 10 bile kendi 
paraları olmayan bir avuç özel çıkarcı ve soy
guncuya bir yılda verilen 75 milyar lira kredi
nin, 70 milyarını onlara verip, tüm halka 5 mil
yar lira ayıranlar bugün söz sahibi olamazlar. 

Halk yararına bir iş yapmayıp, milyonlara 
milyon katanlara, ulusumuzu sömürtenlere ça
nak tutan yandaşlar bugün söz sahibi olamazlar 
ve olamayacaklardır. 

Daha 1973 Nisanından itibaren ithal edilen 
hampetrolün fiyatı içerdeki satış fiyatlarını geç
meye başlamış ve yıl sonuna kadar Devlet, pet
rol şirketlerine 330 milyonun üzerinde borçlan
mıştır. Benzin, motorin, gazyağı, «LPC» deni
len bu maddelerin 1974 başlarında bir daha fi
yatları artmış, Şubat 1974'te zam ilân edilene 
kadar Hazine 600 milyon Türk lirası daha za
rara sokulmuştur. Böylece zamlar ilân edilene 
kadar Hazine 930 milyon Türk lirası üzerinde 
zarar görmüştür, zarara sokulmuştur. 

Fiyat istikrar fonuna dahil olmayan; fakat 
enerjide ve sanayide çok önemli bir madde olan 
fuel - oil'e Kasım 1973 ve Ocak 1974'te tekrar 
zamlar yapılarak önceki Hükümet tonu 650 lira 
olan bu maddeyi 1 350 - 1 500 liraya çıkarmış
tır ki, en büyük zamlar bizden önceki Hükümet 
zamanında yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Öztürk. Bir 
iki dakika içinde bitirmeniz ihtimali var mı?.. 
Eğer bir iki dakika içinde bitirmek ihtimaliniz 
yoksa üçüncü oturumun başında on dakikalık 
hakkınızı size tekrar kullandıracağım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — 10 da
kika müsaade edilirse biter; mümkün değilse 
sonra devam edeyim. 

BAŞKAN — Sonra devam edersiniz. 
Saat 20,30'da toplanmak üzere Oturumu ka

patıyorum. 

Kapanma saati: 19,01 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Acıtana İSaatdı: 20,30 

BAJŞKAN : 'Necip (Mirfeelâmoğihı 

KÂTİPLER : iO. İNuri Oonpolat (Konya), iAriilf Hiikimet iYurts©v*ör (Bingöl) 

BAŞKAN — 52 nei Birleşimin Üçüncü Otn.ru 
munu açıyorum. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Bütçe kanun tasarısının tümü üzermlcleki mü

zakerelerimizle devam eıdiyoruz. 
iSayın Hüseyin Özıtürk, on dakikalık müte-

ibaki .sürenizi kullanmak üzere buyurunuz. 
HÜISEYÎN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Birinci bölümde ,arz ettiğim gibi, tonu 650 lira 

olan fuel - oil'i 1 500 liraya çıkarmakla % 150 
nispetindeki zamımı Sayın Ecevît Hükümeti de
ğil, daha önceki Hükümet yapmıştır. Sayın Çağ-
layanıgıil bunu da (bilmeli. 

ilöTOte demire % 40 zammı yine Adalet Par
tisi yapmıştır. 19731te de kilosu 70 kuruş olan 
demir çelik fiyatları üzerinden (ki, fajbr'ika tes
limidir) olan demiri tüccarlar bu fiyattan almış, 
istiflerini yapmış, karaborsa olarak piyasada, 
.hepinizin de bildiği gibi, 550 kuruş ilâ altı lira
dan aşağı vatandaş demir alamamıştır. Demir 
tüccarları kiloda üç yüz kuruştan fazla kâr, yani 
vurgun sağlarken. Devletin işletmeleri ise mil
yonlarca zarar etmiştir. 

Hele dışarıdan ithal edilen ve gümrükleri sı
fıra indirildiği hakle 450 ilâ 500 kuruşa mal 
olan demir ve çeliğin tahminen 350 ilâ 400 bin to
nunu devlet, diğerlerini demir tüccarları, özel 
sermaye çevreleri almıştır. Bu demir de devletçe 
270 kuruştan; yani maliyetinden aşağı satış ya
pılarak zararı daha çok büyütmüştür. Hele ih
tiyaca göre demir çelik sağlanamadığından, bu 
Ibozuık düzen içinde nüfuzlu kişilerin elinde ka
raborsa olarak satılmıştır bu demir çelik. Bunun 
ekonomiye !bir faydası olmadığı gibi, bu işlerden 
devletinde hiç bir faydası olmamış, ama devlet 
sırtından kişiler zengin edilmiştir. 

Aracı tüccarın yalnız kârı 800 milyondan az 
olmamıştır; bu, dışarıdan 450 - 500 kuruştan it
hal edilen demiri, 270 kuruştan kendilerinin alıp, 
o fiyattan satmaları ile.. 

Ayrıca, kendi imalimiz olan demirde de; bili
yorsunuz, enerji fiyatlarının yükselmesi, işçi üc
reti erindeki artışlar ve çeşitli sebeplerle maliye
tinin yükselmesine rağmen demir satış fiyatın
da ibir değişiklik yapılmadığından dolayı bunda 
da yine milyonlarca lira Devletin zararı olmuş
tur. 

1971 de ton maliyet fiyatı 210 lira, satış fiya
tı 262 lira olan çimentonun, 1973 Kasımında çe
şitli akaryakıtlara, fuel - oil'e ve enerjiye yapı
lan zamlarla maliyeti 266 liraya çıktığı halde, 
satış fiyatının değişmemesi yüzünden de büyük 
zararlara sebep olunmuştur. 

1974 senesinin Ocak ayında fuel - oil'e yapı
lan ikinci ibir zam ile de, ton maliyeti 347 lira 
olmasına rağmen, satış fiyatının 260 lirada kal
ması üretimin durdurulmasına ve stok yapmaya 
haşlaması sonunda müesseselerin zarar etmesine 
selbep olmuştur, ama öte yandan da, çimento ka~ 
ralborsası yaratılmış. Özel kişiler yine devlet sır
tından zengin edilmiştir; çimento karaborsacı
lığı ile: 

Sayın Çağlayanıgil'in bunu da bilmesi gere
kir; bu zamları kim getirmiş, karaborsayı kim 
yaratmış ? 

1972de çimentodan edilen zarar 28 milyon 
civarındadır. 1973'te 11 milyon lira daha zarara 
girmiş ve böylece Devlet 39 milyonluk bir zarara 
sokulmuştur. 1974 Şubat ayında tonu 395 lira 
olan çimentonun satış fiyatını 13 . 12 . 1973 
tarihinde Talû Hükümetimin Kontrol Komitesi 
kararlaştırmıştır; ama nedense aldıkları karar
ları cesaretle ortaya koyamamışlar ve böylece 
de karaborsacıların işine yarar ortamlar yarat
mışlardır ; Devleti zarara sokmuşlardır. 

Pancara taban fiyatı vermedikleri için ve 
kilosu da 20 kuruş olduğundan 1973 yılında 
pancar üretimi azalmıştır. Bilâhara kilosu 30 
kuruşa çıkartılmış; fakat daha önce üretimde 
izlenen yanbş ekonomik politika sonucu şeker 
ihraç eden Türkiye, 1974 yılında, yukarıda da 

76 -

http://Otn.ru


C. Sanatosu B : 52 2 . 5 . 1974 O : 3 

arz ettiğim gibi, bugün kilosu sekiz liradan 150 
bin ton şeker almak zorunda kalmıştır. Bi
liyorsunuz, bu şekeri de halkımıza 545 kuruş
tan vermek zorunda kalacağız. Böylece sanı
yorum ve tahminlere göre 400 milyon lira civa
rında da şekerden bir zarar gelmektedir. 

Eğer şekere zam yapılmasaydı bir yılda (İt
halâttan gelen zarar hariç) 700 milyon lira 
kadar Hazine zarar görecekti. 

1973 senesinde pamuğa yapılan zam, yün 
fiyatlarındaki artış, Sümerbankm ithal ettiği 
ara mallarındaki fiyat yükselmesi, Sümerbank 
mamullerinin maliyetlerinde de büyük ölçüde 
artmalara sebeboldıı. Özel sektör, maliyet ar
tışlarını satış fiyatlarına koyarak satış yaptı; 
Sümerbank bu fiyatları sabit tuttu ve zarar et
ti. Özel sektör aynı zamanda Sümerbankdan 
ucuza aldığı malları, kendi malları arasında pa
halıya satarak hayli kâr sağladı. Çünkü, o güıı-
'lerde Sümerbankta aranan mal bulunmuyordu. 

Ayrıca Sümerbank; pamuklu kumaşların 
yüzde 20'sini yünlü kumaşların ise yüzde 
14'ünü kendisi yapabilmekte ve bu durumda is
tihsali ancak büyük şehirlerdeki ve çevresin
deki halka yetmekteydi; bunun için de köylere 
ve küçük kasabalara ulaşamıyordu. Böylece 
de, karaborsa ve özel teşebbüs sahipleri malla
nın rahat rahat; kaput bezini bile bildiğiniz 
gibi .12 - 13 liraya satabiliyordu, Sümerbankda 
340 kuruş iken. 

Eğer tedbir almmasaydı bu zararlar çok çok 
fazla olacaktı. Maliyet artışlarından bir yılda 
devletin zararının 1,5 milyar lira kadar olacağı 
tahmin ediliyordu; eğer Devlet zammı getir-
meseydi. Yani Hükümetin zammı getirmesi 
milliyetçi ve gerçekten hükümet etme anlayı
şına sahip bir zihniyetin eseni olmuştur ki, bu 
desteklenmeli, dedikodusu yapılmamalıdır. O 
zaman Sümerbank, bir yıl içinde 1,5 milyar li
ralık zarara girseydi durum ne olurdu ve ken
disimi hangi olanaklarla kurtaracak ve müesse
sesinde çalışan personele nasıl maaş verip ça
lıştırabilecekti? 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, iki dakikanız 
kaldı; lütfeder toparlar mısınız? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam 
efendim; tamamlıyorum. 

Nitekim, 1972 Sümerbank kârı 209 milyon 
iken. yanlış bir ekonomik politika sonucu 

1973;te bu kâr 114 milyon liraya düşmüştür. Bu 
tehlikeyi gören Fiyat Kontrol Komitesi 
10 . 12 . 1973 tarihinde zamlar için karar aldığı 
halde, Sanayi Bakanlığı maalesef bunu durdur
muş, bu da özel teşebbüsün işine yaramıştır. 

Aslında, artan dünya fiyatlarının karşısın
da ekonomik tedbir almamak yanlış bir politika 
olarak ekonomik çöküntülere yol açmıştır. İşte, 
1974 imali bütçesi böyle bozuk bir politika üze
rinde bakalım ne başarı gösterecektir? Örneğin, 
petrolde fiyatların yükselmesinin etkisiyle güb
re fiyatlarında büyük artışlar olmuştur. Daha 
önceki Hükümet de ülkede tedbir almadığı için 
1 milyar liraya yakın bir meblâğda Hazineye 
yük olmuştur. 1974 yılında bu işleyiş böyle gi
derse, (ki, hâlâ işliyor) yalnız gübrede 4 - 5 
mıilyar liraya yakın bir zararın meydana gele
ceği tahmin edilmektedir. 

Görüldüğü gibi, zamlar uygulanmayınca 
bunlar bu şekilde devam ediyor. Zamlar eğer 
uygulanmasaydı günde 30 milyon lira zarar 
eden Devlet Hazinesi yıl sonunda 10 - İ l milyar 
lira zarara girecekti. 

İşte, 1974 yılı Bütçesi, bu olumsuz koşulla
rın üstesinden gelecek ve ülke kalkınmasında 
etkili olacak şekilde hazırlanmış görünmekte
dir. Üreticinin ürünlerine verilen taban fiyat
ları, genel kalkınma planına uygunluğu bizıim 
için teselli ve güven vermektedir. Memleket 
için hayırlı ve uğurlu olması dileği ile saygılar 
sunar beni dinlediğiniz d cin teşekkürler ederim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer. 
Saym öz&r, konuşma süreniz yarım saattir 

ve şimdi saat 20,45'dir. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
1974 yılma ait Bütçe Kanun tasarısı yeni 

Hükümetin yıllık icratını gösteren bir tablodur. 
Bu tablo çizilirken halka dönük ve halka hizmet 
ilkesinden hareketle ekonomik, sosyal ve kültü
rel kalkınmada bölgeler arasında denge ve bü
tünlük sağlanması amaç alınmıştır. 

Ancak, bu, amaca ulaşmada .sadece bütçenin 
şekil ve uygulanışı yeterli olamaz. Toplumda hu
zur, güven ve sosyal refahın sivri uçlardan ta
bana yayılmasını sağlamak şartır. Bunun için 
geçerli ve yeterli kanunlarla hu kanunları koru
yacak güçde ve uygulayacak yetenekte icraata 
ihtiyaç vardır. 
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Eğer bu Hükümet böyle bir icraatı göstere-
mezse, halkımıza yaptığı vaatlerin geri tepme
siyle kendisinden 'önceki hükümetlerin durumu
na düşebilir. 03u vaatlerin başında sömürü ile sa
vaş geliyordu. Hani tefeciler, istifciler, vurgun
cular ezilecek ve fukara halkımız bunların işa
retlinden kurtarılacakdı ? Fakat nedense Hükü
met bunlardan söz etmez oldu. Adeta aynı vücu
dun malı olmayan baş ve gövde halinde görün
meye başladı. Halbuki, tek vücut olarak iş ba
şına gelmişti. 

Bir hükümet sadece hükümet olmak için de
ğil, hükümet -etmek için iş basma gelmelidir. 
Eğer hükümetin bu sükûtu sömürüye karşı ke
sin bir darbe hazırlığının kamuflesi değilse, bu 
sükût halkın umudunu, güvenini bir daha yı
kacak ve bu halk, «ıKöroğlu'nun ünü IKöroğlu' 
dan daha güçlü idi» demek zorunda kalacaktır. 

Sayın Hükümet, iş başına ıgelmeden önceki 
ünlünüze sahip olunnız, kenetleniniz. Parçalanma
nızı bekleyenler var. (Biliyorsunuz ki, hükümet 
kurma görevi başkalarına teklif edilirken fiyat
lar balon gibi tavana yükselmiş, Sayın Ecevit'e 
teklif edilirken hemen tabana düşmüştü. Şimdi 
ise, tavanı da delip uzaya fırlamıştır. Çünkü, 
vurguncu ve Sömürücüleri titreten ve onları pa
niğe uğratan halkın ve hakkın narası olan o ses, 
kısılmaya ve kesilmeye başladı. Adeta halkın ge
çimi Hükümetin kontrolundan çıktı, vurguncula
rın idaresine geçti. Onlar dilediği gibi fiyatları 
ayarlamakta ve fakir halkı bir fiyat kasırgası 
içinde sürüklemektedirler. 

Çünkü, vurguncular bu Hükümeti zamkla 
yapıştırılmış iki parçalı bir değnek gibi görme
ye başladı. Onu parçalamak için 'her yönden sal
dırıya geçti. Hükümet ve koalisyon partileri ya
nmalı bir değnek gibi değil, bir balyoz gibi bun
ların tepesine inmelidir. Aksi halde, bunların az
gınlığını nasihatle nezaketle merhamet ve insaf
larına sığınmakla frenlemek mümkün değildir. 
Bunlar para zıoruyle her şeyi yıkabileceklerine 
ve her şeyi yapabileceklerine güvenmektedirler. 
işte bunun için, şu halkın Hükümetini yıkarak, 
kendi hükümetlerini kurmaya; yani, sömürü or
taklarını iş başına getirmeye çalışmaktadırlar. 
Bu amaç uğruna son seçimlerde milyonlar dağıt
tı lar; fakat namuslu ihalkın vicdanını satın ala
madılar. Şimdi de yüksek ücretle parlamenter 
ve Hükümet üyesi satın alma yolunu tutmuşlar
dır. Bunlara karşı uyanık ve dirençli bulunmak, 
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Millete karşı namus, Allaha karşı iman borcu
dur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — tki 
tane de siz aldınız. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın sena
törler, vurguncuların en güçlü hüneri, sömür
dükleri kimselere kendilerini savundurmak ve 
onları vurgulularına nöbetçi dikmettir. On
damı nafakalarını haris ellerinde tutup, bir 
parça ekmeğe muhtaç etmek ve köle gibi kul
lanarak cahilce bîr tevekkül kazığına bağla
maktır. Vurgun ve sömürü düşmanlarına ko
münist yaftası vurarak muhtaç ve mütevekkil 
insanları bunlara »aldırtmaktır. Böylece mu
kaddesatı dahi ustaca sömüren bu imansızlar, 
âdeta oami içinde putperest aynini yapmakta
dırlar. Çünkü, bunların tapındıkları mabut 
para, vatanları para, naımns ve vicdanları pa
radır. 

Şu halde Sayın Hükümet, daha ne duruyor
sun? Bunların üzerine cesaretle yüklen. Daüıa 
kimi bekliyorsun? Namuslu Türk halkı şemail 
safında. Bunların tepelerini ez, sükutunu 
acziyet kabul edenlere cevap ver. Görüyorsun 
ki, onlar senli yıtomak istliyor; senin yıkılman, 
hakikatte balkın yıkılması olur. Yine görüyor
sun ki, senin yıkılman için vurgunculara al
kış tutanlar, toplumdaki sefalet ve buhranı 
bayram sevinciyle kutlamaktadırlar. Siyasî 
çıkarları için kendilerine rahmet okutturmak 
üzere halk arasında vaazlar tertip etmektedir
ler. Kendi ektikleri tohumların acı meyvala-
rından seni sorulmlu tutamaktadırlar. Bu hal
kımızı inandırdıkları gim, vurguncuların halk 
üzerindeki zaferi tahakkuk etiecektir. 

Şu halde, Hükümet olarak bunları yenmeye 
ve ezmeye mecbursun. Bu mecburiyet tüyü 
bitmemiş yetimlerin, dul anaların, ihtiyar ba
baların, fakir ve düşkün kardeşleıûmiızin sa
na bağladığı umuttan doğmaktadır. Fiyat ka
sırgasını kopartan vurgufn şirketlerini ortadan 
kaldır. Bu halk, kenidii Hükümetinin yaşama
sını istiyor; şirket hükümet istemiyor. Gö
rüyorum ki, sömürü şirketi piyasadan Türk 
parasını çekmiş, halkın ihtiyaç maddelerini is
tifleyerek hapsetmiş ve toplumu kıtlığa doğru 
sürüklemeye başlamıştır. Derhal bunların üze
nine yüklen, Varlık Vergisiyle ellerindeki si
lâhı al. Devletin kaderine ve toplumun haya-
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(tınla çevrilen silâhları almak için bundan baş
ka çare, iş kalmıamıştır ve buma «polisiye ted
bir» diyenlere cevabım şudur: Hafiyeler ancak 
polisle yakalanabilir... 

Varlık Yergisini herkese değil, çok azınlık
ta olan bir zümreye uygula. Onları da kal
kın geçıim seviyesine indir, tepegözleri orta
dan kaldır, alacağın bu vergileri halkın yara
rına taihsıis et. Düşimıanın elinden silâhını al-
tmıak ne ise, vurguncunun elindeki parayı al
mak da odur. Bunların çoğu, milyonlar ka
zandığı halde, bir geee bekçisi kadar Devlete 
Vergi vermez ve bunların çoğu ödenmekle mü
kellef oldukları verginin ancak % 1 'imli Dev
lete verir, gerişlini Devlete karşı kullanır. Ya
pılan vergi kontrolları dadıma bunların hileleri
ne yenilir. İşte bunun için, bunlar Devlete 
açıkça meydan okurlar. 

Hükümet olarak bunlardan Yarlık Vergisi 
alırsaln, sen, onlara yalvaracağına, onlar sana 
yalvarır. Sen, onlara muhtaç olacağına, onlar 
sana muhtaç olur. İntikamları , vergi kaçak
çılarını daima müessir bir kontrola tabii tut, 
cezaî müeyyideleri artır; dükkânlara, mağaza
lara, depolara, eczanelere iç/ten ve dıştan fa
turası z giren mallları kontrol ettir. Fiyat ar
tışının, vurgunun ve vergi kaçakçılığının baş 
deni kontrolsüzlüktür. Sıkı bir kontrol ağı 
kurar ve yolsuzluğu ihbar edenlere mükâfat 
hakkı tanırsan, hergün binlerce suça el ko
yar ve bu suçların kaynağını lmrutabilirsin. 

Maliyet ve mıal miktarını tespit etmek, 
kontrolün temel taşıdır. Fiyatlarda kakça 
istîkıiar bununla sağlanır. Aracı ve tefecilerden 
ünötilöi ve tüketicileri kurtarırsan, belediyeleri 
başı boş bırakmazsan, yurdun her yerinde fi
yatlarda istikrar sağlanır. Aksi halde, halkı
mız vurguncuların insaf duygularına terk edi
lirse, Hükümete lüzum da kalmaz. Piyasada
ki anarşi her çeşit isyan ve anarşiye ortam ha
zırlar. Bu ortamdan kopacak fırtm'a, değil re
jimi, Devleti de sürükler götürür. 

iSayın senatörler, vurgun ve sömürünün öm
rü uzadıkça, Devletin ömrü tükeniecektir. Sö
mürü düşmanlığına komünizm damgası vuran
lar, komünizmin reklamını yapmakta ve ona 
yeşil ışık tutmaktadırlar. Komünizmi ve her 
renk diktayı önlemenin tek çaresi, halkımızı 
vurgum ve sömürünün pençesinden kurtarmak
tır. Açıkça görülüyor ki, vurguncular bütün 

hile ve sıervetleriıni seferher ederek bu Hükü
meti abluka altına almışlardır. Bütün çıkış 
kapılarını istiflerle örmüşlerdir. Bunları yık
mak için, Hükümeti daha güçlü kanunlarla, 
teçhiz etmemiz şarttır. 

Bu Devletin gücü, mevcut kanunlarla 
anarşik eylemleri ezebilmiş ve onların 'ellerin
den silâhlarını almıştır, fakat vurgun ve sö
mürü eşkiyaJlarını ezecek yeterlikte kanunlan-
ımız yoktur. Bunların da ellerinden salâhları 
alınmalıdır. Aksi hailde, bunlarım topluma kar
şı işledikleri cinayetten yalnız Hükümet değil, 
parlamento da sorumlu olmaktan kurtulamaya
caktır. 

Hükümeti yıkmayı anuaç edinerek sömürü 
aracını insafsızca kullananları bu millet adım 
adım izlemektedir. Bunlar suçlarını örtecek 
bir maske bulamayacak: ve mutlaka yakalana
caklar dır. 

Sayın Hükümet, seni böylece yıkmak iste
yenlerle savaşmaktan çekinme. Onların elin
de «zalimin silâhı varsa», senin de elinde «maz
lumun ahi vardır.» Bumun için güçlüsün. Çün
kü, mazlumum ahi, zalimin silâhını mutlaka 
[kıracaktır. Aç, susuz ve çıplak yetimlerin fer
yadı onların kahkahalarını mutlaka boğacaktır. 
Bu hüküm en Yücenin hükmüdür. Bu hükme 
güven ve zalimlerle savaş; zafer güvenenin ola
caktır. 

Milletçe bu güvenin mutluluğu içinde sana 
'başarı diler, Yüce' Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ömıer Ucuzal, buyurun 
lefendim. 

Saat 20,57. 
ÖMEK UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, ,değerli senatörler; 
1974 malî yılı konsolide Devlet Bütçesinin 

tümü üzerinde tenkitlerimi arz etmek üzere hu
zurunuza geldiğim şu anda,- bu bütçenin gelir 
kaynaklarının yaratılmasında ve sağlanmasında 
fikrî ve bedenî sahada emek ve gayretleri bulu
nan bütün vatandaşlarıma şükran duygularımı 
ifade etmeyi kendim için ib'ir borç sayarım. 

Değerli arkadaşlarım; 1974 maılî yılı Bütçe 
kanun .tasarısı siyasî, ekonomik ve sosyal yön
leriyle büyük milletimizi tatminden çok uzak, 
aksine siyasî, ekonomik ve soısıyal yönlerden sı
kıntıları geliştirerek beraiberinde getiren 1973 
ıgenel seçimleri öncesi hatırlanacak olursa; sol 
'Koalisyon Hükümetini kuran Cumhuriyet Halk 

— 79 — 
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Partisi ve Millî Selâmet Partisi, büyük görüntü 
yaratma çabasının bir hiçten ibaret olduklarını 
yansıtarak, o günlerde ki, ekonomik imkânları 
mumla aratacak bir bütçe tasarısından öteye 
gitmeyecek, kendisinden önceki dönemlerin her 
türlü siyasî ve ekonomik güçlere rağmen sağ
ladığı güçlü kaynakların üzerine in&a edilmeye 
çalışılmış, görüntüleri gerçeklikten kopmuş, çar
pık iddialar ve taahhütler manzumesidir. 

iSayın senatörler; müzakeresine başladığımız 
bu bütçenin yanında, sol Koalisyon Hükümeti
nin güvenoyu almasından bu yana geçen 80 
küsur gün içinde, gerek Cumhuriyet Halk Par
tisinin, gerekse Millî Selâmet Partisinin mazide
ki taahhütlerinin bir tekini yerine getiren bir 
icraitmı tespit etme mümkün değildir. Telk bir 
Türk Vatandaşı bunu ifade edemez. 83 günden 
beri devam eden Hükümet icraatı, taahhütleri
nin % 100 ikisini yaparak geldiğini bütün ger
çekleriyle dile getirmeye bütün Türk Milleti ha
zır durumdadır. 

Koalisyon Hükümetinin 'Cumhuriyet Halk 
Partisi kanadı, seçimler öncesi kendisine büyük 
görüntü sağlamak için o günkü ekonomik du
rum üzerinde durarak, hayat pahalılığının kas
ten yaratıldığını, kendisinin iktidara getirilmesi 
halinde mevcut pahalılığı ortadan derhal kal
dırıp her şeyi ucuzlatacağını iddia ve taahhüt 
etti. Bu taahhüt ve iddialardır ki, bazı çevre
lerde Hükümetin birinci başını umut haline ge
tirdi. Bu bir gerçek. Bu gerçeğin yanında taah
hüt ve iddialariyle umut haline gelen kişinin ba
şında bulunduğu Hükümet, Hükümet oluşunun 
15 nci günü Türk Milletinin % 100'ünün yaşa
ma ihtiyacını karşılayan altı temel maddenin pa
halı bulduğu fiyatlarını ucuzlatacağına söz ver
diği halde, bir kararla % 100'e yakın zam yapa
rak pahalandırdı. 

Koalisyon Hükümetinin İkinci Başı- da, aynı 
konuyu bir başka açıdan tenkidederek, hayat 
pahalılığını ban.kaila.nn tutumuna ve bilhassa 
dinimizce haram olan faiz sistemine bağlayarak 
faizi kaldıracağını ve bankalardaki 60 milyara 
yakın paralarla hayat pahalılığını ortadan kal
dırıp, pahalılığa son verip, ucuzluk getireceğini; 
Ibu sebeple yaşanmaz halde olan ülkemizi yaşanır 
ihale getireceğini iddia Âe taahhüt etti. Bir kısım 
vatandaşlarımız da inandı ve ekonomik sıkıntı
nın sona ereceği bu iddia ve taahhütlere değer 

— 80 

2 . 5 . 1974 O : 3 

verdi. Bu gerçeği Hükümetin ikinci başı, hiç bir 
kelimeyle ortadan kaldırmaya güç bulamaz. 

ıSonra ne oldu? İddia ve taahhütler hilâfına 
zamlar karamamesini o ve Hükümetteki arka
daşları imza etti. Şimdi, büyük milletimin umut 
Ibağlayanları ve inananları adına, daiha çok ifa
deyle yanıltılardan adına soruyorum bu Hükü
metten : 

Bu bütçesiyle işsize iş, evsize ev, topraksıza 
toprak, okulsuza okul, pahalılık yerine ucuzluk, 
her köye bir saat fabrikası, 100 bin tank, 100 
ibin traktör, daha nice vaitler ve taaihhiütler.. 
Bunları ne ile nasıl yerine getirecekler? 

Görülüyor ki, bu bütçenin gelir ve gider tah
minleri ve 6 milyarlık iç istikraz güçlükleri de 
nazara alındığında bütçenin 15 milyar açığı ka
çınılmaz bir gerçek ve istikrarsızlık, enflasyo« 
nist gidiş, aşırı fiyat dalgalanmaları ortada iken, 
Koalisyon Hükümeti Türkiye'nin bugünkü si
yasî, ekonomik ve sosyal huzursuzluğunu nasıl 
önleyecek? Ödemeler dengesi ne hale gelecek? 
Para - kredi durumu ne olacak? Yatırımlar ye
rinde mi sayacak? Cari harcamalar 40 milyarı 
aştığına ve daha da aşacağına göre, tasarruf 
açığı korkunç halde iken, bütün şiddetiyle yol 
alan enflasyonist baskıdan Türkiye nasıl kurtu
lacak? Bu ekonomik zelzele içinde üzerinde yıl
larca titreyerek muhafazaya çalıştığımız, okula 
ve camiye sokulan politika yanında, milletine ve 
devletine yürekten bağlı, devlet hizmetinde ömür 
tüketmiş yetişkin ve tecrübeli kadroyu parti
zanca, daha doğrusu ad bulamadığım bir duy
gusallıkla heder etme gayret ve çabası mem
lekete nasıl bir huzur sağlayacak, devlet ve 
millet bu tutum ve davranıştan ne kazanacak, 
ne kaybedecek? 

Değerli arkadaşlarım, bu hale, bu tutum ve 
davranışa ben cidden bir ad bulamıyorum. 

Diğer taraftan, «halk sektörü» adiyle ortaya 
atılan düzenin mahiyet ve şümulü de bir türlü 
«ortanın solu» gilbi vuzuha kavuşmadığı için, 
ıbu gün Türkiye'de millî ekonomi felce uğramış ve 
ıbütün ümidini yitirmiş; yine bugün devlet, Hü
kümet tarafından atıl hale getirilmiş ve getiril
mektedir. Devlet bünyesinden uzaklaştırılmak 
istenen kadro, kendisini kanunlar muvacehesinde 
savunmaz hale .getirilmiş ve getirilmektedir. 

TEiT'nin durum, tutum ve davranışı ne Ana
yasa, ne de kendi mevzuatiyle kabili telif edile
mez durumu aşmıştır. 

http://ban.kaila.nn
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Basın-, kâğıt kararnamesi oyuna getirilmiştir. 
Malhallî idareler baskı altına alınmıştır. 
!Müteşelb(b isler kararsız bir hale sokulmanın 

çaibaisı hedef tultullmuştur. 
ıParlıanıenltionıın murakaibe yetkileri çalışmaz 

ihale getirilmiş; ne yazılı ,ne sözlü sorular İç
tüzüklerin tayin ettikleri müddetler içerisinde 
değil, birkaç misli geçen müddete rağmen ye
rine geltirilmemekitedir. 

Kanun kuvvetindeki bunca kararnamenin bir 
teki, Anayasanın kesin hükmüne rağmen Meclis
lere getirilmemiş, dovlieti idarenin tamamı ka
nun kuvvetinde kararname yetkisi alınmış gibi 
'bir tuitum re davranış içinde idare ediliroesine 
ihjü!kitm sürmektedir, 

Hükümetin başları ve bakanları bilhassa 
Cumhuriyet Senatosunun yasama yetkisini tanı
malına davranışı içerisinde Yüöe Senatonun pres
tijini zedelemekten zerk duyar hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarını, Hükümet, Genel Af 
Kanunu teklifinin Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonundaki ve Genel Kurulda
ki değişiklikler sebebiyle «Af Kanunu tanınmaz 
bale geldi, Af Kanunu Meclisten çıktığı gibi ka
nunlaşacak» gibi 'daha nice beyanlarla yasama 
yetkimizi hiçe 'sayar hale 'gelmiştir. Burada ken
dilerine Anayasanın 5 nci maddesinden itibaren 
'bu Anayasayı bir defa daha okumalarını tavsiye 
etmekle yetineceğim. Ayrıca, -vatan sathında bir
takım kendi görüşlerine göre af meselesini izaha 
çalışırlarken, gerek Anayasa, gerekse onun ışığın
da ve hükmünde 'mevcudiyetini muhafaza 'eden 
mevzuatı da tahrif etmesinler. 

Sc!l 'koalisyon Hükümetinin İkinci Başkanı 
geçen hafta Mersin'de kapalı salon toplantısında 
yaptığı konuşmada -aynen, «Bundan sonra sokak
ta (Allah) diye (bağıran vatandaş takibata uğra
mayacak» buyurmuş. Bugüne kadar hangi va
tandaş «Allah» 'dediği için takibata uğramıştır'? 
Sokakta «Allah» diye (bağırmayı bizim dinimiz 
emretmiyor; ancak mesleğimiz icabı şahit oldu
ğumuz bazı olaylar sobetbiyle biliyoruz ki, sokak
ta «Allah» diye bağıran vatandaşlar takibe uğ
ramışsa, (bu takip, «Allah» diye inanarak bağır-
ma'sından değil, aldığı içki ile şuuru muhdel olan 
kişilerin •sarhoşluk sebdbiyle âmmenin huzurunu 
bozduğu içindir. Esasen hiejbir Müslüman va
tandaşımızın 'sokakta «Allah» diye bağırmasına 
-ne Ulu .Allah'ın, ne de Müslüman, inanmış vatan-
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daşm ihtiyacı ve de borcu vardır. Lüzumsuz ah
kâm yaratmada kimsenin hakkı olmamalıdır. 

Adalet Bakanının da 'beyanlarını dinliyoruz. 
Af Kanunu scfodbiy'ie ••referandum istiyor. Getir
sinler hir Anayasa değişikliği, neticeyi ondan son
ra görelim. Komünizmi suç saymayacaksınız, sonra 
da komünizmle mücadele edeceksiniz. Bunu nasıl 
izah ederler, sonra da referandum isterler1?.. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet kendi taFoiriy-
le düşünce özgüllüğünü istiyor ve düşün suçu ol
mayacağını millî menfaatlere aykırı ve milliyet
çi anlayışımıza uymayan düşüncelere; yani fco-
münizan faaliyetlerin sahiplerine komünistlik 
damgası vurulmamasmı istiyor ve yadırgıyor. O 
halde, milliyetçi görüşün sahipleri gençleri ne
den faşistlikle itham ediyor? Neden Ibu fikrin sa
hipleri gençlere acımadan okullardan kovulmala
ra göz yumuyor; tazyikler ve tehditler karşısında 
okullarını teık eden gençlere sahip çıkmıyor da, 
onların tasfiyesi yolunda açılan kampanyalara 
dur demiyor? 

Değerli arkadaşlarım, sol koalisyon Hüküme
tinin 83 günlük tutumunu, getirdiği bütçe tasa
rısını fazla vaktinizi almamak için kısaca dile ge
tirirken; köklü tedbirleri mevcut Anayasa re 
mevzuatlar düzenini hiçe saydığı gibi, milletimin 
'bir kısmını yanıltarak, oy alarak geldiği 'bu dö
nemde; milliyetçi, memleketçi ve açıkçası Ata
türkçü bir anlayışla kendilerine sesleniyorum : 
Bu tutum ve davranıştan vazgeçerek, vaat ettiği 
konuların 'biran evvel gerçek!eşmesi için gereken 
tedbirler almaya, hâlâ yanıltıcı davranışlardan 
vazgeçmeye, kışkırtıcı hareketlerine mesnet teşkil 
'ettikleri vurguncular ve tefecileri tespit -ederek, 
haklarında gerekli kanunî muamelelerin yapılma
sı için kendilerimi göreve davet 'ediyorum. 

Hükümetin ikinci hasmın son davranışlarını 
her yönüyle yadırgadığımı huzurunuzda teessüf
le ifade ettiğimi arz etmek isterim. Bu tutum ve 
davranışın büyük milletim adına yarattığı hüzün 
(büyüktür. Anayasanın açıkça 153 ncü maddesi
ni hiçe sayan 'bir davranışı da yadırgamamak 
mümkün değil. Kendileri bir Hac farizesini mi 
ifa için Yeşilköy Hava Limanından yola. çıktı? 
Yoksa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına bir 
görev mi yapmak için Suudî Arabistan'a, hare
ket etti? Bunu bilmek istiyoruz. Hac mevsimi ol
madığına, 30 kişilik Hükümet, heyetinin başı ola
rak görevlendirildiğine göre, yaşadığı müddetçe 
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Türkiye'de bir defa başına şapka giymediği ma
lûm olan 'bu zatın gazetelerde çıkan dantclâh 
takkeli resmi muvacehesinde, Sayın Hükümet 
Basjka.ni İni zatın hareketini Anayasanın .153 ncü 
maddesinin; «.Devrim Kanunla rının Korumu ası» 
başlığı 'altında tedvin ettiği -bu maddenin 2 .fık
rasında yer alan, «25 Teşrini Sani .1341 tarihli 
ve 671 sayılı Şapka İktisası hakkında Kanun» 
hükmü ile nasıl (bağdaştırdığım nasıl izah edecek
ler/ Yoksa, Anayasamızın hükümleri Türk vatan
daşları veya Hükümet üyeleri için Türk hudut
ları dışında hükümsüz hale mi geliyor? Böyle bir 
hareket, 'muhalefetleri yıllarında, A. P.'ii bir va
tandaş veya yetkili bir şanı s tarafından yapılmış 
olsaydı, Sayın 'Eeevit ve onun gibi düşünenler ne 
söylerler, ne yazarlardı? Şimdi neden susuyorlar? 
TRTmin buna bigâne 'kalışını anlamak çek güç 
değil mi? 

Değerli arkadaşlarım, sol koalisyon Hüküme
tinin birinci ortağı Cumhuriyet Halk Partisinin, 
Adalet Partisi Hükümetince getirilen bütçeler 
üzerinde tenkitlerini yaparken, eleştirilerini kuv
vetlendirmek için imam hatip okulları üzerinde 
çok dururlar ve bizi bu yönümüzle kamuoyu na
zarında zayıf düşürmeye çalışırlardı. Bu harc-
(feetlerini bem kendilerine, hem de kamuoyuna ha
tırlatmak bakımından t efe rai! amama müsaadenizi 
dilerim. 

Bakınız Hükümet Başkanı Sayın Ecevit, «Bu 
Düzen Değişmelidir» adlı kitabının 227 nei şayia
sında, (1968 yılı bütçe tasarısı tenkidinde) ue di-
yoi.' : 

«1967 - 1968 ders yılındaki parasız yatılı (iğ
renci sayısına bakacak olursak, i;nam hatip okul-
larıyle meslekî ve teknik okrilauıa pa;.as:z oku
yan öğrenci sayısı eşittir; 3 6(X) dür. Oysa. mes
lekî ve teknik okullarda toplam öğrenci sayısının 
62 875 olmasına, karşılık imanı hatip okullarında 
toplam öğrenci sayısı 29 090 dır. Meslekî ve tek
nik okulların öğrencilerinin ancak c/c 5,7'si, imanı 
hatip okullarının ise toplanı öğrencilerinin vf 12' 
si parasız yatılı okumaktadır. Bu tabloya bakan 
(bir tarafsız gözlemcinin Türkiye'de ekonomik kal
kınmanın hemen hemen tamamlandığı, gereken öl
çüde 'sanayileşmenin sağlandığı ve artık ağırlığın 
dinî alanda kalkınmaya verildiği kanısına A'arma-
•ması imkânsızdır.» diyor ve devam ediyor; 

«Bu durum insanda ister istemez, kalkınmamı
zın Allah'a kaldığı düşüncesini uyandırıyor.» de
vamla ; 
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«Çağdaş uygarlık düzeyine biran önce erişhe-
b ilin efe için muhtaç olduğumuz insan gücünü sağ 
lamaik ve dünya görüsü değişikliğini gerçekleşti
rip, yaygınlaştırmak bakımından eğitimimizin ne 
kadar dengesiz ve yetersiz olduğunu görüyoruz.» 
buyuruyorlar. 

Adalet Partisinin o günkü beğenmediğiniz tu
tumunu aynen, övünerek muhafaza ediyorum ve 
Diyanet İşleri Başkanlığına ilâve edilen 75 milyon 
munzam teklifi kabulden dolayı Bütçe Karma Ko
misyonunu. kutluyorum. 

Hükümet Başkanının, yukarıdaki düşüncesi
ni halen muhafaza edip etmediğini de öğren-
•mdk ist iyonum? Xe yazık ki, sabahtan beri de
vanı eden müzakerelere rağmen, sayın Hükü
met Başkanını aramızda gönmetk mümkün ol
madı. 

Keza, o gün İstanbul Köprüsü için aynı ki
tabın 230 neu sayfasında aynen söylediği; «Kal
kınmamız için en âcil ihtiyaç olan insan gücü 
•mü, yoiksa hiç bir gerçek ihltiyaeı karşıla mayan 
İstanbul köprüsü mü? Bu iktidar; yani Adalet 
Partisi İstanbul köprüsünü seçiyor» buyuruyor
lar. Sayın Hükümet Başkanı halen aynı fikirde 
inidir ? 

Değerli arkadaşlarım; Türk Devletinin me
suliyetini yüklenenlerin, Türkiye y i ve Türk 
3I.illetini, onun gerçek ihtiyaçlarını ve nitelikle
rini iyi tanıyıp bilmeleri gerekir. Muhalefette 
başka, iktidarda başka düşünüp, başka davran-
ıııaık, no kendilerine itibar, ne de millete yarar 
sağlar. İki- kilit kendi anahtarıyla kilitlenir 
ve açılır. Karma efeononri sistemini kabul etmiş 
bir Anayasa ülJkesinde. Anayasanın bu hükmü 
ve buna göre kurulmuş sistem bir kenara atıla
rak, sosyalist "bir uygulama olanağı aranmama
lıdır. Aksi halde, plan, hedefinden saptırılır.. 
Tayin ve tespit edilen hedeflere ulaşmak müm
kün olmaz, üretim yavaşlar, yatırımlar imkân
sız hale gelir, enflasyon şiddeti fren kabul et
mez, sosyal adaletin yerine arzu edilmeyen ada
letsizlik yerleşir, vatan müdafaası güçleşir, Bü
yük Atatürk'ümüzün muasır medeniyet ülfeüsü 
gölgelenir, topyekûn millet hüsrana uğran:. Bu
na kimsenin ne hafekı vardır, ne de gücü yeter. 

Değerli arkadaşlarını; sözümü biftiruıeden, 
Adalet Partisini müteaddit defa hedef alarak 
ıkonuşan birkaç arikadaşımın da beyanlarına de
ğinmeden geçemeyeceğim.. 

http://Basjka.ni
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Sözlerimin başında arz ettiğim gibi, ataları
mızın birer inci kadar değerli olalı sözlerine 
•ohenimiyet vermek: lâzımdır; Bilhassa siyasî ha
yatta... «Büyük lokma ye, büyük söz söyleme» 
diyen atalarımız, her halde bugünü görerek 
söylemiş değillerdir. 

Şîmdi, «Kasten pahalılık yaratılıyor.» sloga
nı ile yola çıkacaksınız, sonra kendinizden ev
vel işbaşında bulunan Hükümeti «Niçin zamları 
yapmadınız?» diye bu kürsüye gelip şikâyet 
edeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarımı, hepimiz hatırlıyoruz: 
Hükümeti kurma olanağına kendisini vaikın his
seden sayın Ecevit, seçimlerin sonunda, Hükü
met Bakkamına açıkça «Herhangi bir icraatta 
ıbulunnuayacaksın, herhangi bir şekilde karar
name çıkarmayacaksın» yolunda, gayet acık bir 
beyanda bulundular. 

Efendim, temel maddelere zam yapılması 
'gerekli iken, kendisinden evvelki Hükümet ta
rafından bu zamlar yapılmadı... Siz, daha 1973 
Ekim ayından evvelki fiyatların paibalı olduğu
na!, bu pahalılığın da kasten yaratıldığını mey
dan meydan Millim Türkiye sathında dile getir
diniz. Sonra geleceksiniz «Niçin zam yapmadı
nız da bu zammı benim Hükümetime bıraktınız, 
bizim Hükümletiımize bıraktınız ?» gibi bir tu
tumun içerisine .gîireceksiniz. Sizden evvelki 
Hükümet, vazife başına geldiğiniz günden son
ra si'zic, bu işi yapınız diye bir şey söylemedi; 
söyleme yetkisi de yoktur. Siz, sizden evvelki 
Hükümetin ne vekilisiniz, ne temsilcisisiniz. Siz, 
(bildiğiniz şartla w, bildiğiniz yöntemleri getire
rek, beğenmediğiniz fiyatları da'ha aşağı indir
meyi vadederek geldiğinize göre; onun da ismi
ni koyarak geldiniz; «Aık günler yaratacağız» 
diye, ak günler, koyduğunuz zamlarla kararın
ca-, bunun kalbahatini sizden evvelki Hükümete 
yüklemeye hakkınız yoktur, ama 10 yıllık tec
rübemiz, da'ha uzun yıllardan beri tecrübemiz 
göstermiştir ki, sayın Cumhuriyet Halk Partisi
nin tutumu hep böyledir. Kendi kabahatini, ku
surunu görmez; mutlaka bir başkasına yama
maya çalışır. 

'Kendisinden evvelki Hükümet niçin şeker 
satmış, niçin buğday satmış İL 

Değerli arkadaşlarım, Şeker Şirketinin pan
car müstahsiline borcunu ödemek için Hükü
metler tarafından Merkez Bankasına başvurul
duğu gerçeği karşısında, Şeker Şirketine, de

ponda yüzbinlerce ton şekeri tüt diyecek hangi 
sermaye var? O günkü şartlar, onu depoda 
tutma imkânını vermemiş. Pancar ekim sahası 
tahdide tabi. 1973 yılı bütün dünyada olduğu 
gibi Türkiye'ye de kuraklık getirmiş ve bu ku
raklık sebebiyle hesaplanan şeker 250 000 ton 
eksik üretilmiş. Bu eksiklik, bir - iki sene evvel 
satılan şekerden doğdu diye müesseseyi itham 
etmeye hakkımız yoktur. Keza buğday da öyle... 

Dünya konjonktüründen bahisle bu kürsü
lerde, her yerde, dünya konjonktürünü dile ge
tireceksiniz, fakat o yıllardaki dünya konjonk
türünü hiç nazarı itibara almayacaksınız; öyle 
şey olmaz... Türkiye'de «Bu kadar şeker fab
rikasına ne lüzum var, bu kadar çimento fab
rikasına ne lüzum var?» denen devirleri hepiniz 
hatırlayacaksınız. Bir ilâhî adalettir, gelip şim
di, çimentonun, şekerin yokluğundan bahsede-
edkiSİniz... Bu hir ilaihî tecellidir. 

i Adalet Partisini itham etmeye Halk Par
tisinin gücü yetmez. Adalet Partisi, 6,5 yıl
lık İktidarı döneminde, Türk ekonomisine, 
Devletin imkânı nispetinde her türlü ihti
yacı karşılayacak üretim imkânımı sağlamıştır. 
Açın bakın istatistiklere; 1965'ten 1971'e kadar 
yüzde 5'i geçmemiştir fiyat farkı. 1971'den son
ra gelen siyasî şartlar fiyat farklarını artırmış-
sa, daha fazla artırılmasın diye her iki Mecliste 
Adalet Partisi gece gündüz nöbet tutmuş, işba
şında bulunan Hükümete yardımcı olmuştur. 
Çıkacaksınız, hâlâ Adalet Partisi, hâlâ Adalet 
Partisi... Geliniz, bırakınız bu tutumu arkadaş
lar. 

Devletin resmî istatistikleri ortada, Devletin 
gücü ortada. Bugün Merkez Bankasında 2,5 mil
yar doları aşan servet mevcutsa, bu, Adalet Par
tisi döneminde alınmış olan devalüasyon kara
rma ve onun neticesine bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza 1, ilki dakikanız 
kaldı efendim. 

ÖMER UOUZAL (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşlarım, söylenecek çok söz var; 
f alkat görüyorum ki, Yüce Heyette, İktidar Par
tisinin bir kanadımdan tek kişi yok.. 

MEHMET FEYYAT (İstaübul) — Burada 
iktidar skainiz... 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız lütfen 
el'endim. 

Sayın Ucuzal, devam ediniz efendim. 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Mecliste I 
biz, burada siz iktidarsınız... 

BAŞKAN —• Sayın Feyyat müsaade buyuru
nuz, hatip konuşmasına devam etsin efendim. 

ÖMER ÜCUZAL (Devamla) — Sayın arka
daşım, «Burasının çocuk bahçesi olmadığı» sö
zünüzü size hatırlatırım. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Senin 
gibi hafif adamlar geldiği için çocuk bahçesi | 
oluyor burası. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza 1, siz devam buyu
runuz, hitabınızı lütfen Genel Kurula yapınız, 
lütfen efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Soy is
miyle müsemma ; ucuz adam !... 

ÖMER ÜCUZAL (Devamla) — Terbiyenizi 
muhafaza edin. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, böyle bir usulü
müz yoktur. 

ÖMER ÜCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, sözünü geri almazsa bu kürsüden kendi
sine gereken cevabı vereceğim. 

BAŞKAN — Siz devam buyurunuz efendim. 
Sizin konuşmanızın hitamında gerekli işlemi ya
pacağım. Siz buyurunuz ve bitiriniz efendim, 
zaten süreniz bitiyor. 

ÖMER ÜCUZAL (Devamla) — Sözünü geri 
almazsa kürsüyü terk etmem Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, ben istirham edi
yorum; bulunduğunuz yerden, arkadaşınıza ağır 
gelen, kırıcı gelen sözünüzü lütfen tashih buyu
run. oturduğunuz yerden lütfen efendim. 

MEHMET FLYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, bana, «Burayı çocuk bahçesine çevir
diniz» diye ağır bir ithamda bulundu. 

BAŞKAN — Daha evvel, daha evvel sizin... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bana öy

le dedi, ben de «Senin gibi çocuk kimseler ge
lirse olur» dedim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, müsaade buyu
runuz efendim. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — (Ayağa kalk
mış vaziyette elini sıraya vurarak) Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Karaöz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — (İlyas 

Karaöz'e hitaben) Sana ne oluyor? Grupunuza 
karşı saygım var. ama bu ucuz kişiyi tahrik et
meyin. 
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ÖMER ÜCUZAL (Devamla) — Tekrar haka
ret etti Sayın Başkanım. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çocuk 
bahçesi lâfı edildi. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, istirham ediyo
rum. siz arkadaşınıza, hatibe ağır gelen ve'ki
nci gelen sözünüzü lütfen tashih buyurunuz. 
Bu size herhangi bir şey kaybettirmez. Rica edi
yorum sizden, lütfedin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkan, «Mehmet Feyyat burayı çocuk bahçe
sine çevirdi» dediler. Senatoyu çocuk bahçesine 
çevirmek ağır bir hakarettir. Senatonun ağırlı
ğını idrak edemediğini itiraf etsin sözümü geri 
alacağım. Senatoyu kavrayamamış. Ben lâfımı 
geri aldım, çünkü terbiyesini gördüm.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat sözünü geri al
mış bulunuyor. 

ÖMER ÜCUZAL (Devamla) — Kürsüdeki 
hatibe hakaret etmeye hakkı yoktur. Kürsüyü 
terk ediyorum, gereken cevabı şahsan verece
ğim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hazırım.. 
ÖME RUCUZAL (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım. sözümü bitirirken bu bütçenin açık 
olduğunu, hiçbir tedbir getirmediğini, Türk eko
nomisine gereken huzuru sağlamayacağının id
raki içerisinde bu bütçeye kırmızı oy vereceğimi 
bildirir, beni dinlediğiniz için Yüce Heyete say
gılar sunarım. 

Bir tek hususu da açıklamama izin verir mi
siniz Sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Sözünüz bitti ise lütfen efen
dim. 

ÖMER ÜCUZAL (Devamla) — «Çocuk bah
çesi» sözü benim değil Sayın Başkanını. Kendisi 
üç gün evvel bir arkadaşla konuşuı-ken bu sözü 
sarf ettiği sırada cürmümeşhut halde yakala
dım. «Senato çocuk bahçesidir, benim mesleğim 
savcılıktır, daha iyidir» tâbirini kullandılar. 
Kendilerine «Böyle görüyorsanız lütfen istifa 
edin. Yüce Cumhuriyet Senatosunu terk edip, 
gidin» dedim. Onu kendisine hatırlatmak için 
bu tutum ve davranışı karşısında söyledim. Söz 
benim değil kendisinindir. Geri kalanını ben 
hallederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, maksadı aşan sözler 

zaman zaman sayın üyeler tarafından söyleni
yor. Hiç kimse birbiri; için alınacak ve ağır ge-
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lecek sözleri isteyerek söylemez, söylenmemiş j 
telâkki ediniz, müzakerelerimize sükûnetle de- I 
vam edelim. 

Sayın Kâzını Karaağaçhoğlu buyurun efen
dim. I 

KAZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
ralıisar) —• Sayın -Başkan. Cumhuriyet Senato
sunun çok değerli üyeleri. j 

Czerinde müzakeresini yürüttüğümüz 1974 
Bütçesi hakkında ben de şahsî görüşlerimi, ka
naatlerimi yüce Heyetinize arz etmek üzere söz 
aldım,. Ancak, sözlerime başlamadan önce sayın 
arkadaşlarım arasında geçen bir hadise bana bir 
hususu hatırlattı, İm konuya değinmeden geçe
meyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım,, burası Türk Milletinin, 
Türk demokrasisinin inandığı rejimin k;1 besidir 
ve Cumhuriyet Senatosudur. Türkiye'de mevcut 
şereflerin temsil edildiği bir müessesedir. Bu 
müessesede bulunan insanlar bu şerefi lâyıkı ile 
temsil ederler ve ettiklerini kabul etmek isteriz. 
Birbirlerine karşı müeddep olırmyaıı, Senatonun 
mehabetine yakışmayan ifade ve beyanlarla mil
let hizmetini aksatmaya, sen - ben kavgalarına 
meseleyi itmek suretiyle Türkiye'nin meseleleri
ni rafa almaya hakları yoktur. 

14 Kkim seçimlerinden bu yana Cumhuriyet 
Senatosunda yapılan bütün müzakerelerde dai
ma bu havayı muhafaza etmek, bu hava ile Sena
tonun hizmetlerini aksatmak ve dolayısı ile müş
tereken bii' meselede birleşmeye mecbur olduğu
muz; Türk Milletinin hizmetinde birleşmeye 
mecbur olduğumuz bu müessesede aslî meselele
ri bir yana bırakmak suretiyle karşılıklı müna
kaşalarla. Türk Milletinin huzurunda vakit ge
çiriyoruz. Binaenaleyh, bu kabil konulara, bu 
kabil davranışlara değerli arkadaşlarındın her 
halde yaşları, terbiyeleri, tahsilleri, devlet ve 
özel sektörde geçirdikleri tecrübeleri müsait ol
ması gerek. 

Binaenaleyh, çok istirham ediyorum, bu 
memlekete hizmet edelim,. Türkiye'nin dağlar ka
dar meselesi var. Bu meselelerini halletmek bir 
yanda dururken, birbirimizle karşı karşıya mü
cadele etmenin sanırım ki, bir manası yoktur ve 
Türk Milleti huzurunda da kendimizi ibra ede
cek hiçbir gerekçe bulamayız. 

İkinci bir konu da, Senato hakikaten hürmet 
edilecek, Meclisler ıhakikateaı hürmet edilecek 
müesseselerdir. Bir hüküm,etin bütçesinin konu-
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şuhluğu, bir hüküm,etin politikalarının eleştiril
diği bir toplantıda, beni mazur görsünler Sayın 
Vekilim, 45 dakika sonra bütçe müzakerelerine 
geliyor ve. kendisinin sahip olmaya mecbur ol
duğu bütçeyi sahipsiz olarak, başsız olarak bıra
kıp başka koaıuilarila veya mecbur olduğu müc
bir bir sebeplle drşarda kalıyor. 

Hükümet bir küldür, '24 - 25 tane üyesi var. 
Bunlardan bir tanesi vazifelendirilir, buraya ge
lir, bu bütçeyi Senatonun adabına, onun haysi
yetine, şerefine yakışır bir şekilde bu müzake
releri bir başka vekil arkadaşımız vasıtası ile 
temsil ettirmek suretiyle hizmeti görür. 

8 senedir bu parlamentoda vazife görüyorum. 
Hiçbir dönemde böyle bir hadise ile karşılaş
madım. Dışarıda halk huzurunda, vatandaş hu-
zorunda meydan mitinglerinde demokrasiye 
saygılı olduklarını ifade edenler, parlamentoya 
saygılı olduklarını, ona şeref vermek için de
mokratik refimin mücadelesini yaptığını ifade 
edenler her halükârda kendilerinin yükümlü bu
lundukları, mesulü bulundukları hükümetin bir 
bütçesinin konuşulmasında da lâyıkı veçhile 
alakayı ve ilgili göstermiş olmaları lâzımdır. 

öyle sanırım ki, kendi bütçelerine, hizmet 
bütçelerine, politikalarının ifadeleri olan bütçe
lerine sahip olmayanların Türk Milletinin çözüm 
bekleyen meselelerine hangi ölçüler içerisinde sa
hip çıkacaklarını sizin ve milletin takdirine arz 
eliyorum. 

NE.İAT SARLICAI/I (Balıkesir) — Müba
lağa ediyorsunuz. 

KÂZIM KAKAAĞAÇLIOĞLU (Devanda) 
— Muhterem arkadaşlarım, 8 senedir burada
yım. Sayın arkadaşlarım da bilir; meseleleri ob
jektif ölçülerin dışına taşırmadan, münakaşa ve 
müzakere etmenin usul ve adabı içinde kalırım. 
Sizlere ve sizin hükümetinizin sahibi bulunan, 
mesuliyetini taşıyan arkadaşlara en az şahsım 
kadar saygılıyım, ama bilmiş olmalısınız ki, par
lamento bir küldür, muhalefeti ile muvafıkı ile 
iktidarı ile bir küldür. Biz bu şerefi beraberce 
omuzlarımızda taşıdığımız müddetçe, birbirimi
zin vazife ve mesuliyetlerini her halükârda de
ğerlendirmek suretiyle il âzını geüeıı ilgiyi göster
meye mecburuz ve bendeniz bütçe müzakeresi se
bebiyle yaptığım konuşmada aslında şunu da ifa-

j de etmiştim, zabıtlardan okuyabilirsiniz; 
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«Bütçeler sadece hizmetlerin ve hu hizmetlere 
imkân veren, mesağ veren malî tahsisatların sar
fına veya bunların dağılımına ait olan bir huku
kî argüman olmaktan öteye, hükümet politikala
rının da eleştirilmesine, onların tenkidine, bu po
litikaların müakeresine de vesile olan birer poli
tik araçtır.» 

Bu itibarla biz bu bütçe müzakeresi içinde 
meseleleri, tümü ile Türkiyeııin meseleleri için
de münakaşa ve müzakere etmeyi, adap ve usul 
içinde kalmak suretiyle müddep ölçüler içeri
sinde yapmaya haık'krmız vardır sanırım. 

Binaenaleyh, sevgili arkadaşlarım, pek en
dişe buyurmayınız... 

BAŞKAN — Umumu Heyete hitap edin lüt
fen efendim. 

KÂZDI KARAAÖAÇLTOÛLU (Devamla) 
— Ben saygı iîe başladım, yine saygı ile bitiri
yorum. Grönül arzu eder ki, bizi temsil eden hü
kümetler veya hükümetin her ferdi iie kusur
suz hizmetlerin sahibi olmak suretiyle içinde 
bulunduğumuz gemiyi yüzdürebileiim, Türki
ye'yi mutasavver ve muhtemel felaketlerden, 
'Sıkıntılardan, ıstıraplardan kurtarmış olalım 
Aslolan mesele bu millete, bu memlekete, reji
ni e hizmet ve mevcut olduğumuz, bulunmakla 
ift'ihar duyduğumuz Senatonun mesuliyetini 
müşterek olarak taşıdığımız inancı içinde bir
birimizi anlayarak meselelere eğilelim 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bütçe ile ilgili 
konulara geliyorum. 20 nci asrın ikinci yarısın
da Devlet anlayışı, hiç şüphe yok ki. türlü yön
leri ile değerlendirilen mefhum lamı. anlayışla
rın manzumesi içerisinde değerlendirilmiş, çağın 
gelişen şartları içerisinde devletler de klasik 
Devlet olmaktan öteye ekonomik Devlet, tekno
lojik Devlet, sosyal Devlet, idarî Devlet olma 
niteliklerini kazanmışlardır. 

Bununla şunu arz etmek istiyorum, artık 
ekonomik gücü olmayanların dünya nizamı içe
risinde hayat hakları ölçülü ve sınırlı (»İmaya 
mahkûmdur. Memleketin dengesini, kalkınma
sını, sosyal yapıda, kültürel yapıda, içtimaî ya
pıda gelişmesini sağlamamış olan ülkelerin re-
jim]erinin adı ne olursa olsun, istikrarlı bir dü
zen içerisinde barış içerisinde yaşamalarının 
mümkün olmadığıdır. İdarî yöntemleri milletle
rin geleneksel yapısına, siyasî ve içtimaî kana-
atlarına uygun olmayan sistemlerin de aynı şe
kilde yaşama şansları çok azdır. 
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Binaenaleyh, bütçelerle getirilmek istenen 
hizmetler, aslında Türk ulusunu, Türk milletini 
refaha doğru götürebilecek güçlü ve kuvvetli 
hizmetlerin ifadesi olmak lâzımdır. Halbuki gö
rüyoruz ki, bn bütçe ile Türkiye'nin ekonomik 
meselelerini halletmek, sosyal meselelerini hal
letmek, bûnyevî köklü değişiklikleri halletmek. 
idarî reformu sağlamak, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin reorganizasiyonuııu sağ]ayarak Türk 
ekonomisine faydalı katkıları temin etmek 
mümkün değildir. 

Kaldı ki, bugün iktidarı teşkil eden kanat
ların en büyüğü olan Halk Partisinin, 14 Ekim 
seçimlerine tekaddüm eden devrelerde savun
duğu fikirler fiyat istikrarı, artan fiyatların 
Türk halkını yaşanamaz hale getirdiği fikrini 
bütün meydanlarda; İpsala Köprüsünden, Kars 
ve Ardahan'a kadar uzanan Anadolu steplerin
de boyuna Türk vatandaşının kulağına lifle
mek suretiyle bir lâhzada Hz. Musa'nın asasını 
Türk milletinin omuzun d an, sırtından, başının 
üzerinden geçirmek suretiyle Türkiye'yi güllük 
gülistanlık yapacağını ve Türkiye'de hayatı 
ucuzlatacağını ifade etmişti, ama görüyoruz ki, 
dünkü endekslere göre genel fiyatlar % 30 ci
varında artmış, yaşama endeksleri ise İstanbul 
ve Ankara'da rf 20 civarına gelmeştir. 

Dernek ki, mesul olmayan, sadece muhale
fette bulunan bir iktidar kanadının Türk mille
tine vaad ettiği ucuzluk ve refah, aslında me
suliyeti omuzlarına yüklediği zaman tamamiy-
le tersine tecelli etmiş, millete dününü de arat
tıracak şekilde hayat pahalılığını dayanılmaz 
bir halde, başı boş bir piyasa nizamı içerisinde 
Türk milletinin sırtında taşıdığı kanburun üze
rine eklemiştir. Ateşten bir gömlek olarak Türk 
milleti bunu bir daha giymiştir. 

Yalnız, şunu da ifade etmek isterim ki, ben 
bunları söylerken sadece bir polemik içerisinde 
değil, gerçeklerin de ifadesini arz etmek istedi
ğimi şu görüşlerimle izaha çalışıyorum : Türki
ye'nin birlik ve beraberlikte yaşamaya mecbur 
olduğu dünya devletleri nizamı ile ekonomik, 
siyasî, sosyal ve kültürel birtakım münasebetle
ri vardır. Türkiye'nin dış ticaret dengesi içeri
sinde 2 milyarı aşan ithalâtı vardır. Türkiye' 
nin buna mukabil de 1 milyar 300 milyon dola
yında ihracatı vardır. Tümü ile ticaret hacmi
nin rakamı 3,5 milyar dolara yaklaşmaktadır. 
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Elbette birlik ve beraberlikte yasamaya mecbur 
olduğumuz devletlerin. gelişen veya değişen 
ekonomik etkileri altında Türkiye'nin kalması 
mukadderdir. Dış piyasadaki, dış ekonomik 
koni öııktüı.ıdeki yü kselişle r elbet t e Tü rkiye 'ye 
d,-e tesir edece'ktir, ama ölçüleri,, ama değerleri 
bugünkü mertebelerde mi olacaktır? İnsaf öl
çüleri içerisinde söylemek lâzım gelirse, Tüıki-
ye'dcıki bugünkü fiyat tırmanmaları, fiyat trent-
teninin yükselmesi, fiyatların arttığını ifade et
tiğimiz batı ülkelerindeki fiyat t ren ilerini çok 
da.ha gerilerde bırakacak .şekilde gitmiştir. 

Aklığınız hammaddenin (Petrolü kastetmi
yorum petrolün dışındaki hammaddelerin) umu
mî fiyat kon.iönkinu'ündeki artmalar! r/r 10, r/r 
8 civarında iken. Türkiye'deki toptan eşya fi
yatlarının c/r 30'a kadar yükselmiş ohrmsı, piya
sa mekanizmasının, başı boş bırakıldığmı ve Ke
çim öncesi vaat edilmiş olan birtakım tedbirle
rin, para politikalarının, malî politikaların ve 
diğer fiyat politikalarının Türkiye'nin bünyeli
ne uygun bir üslup içerisinde takip ve tespit 
edilmediğin in isa relidir. 

:Muhteı'em arkadaşlarım, Türk milletinin 
kaderidir bu; daima gelen gideni arattırmışhr. 
Elbette bu da gidecektir, ama mühim olan me
sele Türk milletinin sıkıntısı ne zaman dinecek
tir? İnşallah, ümit ederiz ki, en kısa zamanda 
Türk milleti huzura, refaha kavuşur 

Değerli arkadaşlarını; bütçenin tanziminde 
elbette ki. Üçüncü 15.es Yıllık Planın gülüşleri 
ve ınııııı felsefesi büyük çapta ağırlık taşımıştır. 
Bu yönde Plan bedelim ine ulaşmak için yatı
rımla,!'; kamu ve özel sektör yatırımlan tespit 
edilmiş, toplam yatırımlar, sabit sermaye yatı
rımları 60 milyar dolayında tespit edi!mi-t:r. 
Dunun 30 milyar dolayındaki kısmı özel sektör 
yatırımlarıdır. 

Türk ekonomisinin üç yönü vardır, üç bu'du 
vardır : Birisi, tarım sektörü. İkincisi, endüstri 
sektörü. Üçüncüsü hizmetler sektörüdür. Üçün
cü Beş Yıllık Plan siyasî tercihi içerisinde en
düstri sektörüne öncelik tanımış ve kalkınma
nın sürükleyici unsuru olarak kabul etmiştir. 
Aslında İra, Türkiye'nin geleneksel yaşantısının 
da icabıdır. c/c 6'5'i tarım sektöründe yaşayan 
ve millî gelirde % 24 ilâ 28 dolayında payı olan 
bu geniş kitlenin artık tarım sahasında uzun 
müddet barınması mümkün değildir. Bu itibar
la da süratle tarımda yığılan insan gücünü sos-
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yal dengeyi bozmadan, siyasî patlamalara ve
sile olmadan endüstri sahasına, hizmetler saha
sına çekmenin zarureti vardır. 

Bu itibarla endüstri Türkiye'de kalkınma
nın anasektörü, anaunsuru olarak tespit edil
miştir ve bu görüş içerisinde de özel ve kamu 
sektör karma ekonominin; Anayasanın, bir ica
bı olan karma ekonomi düzeni içerisinde yerleri 
tespit edilmiş, sınırları tespit edilmiş olan özel 
ve kamu sektörü Türk kalıkın'uıasmın; endüst
riyel kalkınmasının yükünü taşınmaktadır. An
cak, bugün kamu sektörünün dışında 30 mil
yarlık yatırımı öngören öziel sektör, Hüküme
tin ve Hükümet ilgililerinin vakit vakit Türk 
ekonomisine menfi etkiler yapan beyan ve ted
birleriyle huzursuz olmuş, tedirıgım olmuş ve1 

devletçiliğin ağır bastığı bir siyasî görüş içe
risinde istikbale muzıaf yatırımlarını teenni ile 
idikkatle izlediği politik gelişim elenin gelişen 
şartlarına uygun bir üslup içerisinde durdur
muş, hattâ kısmıştır. Bu, Türkiye'nifn kalkın
ması için en büyük engeli teşkil etmektedir. 
Türkiye'de mutlak surette kalkınmanın; en
düstriyel kalkınıınanm bir ayağını teşkil eden 
özel sektörü Devletin meşru yollarda kalkın
manın süreci içerisinde itmesi, onu değerlen
dirmesi, bu potansiyeli mutlaka kullanması lâ
zımdır. Aksi hakle senede 1 milyon 600 binin 
üzerindeki artan işsiz kitleye yeni iş sahalarını 
bulmak mümkün değildir. Petrol krizi dola
yı siyle Avrupa kapıları da kapanmıştır; ka
panmak üzeredir. Bir milyona yakın işçitaıiziini 
çalıştığı Avrupa'da yarın kapılar kapanır, o 
insanlar da Türkiye'ye dönerse, endüstıiislmi 
gereği kadar ikuramamış, istihdanı olanakla
rımla cevap verecek nitelikte gelişti rem emiş bir 
Türkiye'nin vay hailine... 

O itibarla, Türk özel sektörütaü yatırımlar
dan kaçınacak şekilde tedirgin etmek ve do la
yı siyle her şeyi devletelliğin kısır görüşü içe
risinde halletmeye kalkmak Türkiye'nin geliş
mesine büyük bir engel teşkil etmek demek
tir. Bu itibarla Hükümetin ekonomik görüşle-
ri'ni mutlak surette Türk kiamuoyu önünde açık
lığa kavuştuî'ması ve Hükümetin muktıereım 
üy el eninin birbirini nakşeden ekonomik beyan
lardan vazgeçmek suretiyle özıel sıektöre yeni 
imkânlar sağlayarak, yeni ümitler vererek: 
onları yatırımlara yöneltmek lâzımdır. Aksi 
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halde Türkiye'de istihdam olanağı, Türkiye'de i 
tüketim malları yokluğu ve Türkiye'de endüst-
niınlin geri kaiışryle planın öngördüğü hedeflere j 
ulaşmanın mümkün olamayacağı gerçeğini ka- | 
bul etmek lâzımdır. 

Muhterem. aılka da şiarım; kamu sektörü de 
1.974'te 38 milyar lira civarında büyük bir yatı
rımı hedef alan bir gayrettin içerisindedir. 30 
milyarı mütecaviz bir yatırım var; 32 küsur 
milyar. Bu yatırımın da gerçekleşmesi kamu 
sektöründe kadroyla olur. Hizmetlere hayati- I 
yet verem, bütçelerle tespit edilmiş olan he
deflere hükümetleri ulaştıran kadrolardır. 

İyi niyetlerde hazırlanmış Türk administrias-
yonuna dinamizmi getirmek amacını güden 657 
sayıı Devet Memurları Kanununu tadil eden 
1327 sayılı Kanunun Türkiye'deki 1971'den 
sonraki uygülamasıyle Tünk acLmirıistrasyonu-
nu büsibütün çalışmaz ve işlemez hale getiren 
kaıniun aslında en büyük tahribatını Türki
ye'nin kalkınmasının mesuliyetini omuzunda, 
taşıyan teknik kadrolar üzerinde ika etmiştir. 

Binaen aleyh, kamu yatırımlarının büyük 
çapta hedeflerine ulaşmaması, süreci içerisin
de bitmemesi, ekoınomik kısıt asi arı içerisinde 
fonksiyonel hizmetlerimi görecek hale gelme
mesinin tek sebebi, Türk Devet hayatında bü
yük çapta teknik personel erezyonuna sebebi
yet verilmiş olmasıdır. 

1971 yılından sonra gelen bütün hükümet
ler bu konuya sırtlanım çevirmiş, uzatmalı 
jandarma, onbaşısından zabıt kâtibine kadar 
bütün Devlet hizmetlerine yan ödemeleri ver
mek suretiyle onları Devlet hizmetine devamda 
mümkün kılacak imkânları getirirken, Devle- I 
tin kallkmmıasıııuıı en büyük yükünü taşıyan ve j 
Dünya Batı devletlerinde daima ekstra bir ba- I 
ı*em. muamelesi içerisinde hizmet gören teknik I 
kadroyu, sağlık kadrosunu maalesef ihmal et
mişlerdir. Hükümet de sanırım ki. bu kamu 
sektöründeki yatrımlarını elbette bu kadrolar
la yapmak isteyecektir. Halbuki Devlette bu 
kadrolar artık kalmamıştı]*. Baraj yapacak, 
yol yapacak, köprü yapacak, fabrika yapacak 
mühendisleri, tecrübeli ve gereği kadar hiz
metin lâyıkı alan insanları bulmak güçlüğün -
dedir. Binaenaleyh, en kısa, zamanda bu tek
nik personel meselesini, kararname ile mi olur, 
kanunla, mı olur Hükümetin halletmesi, ondan | 
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sonra da icraatlarının emniyetini sağlayacak 
tedbirleri alması lâzımdır. 

.Muhterem, arkadaşlarım, bir konuya, daha 
deyinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki, 12 Mart
tan sonra Türkiye'de en büyük slogan reform
lar sloganı idi. Allaha şükürler olsun ki, re
formları Meclislerden çıkardık: fakat bu re
formların Türkiye'deki tatbikatlarını Türk mil
letini bahtiyar olacak, mesut olacak neticelere 
götürecek birtakımı işaretleri görmek mümkün 
olamadı. Bunlardan bir tanesi de toprak re
formudur. Toprak ve tarım reformu Güney -
Doğu - An ad oluda tatbik ediliyor, ama Tür
kiye'de toprak reformunu entegre bir sistem 
haline getirebilmek acaba kaç yıl sonra hangi 
nesillere, hangi, kuşaklara nasip olacak1?.. Bunu 
tespit etmek mümkün değildir. 

Eeformların; maden reformu, petrol refor
mu, eğitim reformu ve diğer bilcümle reformla
rın hayatiyetleri kadrolardır. Aslında temel 
olan. sanırım ki, Hükümetin yapması lâzımge-
leıı en büyük reform idarî refomdur. 

İdarî reformu 1973 bütçeleri içerisinde mü
zakere ederken, o zamanın mesul Hükümeti ida
rî reformu ele alan mastır plan seviyesinde bir 
çalışmanın yapıldığını ve dolayısiyle en kısa 
zamanda Türkiye'de idarî reforma girişileceğini 
ifade ve beyan etmişti, ama görülüyor ki, 1973 
yılı geçti; o takvim yaprakları birbirine eklen
mek suretiyle 1974 yılma geldik. 

1974 yılı içerisinde Hükümetin bence yapa
cağı en mühim meselelerden birisi, ekonomik 
konuların sıkıntılarını giderdikten sonra Tür
kiye'de admiııistrasyona hayatiyet verecek, 
Türk Devletini disipline bir devlet halinde, 
müessir bir devlet halinde işleyecek bir sisteme 
kavuşturması lâzımdır. 

Bürokratik sistemin en kötü örneğini bizim 
devlet hayatımızda görmek mümkündür. Şayet 
hizmetlerin büyük bir kısmı yürüyorsa namus
lu. haysiyetli, vatanperver birkaç kadronun 
omuzları üzerinde hizmetlerin ayakta kaldığını 
görmek mümkündür. Onların gayretleriyle 
oluyor. 

Binaenaleyh, en kısa zamanda idarî reforma 
el atmak ve Parlamentoların da gayretiyle en 
kısa zamanda bu idarî reformu gerçekleştirmek 
lâzımdır. Nasıl Personel Kanununu yeni baş
tan organize etmek suretiyle sağlık ve teknik 
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personeli huzura kavuşturmak ve devlet haya- I 
tında istihdam olanakları sağlamak şartsa, dev
leti de müessir bir devlet haline getirmek, işler 
bir hale getirmek için idarî reformu da en kısa 
zamanda ele almak lâzımdır. İdarî reform üze
rinde mutlaka Hükümetin çalışması lâzımdır. 
Aksi halde, en güzel bütçeleni, en güzel prog
ramları yapabilirsiniz, ama bunları halka ilete
cek -olan devlet kadrolarıdır. Bu kadrolardan 
mahrum, olduğunuz müddetçe, bu hizmetlerin 
mükemmel bir şekilde yapılmış olması müm
kün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaelıoğlu, iki da
kikanız var efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
—• Muhterem arkadaşlarım, bir konuya da de
ğinmeden geçemeyeceğim. Türkiye'de 14 Ekim 
1973 seçimlerine tekaddüm eden devrelerde bü
tün partilerin benimsediği, kabullendiği haşhaş 
konusu vardır. Haşhaş ektimiyle ilgili konular
da Hükümetin vakit vakit muhtelif beyanları 
olmuştur. Haşhaşın ekileceğini ve dolayısıyle 
tohum yetiştirmek maksadıyle devlet üretme 
çiftliklerinde ekilmeye başlandığını Hükümet 
mesullerinden, Hükümet ilgililerinin ağzından 
kürsülerde ve gazete beyanlarında öğrenmiş 
bulunuyoruz. I 

Ancak, bir konu var; hâlâ daha haşhaş eki- I 
mi yasağı meriyettedir. Bir kısım yerlerde, 
bir kısım yörelerde haştaş, Devletin, Hüküme
tin mesullerinin ağzından «ekeceğiz» lâfını du
yan vatandaşlar tarafından yer yer ekilmekte, 
kanunen suç işlenmektedir. Hükümetin karar
name ile mi olacak, kanunla mı olacak, hangi 
prosedür içerisinde olacaksa, bunu en kısa za
man içerisinde karar altına alarak ekim yap
mış olan vatandaşları mesul durumdan kurtar
mış olmaları lâzımdır. Çünkü Hükümet «ka
rarlıyım» diyor. Temmuzda çıkacak olan bir I 
kararname ile Haziranda veya Mayıs ayında 
çıkacak bir kararname arasında bu şekilde iş
lenmiş suçlar yönünden büyük fark vardır. Şa
yet Hükümet buna kararlıysa, şayet Hükümet 
bunda samimî ise vatandaşa vaat ettiği, mesul 
bir icra olarak vaat ettiği sözleri yerine getir
mek arzusunda ise en kısa zamanda bu karar
nameyi, bir hafta içinde bu kararnameyi çıkar
mak suretiyle vatandaşın suç işlemesine mani 
olur. 

İkincisi; haşhaş yasağı sebebiyle haşhaş sa
kızı zararlarının tazminatını Devletin bu yasak 
geçerli olduğu müddetçe ödemesi yahut Ame
rika'nın bu zararı karşılama fonundan Hükü-
ımctin ödemesi bir zarurettir, hukukî bir zo-
runluktur. Şimdiye kadar bölgemden almış 
olduğum türlü mektuplarla haşhaş ekicilerinin 
bu tazminatlarının henüz ödenmediğini ve geç
miş yıllarda Mart ayında ödenen, Nisan ayında 
en geç ödenmiş bulunan 77 milyon lira civa
rında olan bu tazminatların en kısa zamanda, 
Devlet itibarını, haysiyetini zedelemeyecek nite
likte bu mağdur olan vatandaşlara, haşhaş eki
cilerine ödenmesi 'hususunda gerekli tedbirin 
alınmasını Sayın Hükümetten bekliyorum. 

Üçüncü konu da; haşhaş ekicilerinin yanında 
yağ tasirhanecileri vardır. Tasirhanecilerin ma
ruz kalmış oldukları zararların 4 yıllık yekûnu 
sanırım ki, 44 milyon lira civarındadır. Bunun 
da kararnamesi (Yine bir Hükümet ilgilisinin 
beyanında belirtildiği gibi.) hazırlanmış, Bakan
lar Kuruluna sevkedilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu bitirme
nizi bekliyorum. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Çok özür dilerim, Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Bu kararnamenin de en kısa zamanda çıkartılmak 
suretiyle bu mağdur olmuş olan yağ tasirhane-
cilerine vaktinde verilmek suretiyle bu yara
nın da böylece kapanmasını ve Türkiye'de 600 
bin ekiciyi ilgilendiren bir problemin Türk Dev
let hayatında yükünü taşımaya devam etmeme 
imkânının doğması mümkündür. 

Sayın 'arkadaşlarım,, sözlerimi bağlarken bir 
cümleyi izin verirseniz .söyleyip ineceğim,. 

1974 yılında iktidara gelmiş olan Halk Par
tisi, Millî Selâmet Partisi, 1960 yılından bu ya
na gelmiş hükümetler içinde en büyük şansa sa
hip olan siyasî bir iktidardır. Bu iktidar, Ana
yasa tadilleri üzerine kuvvetli bir icra olma im
kânını ve şamsmı kazanmıştır. Türkiye'de 19'60' 
dan bu yana gelmiş olan siyasî iktidarların dai
ma bir ordu müdahalesini veya bir sokak hadi
sesini kafalarında, zihinlerinde taşıdıkları hu
zursuz bir dönemin dışında, demokrasinin 14 
Ekim seçimleri ile rayına oturduğu bir dönem
de, demokratik imkânların bütününe de sahip 
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bir iktidardır. Bunun ötesinde malî kaynakları 
itibariyle 2 milyarı aşmış dövizleri ile Türk 
ekonomisinin en ferah bir devresinde iktidara 
sahip olmuşlardır. 

Binaenaleyh, secimle gelmiş, seçimle kurul
muş, hiçbir baskı grupunun tesiri altında olma
yan, sokak hadiselerinin durduğu, Anayasanın 
kuvvetli bir icra olma imkanını tanıdığı bir hü
kümetin, Türk milletine en güzel hizmetleri ya
pacak bir şansa sahip olan hükümetin 10 hafta
lık bir devre içerisinde bu şanslarım, bu imkân
larını Türk milletinin kafasında ve kalbinde, 
vicdanında kaybedişi Türk demokrasisi için eu 
büyük talihsizliktir. 

Biz, muarızımız ne olursa olsun Türkiye'ye 
hizmet edecek olanların muvaffak olmalarını, 
Türk halkına mutluluk götürmelerini, Türk mil
letine huzur getirmelerini, siyasî istikran sağla
malarını canı yürekten yardımcı ve bu inancı 
en iyi temennilerimizle iktidarların yanında yer 
almak suretiyle ifade etmek isteriz. Yalnız ne 
varki, yaptıkları hizmetlerle, tatbikatlarla bu 
imkânları da, sanırım ki, Türkiye'de kaybetmek 
üzeredirler. İnşallah bu hataları en kısa zaman
da tashih etmek suretiyle Türk milletine fay
dalı. olurlar. 

Saygılar sunarım, çok teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkanım, 
zabıtlara yanlış geçen bir'cümlenin zabıtlara doğ
ru geçmesini sağlamam için bana yerimde söz 
verir misiniz? 

BAŞKAN —• Sizinle mi ilgili Sayın Bilgen? 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Şu anda benim 

Hükümetimle ilgili Sayın Başkanım. 
BAŞKAN —• Sayın Bilgen, sizin şahsınızla 

ilgili olmadığı için, ancak size grup adına veya 
grup sözcünüze söz verebilirim. 

Sayın Sami Turan, Sayın Melen söz sırasını 
size vermiş bulunuyor. Buyurunuz efendim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Sözlerime başlarken -1974 bütçesinin büyük 
Milletimize yararlı olmasını dilerim. 

Yeni iktidarca hazırlanmış olan 1974 bütçe
sinde ilk bakışta yatırımları hızlandırmak ve fi
yat .artışlarını karşılamak üzere ayrılmış birkaç 
konudan başka bir yenilik görmediğimi arz et
meliyim. 

Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Koalisyon Hükümetinin istifa ettikten son
ra, bekleme süresi içinde hazırlayıp Meclise sun
duğu bütçe, ufak bir rötuşa tabi tutulduktan 
sonra Meclise tekrar getirilmiştir. Bu bütçede 
esaslı bir bünye, değişikliği olmamıştır. Düzen 
değişikliği gibi büyük iddialar ileri sürmüş olan
lar, bütçede olduğu gibi malî ve ekonomi poli
tikamızın dayanağı olan Planda da herhangi bir 
değişiklik yapmamıştır. 

Üçüncü Kalkınma Planının 1974 diliminde
ki uygu]amaları tespit eden ve Sayın Talû Hü
kümetince hazırlanmış bulunan 1974 programın
da da bugüne kadar herhangi bir değişiklik ya
pılmamıştır. Maliye Bakanımızın konuşmasında 
da yadırganacak önemli bir cihet görmedim. 

Değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Millî Selâmet Partisi İktidarının ik
tisadî alanda ortaya koydukları fikirler ve yü
rütmek istedikleri politikalar iktisadî hayatta, 
cemiyet hayatında güvensizliği artırmış ve şaş
kınlık yaratmıştır. Hükümet işe başladığı hafta
dan itibaren aldığı ve bazan da 48 saat içinde 
ters yüz etme mecburiyetinde kaldığı çelişkili 
tutarsız kararlarla herkesi tedirgin etmiştir. 

Bazı bakanların aşırı sol çevrelerin yıllardan 
beri tekrarladıkları tekerlemeleri benimseyerek 
hür teşebbüs erbabım topyekûn suçlamaları ik
tidara hâkim (ilan zihniyeti ortaya koyması ba
kımından ilgi çekicidir. Bu iktidarın yüz yıllar 
önce romantik iitopyacı sosyalistlerin öne sür
dükleri birtakım çıkar uğruna Türk ekonomi
sini feda etmesinden kuşku duymamak imkân
sızdır. 

Yeni iktidar ekonomik alanda büjdik im,kân-
lar devralmıştır. Her alanda gelişmekte olan ve 
büyük bir potansiyel kazanmış bulunan bir eko
nomiyi devralmıştır. Kaynaklarımız büyümüş ve 
tasarrufa ve yatırıma eğilim kuvvetlenmiş, dış 
ticaret gelişmiş, döviz gelirleri artmış, bu ba
kımdan dışa bağlılık azalmış, döviz rezervleri
miz dış ticaretimizi emniyet içinde yürütmeye 
müsait hale gelmiştir. Kalkınma temposunun de
vam ettirilmesi için bu imkânların herhangi bir 
sarsıntıya meydan vermeden kalkınma planımı
zın tespit olunan esasları içinde kullanılması ye
terli. veya yararlı olacaktır. 

Sayın Ecevit Hükihiieti daha çok sosyal ada
let sağlamak ve daha çok yatırım yapmak iddi
ası ile ortaya çıkmıştı. Hiç şüphesiz bu işteki 
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arzuyu yadırgamıyorum. Daha çok yatırım, da
ha hızlı kalkınma, daha çok sosyal adalet; bun
lar hepimizin ulaşılmasından sevinç ve kıvanç, 
duyacağımız amaçlardır. Ancak, bu amaçlara 
ulaşmanın denenmiş yolları vardır. Daha çok 
yatırım için tasarruf ve yatırım eğilimini artı
racak, teşvik edecek tedbirlere, istikrarı sağla
yacak tedbirlere ihtiyaç vardır. Hüküm;et istik
rar yerine fiyatları kamçılamak suretiyle yük
sek fiyat politikası uygulama yoluna girmiştir ve 
bir süreden beri yurdumuzda hüküm süren enf
lasyonla mücadele etme, fiyat artışlarının hızı
nı kesmeye çalışma yerine temel maddelere zam
lar yapmayı tercih etmiştir. Artan fiyat kar
şısında bunlardan zarar görecek zümrelerin üc
retlerini ve tarım ürünlerinin fiyatlarını artır
mak suretiyle korumayı denemek istemiştir. Bu
nunla hükümetin enflasyonu önleyici tedbirler 
yerine, enflasyonu körükleyici bir yola gireceği 
anlaşılmaktadır. 

Bu politikanın olumsuz etkileri kısa zaman
da her alanda görülmeye başlanmıştır. Hükümet 
üyelerinden bazılarının yaptıkları sorum,suz be
yan ve vaatler, teşvik talepleri enflasyoneu bas
kıların her gün biraz daha artmasına sebep ol
maktadır. Bütün bunların enflasyonu daha da 
artıracağına şüphe yoktur. Bunun işaretlerini 
son üç aylık fiyat artışları ortaya koymuştur. 

Yüksek fiyat politikası ve enflasyonu kö
rükleme yoluyle sosyal adaletin gerçekleşemeye
ceği herkesçe bilinen bir iktisadî gerçektir. Bu 
türlü politika serbest yatırımların azalmasına, 
kalkınmanın yavaşlamasına, dış ticaret tıkanık
lıklarına, gelir dağılışmdaki adaletsizliğin bü
yümesine yol açar. Devamlı ve dengeli kalkın
ma için olduğu kadar yaygın sosyal adalet için 
de her şeyden evvel istikrara; ciddî bir istikrar 
politikasına ihtiyaç vardır. Bunu bilmemezlikten 
gelen bir iktidarın başarılı olması mümkün de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin daha çok 
yatırım, daha hızlı kalkınma ve daha çok sos
yal adalet için seçtiği kalkınma modeli ve seç
tiği yol 'kendisini bu amaca götürmek hususun
da yeterli olacağı kanısında değilim. Hükümet, 
Anayasam<ızın ve kalkınma planımızın çerçeve
lediği karma ekonomi sisteminden bir ölçüde in
hiraf ederek kalkınmamızı ve adaletli gelir da
ğılışını kooperatifler ve halk teşebbüsleri eliy-

I le ve köy - kent sistemi ile gerçekleştirmek sev
dasındadır. Bu yönelişin sonucu olarak da eko
nomimizde ve kalkınmamızda rolü ve hizmeti 
olan hür teşebbüs her vesile suçlanmaktadır. 
Herkesi topyekûn sömürücü, aracı ve tefeci ola
rak gören ve göstermek isteyenler vardır. 

Türkiye'de uygulanacak ekonomik sistemin 
çerçevesini Anayasamız ve kalkınma planımız 
çizmiştir. Bu sistem karma ekonomi diye adlan
dırdığımız sistemdir. Karma ekonomi çağınızın 
ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren bir sis
temdir. Benimsediğimiz karma ekonomi siste
minde her kişiye ve Devlete görevler düşer. Kar
ma ekonomi sistemi kişilerin hürriyetine daya-

I nır. Ka'-ma ekonomi sistemi kişilere çalışma ser-
bestiyeti tanır. Bu sistemde Devlet, iktisadî sis
temin işleyişine nezaret eder. Gereken hallerde 
yatırımcı ve üretimci olarak iktisadî faaliyet-

I lero girer. 
I Bilindiği gibi, Anayasamız yatırım faaliyeti-
I nin ve bütün iktisadî faaliyetlerin esas çerçeve

si olarak mülkiyet hakkı, çalışma ve sözleşme 
serbestisi, özel teşebbüsler kurma ihakkı koy
muştur. İktisadî faaliyetler hukukî temellere da
yanan piyasa mekanizması içinde cereyan ede-

I çektir. Anayasamız bu hakların özüne kanunla 
dokunulamayacağmı belirtmiştir. Anayasamızın 
teminatı altında bulunan hür teşebbüsün bu su
retle saldırılara uğraması hür düzen, demokratik 

I düzen anlayışı ile bağdaşmaz. 
Ayrıca hür teşebbüsün ekonomimizdeki ve 

I kalkınmamızdaki rolünü inkâr etmekte ve bu 
zümreyi zararlı unsur saymakta büyük haksız-

I lık vardır. Kalkınmamızda Devlet ile hür teşeb
büs özellikle planlı dönemde birbirlerini tanıam-

I layan unsurlar olmuşlardır. Bu sebeple hür te
şebbüsü topyekûn suçlamak yerine memleketi-

I mizin kalkınmasında ve sosyal adaletin gerçek-
I 1 eşmesinde daha yararlı hale getirmek üzere teş-
I vik edilmeleri gereğine inanıyorum. 

Kaldı ki; kalkınmamızı ve âdil bir gelir da
ğılışını ekonomik hâkim unsurur haline getiril-

I mek istenen kooperatiflerle ve halk teşebbüsleri 
adı verilen teşebbüslerle gerçekleştirmek hayal
dir. Böyle bir model gösterilemez. 

Kooperatiflerin geliştirilmesi, küçük halk ta
sarruflarının çeşitli yönleriyle şirketler eliyle 
yatırımlara yöneltilmesi hem kalkınma, hem de 
gelir dağılışında adalet sağlama bakımından el-

I bette yararlı olur. Ancak sosyal adalet içinde 
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rafına yol açacaktır. 
Küçük tasarrufları teşvik etmek, yatırıma 

yönelmek, kooperatifçiliği daha yaygın hale ge
tirmek Üçüncü Kalkınma Planımızın da ilkeleri 
arasındadır. Bu gelişmede yardımcı olmak üze-
hızla kalkınma ümidini buna bağlamak Türki
ye'ye büyük zaman kaybettirecek ve kaynak is-
re kalkınma bankalarının kurulması, sermaye 
piyasasının değerlendirilmesi ve bunların reh
berliği ile yatırımları teşvik etmek ve hızlan
dırmak plânda öngörülmüştür. Ancak,, bu yapı
lırken hür teşebbüsün hızını kesmemek, hevesi
ni kırmamak ve ona üvey evlât muamelesi yap
mamak lâzımdır. Aksa davranış Anayasamıza 
da kalkınma planımıza da uyan bir davranış 
olamaz. Kalkınma planımızda özel sektör yatı
rımlarının güven ve sürat sağlayan bir karar
lılık içinde teşvik edileceği âmir hükümleri var
dır. 

Değerli arkadaşlarını; kalkınmada olduğu 
gibi gelir dağılışının âdil hale getirilmesinin an
cak halk sektörünün rolüne ümit bağladığı öl
çüde olacağını zannetmiyorum. Sosyal adalet 
için her şeyden evvel millî gelirlerimizin de
vamlı olarak belli artışlar göstermesi, belli bir 
seviyeye ulaşması lâzımdır. Bugün elde edilen 
millî geliri en iyi bir gelir dağılımına tabi tut
sak dahi, hiçbir yurttaşa özlediği "hayat seviye
sini sağlayamayız. 

Sosyal adalet kalkınmaya bağlıdır. Sosyal 
adalet istihdam probleminin çözülmesine bağ
lıdır. Gerçek demokrasilerde sosyal adalet bu 
çeşit sistem değişikliği ile değil, çeşitli politika
larla gerçekleştirilmiştir. Bütçe, kredi, dış tica
ret, para, fiyat, ücret, vergi, sağlık, eğitim, mes
ken ve sosyal güvenlik politikalarının tümü bu 
amaca yöneltilebildiği takdirdedir ki, gelir da
ğılışında iyileşme sağlanması mümkün olur. 

Gerçekçi bir sosyal adalet planımızın esasla
rının aynen uygulanmasiyle gerçekleşir. Geride 
bıraktığımız yıllarda sağlanmış olan büyük ge
lişmelere rağmen memleketimizin karşı karşıya 
bulunduğu önemli sorunlar vardır. Meselâ, hızlı 
nüfus artışının yarattığı istihdam sorunu, 
süratle gelişen şehirleşmenin yol açtığı mesele
ler, yetersiz eğitim sistemi gibi... 

Gelir dağılışmdaki adaletsizliklerin gideril
mesi için Türkiye'nin belirli bir ekonomik ya
pıya, belirli bir seviyeye ulaşması, dış kaynakla-
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ra bağlılığın azalması, yeterli istihdam imkânı 
yaratılmasına bağlıdır. Bunlar hiç şüphesiz uzun 
vadeli amaçlardır; fakat çözüm yolları bulmak 
ve başlamak lâzımdır. Kalkınmanın hızlı devam 
ettirilebilmesi için bu sorunların aşılması lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım; kanıma göre bugün 
Türkiye'nin bir numaralı meselesi istihdam so
runudur. Nüfusumuz her yıl c/c 2,7 gibi büyük 
bir artış göstermektedir. Her yıl 300 - 400 bin 
insana ekmek bulmak zorundayız. Geçen yıl 
özel sektör planın istediğinden fazla istihdam 
imkânı yaratmıştı. Kaynaklarımızı bazı heves
ler uğruna dağıttığımız takdirde bu sorunların 
bir daha hakkından gelmemiz mümkün değildir. 

Sosyal güvenliğin ve gelir dağılışının âdil 
hafe getirilmesi buna bağlıdır. îş bulmadığımız 
kimsenin ne sosyal güvendiği, ne de gteiliri odur. 

Üzerinde duracağımız diğer bir konu, bu büt
çenin kalkınma ve istikrara n'e ölçüde yardımcı 
olacağıdır. Bütçe, yatırım Ödenekleri baknmın-

% dan plan ve proragma uyguln bir tarzda hazır
landığıma göre, kamu yatırımları yönünden kal-
ıkmmaya yardımcı bir bütçe hüviyetinde görüle
bilir. Ancak, özel kesim bakımımdan durum 
böyle değildir. Teşvik fonları ve tedbirleri, an
laşıldığına. göre, yön değiştirecektir. Plan, bü
yük sanayi ünit elerini önigörmüışjtür. Kamu im
kânlarının bu suretle dağılışı bu ünitelerin mey
dana getirilmesi imkânlarını azaltacaktır. Tür
kiye'de batılı manasıyle büyük sermayeye sahip 
bir aze' sektör ınecvut değildir. Bu sebeple bun
ları «Tekelci sermayedar» diye adlanctortaı&k 
yanlıştır. Bu, taklit bir sözdür; Türkiye'de ce
sur, bilgili, müteşebbisler vardır. Büyük ünite
li sanayi kurulabilmesi üçkı kredi ve yatırım, im
kânlarından faydalanmaları şarttır. 

Halk sektörüne aktarılacak fanlarım ise plan 
hcdet'Lerine uygun olarak kullanılıp kullanıla
mayacağız henüz meçhuldür. 

Muhterem senatörler ,bu bütçenin devletin 
ve kamu teşebbüslerinin finansman açıklarını 
eksiksiz olarak tamamladığı iddia edilemez. Büt
çe Komisyonunda yapılan tartışmalarda, bütçe
de büyük açıklar bulunduğu iddia edilmiştir. 
Ben b:< iddialara katılmryoruinı. Enflasyon, bi
lindiği gibi, nominal değer olarak bütçe gelir
lerini de arttırır. Ancak ,fiyat artışlarımn gi
derler ; özellikle yatırım gicTeıieri üzerindeki gi
der ar i t ın eı mahiyetteki etkisi de aynen ve bu-
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na yakın ölçüde olacağı için, bünyede bazı hiz
metlerin eksiik yapılması yönünden bir açık ola-
hüldr. 

Fiyat artışlarına ve zamlara rağmen bazı te-
ş'ekkiilioriıı zararları tam olarak karşılanama-
maktadiir. Meselâ, kömürün zararı bir milyara 
yakın, Toprak Mahsulleri Ofisinim zararı keza, 
aynı durumda, Devlet Demir Yolları, Devlet De
niz Yolları aynı durumda. Hele son zamanlarda 
küıosu dokuz daradan ithal •edilecek olan seker 
bir problem olacaktır. Hükümetin fiyat ücret ya
rışını teşvik ötmesi, Devlet ieiın odduğu kadar 
kamu teşebbüsleri için de yeni meseleler ve fi
nansman ihtiyacı yaratacaktır. Bütün bu ihtiyae-

2, — Genel Kurul salonu dışında cereyan 
eden olaylara dair Aydın Üyesi 1. Cenap Ege ve 
İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın beyanları. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır; dışarı sa
londa cereyan eden müessif bir olay üzerinde ko
nuşmak üzere, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
İskender Cenap Ege, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri; 

Anayasanın 94 noü maddesi muvacehesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütçesinin mü

zakeresini yapmaktayız. 
32 gün Karma Bütçe Komisyonunda çok de

ğerli arkadaşlarımızın geceli gündüzlü gayretle
riyle meydana gelmiş oldukları eser üzerinde söz 
almış idim. Niyetim, bu komisyonlarda karınca 
kararınca biraz çalışmış bir arkadaşınız olarak 
gecenin değil, sabahın gün ağaran saatlerine ka
dar arkadaşlarımızın nasıl didindiklerini, nasıl 
çalıştıklarını ve Devletimizin çeşitli kademe ve 
'sektörlerindeki değerli memurlarının gayretleri 
ve bilhassa Maliye Bakanlığının yakın ilgi ve ça-
lışmalarlyle meydana getirilen şu bütçe üzerinde; 
büyüyen Türkiye'nin seksen küsur milyarı bul
muş olan bütçesi üzerinde sadece kötümser olma
mamız gerektiğini; 1962 rakamlariyle 1974 rakam
larını karşılaştırdığımız zaman gayrisafi millî 
hâsıladan, vergiden tutun da bütçenin büyüıne-
isine kadar hakikaten Türkiye'nıizin üç beş defa 
büyüdüğünü burada ifade etmeye ve bu büyüme-

ları karşılamak üzere bütçeye konulmuş olan 
ödenek cilız kalır. Bu durumda bütçe enflasyo
nu önlemekten çok, enflasyonu kamçılayan bir 
unsur olacaktır. 

Mnhteriem senatörler, sözderime sion verir
ken ,bu bütçe açığının iç istliikraz ile karşılainia-
cak kısmının altı milyara çıkarılmış olmasının 
da sakıncaları olduğuna işaret etmek isterim. 
Hükümetin bu suretle para piyasasına daha bü
yük bir alıcı olarak girmesi, piyasada para dar
lığı, sermaye darlığı yaratmalk sureitiyle özel ke
simi bu imkânlardan aynı ölçüde mahrum bı
rak a t, akıtır. 

Saygılarımla. (Alkı'şlar) 

, I ye katkıda bulunan cümle parlamenterlerin, gel
miş geçmiş parlamenterlerin, hükümetlerin ve bu 
bütçelerin hazırlanmasında emeği geçmiş olan çe
şitli uzman ve Devlet memurlarının çalışmaları
nı ifade edip, bazı rakamları gecenin geç saatle
rine kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne 
oluyor diye takibeden ve radyoları başında bulu
nan vatandaşlarımıza ulaştırmak için birkaç 

' müspet rakamı; bütün kavgalarımızın Türkiye' 
nin büyümesi üzerine olduğunu ispat etmek için 
ifade etmeye çalışacaktım. 

Muhterem arkadaşlarım; yine Anayasanın 97 
nci maddesi, kürsüde konuşan arkadaşlarımızın 
her türlü sözlerinde, her türlü konuşmaların bir 
hürriyet havası içerisinde, bir teşriî masuniyet 
havası içerisinde bulunduklarını ve sözlerinden, 

'' konuşmalarından, beyanlarından sorumlu olma-
1 yacaklarmı gayet açık olarak ifade etmiştir. Es-
"• ki arkadaşlarımız hatırlarlar, senelerce geç saat-

j lere kadar şu çatının altında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetlerinin bütçelerini müzakere ve muha-

\ lef ette, iktidarda karşılıklı görüşlerimizi acı - tat-
1 lı ifade eder, böylelikle bütçe üzerindeki eleştiri

lerimizi herkes aklının erdiğince, fikrî kapasite-
' isi nispetinde söylemekle yürütür ve götürürdük. 

Maalesef, muhterem arkadaşlar, birkaç za
mandır Cumhuriyet Senatosundaki birçok müza-

î kerelerde olumsuz, manasız karşılıklı bazı atış
maların çok kötü neticeler vereceği düşünceleri 

3, kafamızda belirmeye başlamıştır. Bu akşam, üzü-
ı- I lerek ifade edeyim ki, Grup Başkanvekilimiz ve 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devajm) 
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"bugün burada bulunan arkadaşlarımızı denetle
mekle vazifeli olan Sayın Ömer Ucuzal arkada
şımız, kürsüdeki konuşmasından sonra dışarıya 
çıktığı zaman bazı ne olduğunu, kim olduğunu 
bilemediğimiz kişiler tarafından tecavüze uğra
mış, maalesef, bazı senatör arkadaşlarımız da ayı
racaklarına, oradaki-bu hakikaten üzücü, çok çok 
üzücü olaya iştirak etmek suretiyle arkadaşımız 
d övülmüştür, muhterem arkadaşla rım. 

Şimdi, gecenin geç saatlerine kadar vazife 
yapacağımız İm çatı- altında., burada kunuşur-
sken birbirimize i'leıii geri, söyle veya böyle be
yanda bulunahiKriz. Nihayet Yüksek Başkanlık 
Divanı vardır, Yüksek Başkanlarımız vardır; 
bu beyanı1 av üzerine yatıştırıcı bazı tedbirler 
alabiliıler, gerekirse ceza da verebilirler. Ama, 
şu kapılardan çıktıktan sonra eğer birbirimizi 
'•kollayacak, birbirimizle orada kavga edecek, 
birbirimiziıı hattâ hayatını tehlikeye atacak şe-
ski'lde münasebetsiz hallerle karşılaşaeaksak, bu
radaki hürriyet havası içerisinde söylediği söz
lerden ötürü herhangi 'bir şekilde, bu kapılar
dan çıktıktan sonra bir kelime söylemeye hak
kı olmayan kimselerin böyle hücumlarına, kaba 
uhuvvet gösterilerine muhatap olacaksak o za
man bu çalışmalar büyük bir tehlikeye giriyor 
demektir. 

Muhterem, arkadaşlarım, hiçbir kastım olma
dan çok üzülerek ifade ediyorum; bu, herhangi 
bir şekilde, herhangi bir senatör arkadaşımız 
için de olsaydı aynı üzüntüyü beyan ederdim. 
Çok münakaşalarımız olmuştur, karşılıklı çok 
fikir tartışmalarım iz olmuştur; ama mesele 
yumruğa, dayağa, bilmem kaba kuvvete döne
cek ise o zaman bu kutsi çatı altında bulunma
nın bu kutsi çatı altında çalışmanın manası ve 
imkân] kalmaz. 

Bu bakımdan, biz bu geceki toplantılara bu 
vaziyet karşısında devam edemeyeceğimizi Gru-
pum adına ifade eder ve şu andan itibaren Se
natoyu terk etmek mecburiyetinde olduğumu
zu da üzülerek sözlerime eklemek isterim. 

T e ş e k k ü r 1 e r e d e r im. 

.BAŞKAN — Sayın Mustafa Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Efendim, 

zaten ekseriyet kalmamıştır; Grupumuz da da
ğılacak. Tatil etmenizi ve toplantıyı yarma bı
rakmamızı rica ederim. 

BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz.,. 
KÂTÎP ÜYE O. NURİ CANPOLAT (Kon

ya) — Sayın Başkan, ben de bu gece vazife gör
mekten istinkâf ediyorum. (Divan Kâtibi O. 
Nuri. Canpolat kürsüdeki görevinden ayrıldı) 
(C. H. P. şualarından «Yoklama yapılsın»1 ses-
I'eri) 

BAŞKAN — Bir kâtip üye, sayın üyeler 
arasından rica ediyorum... Buyurunuz Sayın 
Kabay. 

(Kâtip Üye Ekrem Kaibay (««Burdur» Baş
kanlık Divanmdaki görev yerini aldı) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz 
efendim. 

Saynı Tığlı, konuşacak mısınız efendim? 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ekseriyet 

yok. 
BAŞKAN •— Ekseriyet yo'k diyorsunuz... 

Usulü ile yoklama isterseniz yaparım efendini. 
MUSTAFA TIĞLI (Saikarya) — Efendim, 

arkadaşlarım terk: ediyorlar; ben, bir grup in
sanıyım. (A. P. sıralarından «Yoklama yapıl
sın» ,. esleri) 

BAŞKAN — Beş kişi yoklama isterse yapa
rım efendim. Usulü ile yoklama istemezseniz 
yapamam. (A. P. sıralarından «Yoklama yapıl
sın» sesleri) (Aydın Üyesi iskender Cenap Ege, 
Gaziantep Üyesi İ. Tevfik Kutlar, Eskişehir 
üyesi Ömer Ucuzall, Bitlis Üyesi Kararan inan, 
Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı 'ayağa kalkarak 
yoklama isteminde bulundular.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yoklama isteniyor, Sayın Gün
de ğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu, 
biraz evvelki açıklama üzerine imkân varsa ben 
de birkaç söz söylemekle belki de arkadaşları
mın gönüllerini a'Imış oOurum. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Gündoğan, 
İ. TEYFİK KUTLAR (Gaziantep) — Bu du

rumda bu gece toplanılmaz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Müsaade eder inisiniz efendim, 

Sayın Gündoğan'ı da dinleyelim. Belki, müza
kerelerimize sükûnetle, selâmetle devam' imkâ
nını bulabiliriz. Lütfediniz efendim. 

İ. TEYFÎK KUTLAR (Gaziantep) 
durumda bu gece top'lanılamaz. 

— Bu 
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BAŞKAN — Dinleydim efendim, iki dakika, 
istirham ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, o ak de
ğerli arkadaşlarım ; 

Biraz evvel Sayın İskender Cenap Ege ar
kadaşım izm tanı bir içtenlikle ve büyük bir 
üzüntü ile dile getirdiği olaya... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ben de ka
tılırım. 

C. II. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Estağfurullah. 
MUSTAFA TIĞLI (''Sakarya) — Yani teessürü
ne. 

O. H. P. GRÜPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Aynı teessür ile aynı tees
süf ile ve içtenlikle olaydan duyduğu teessüfe 
ve teessüre katılırım. Gerçekten böyle bir olay 
oldu ise, tekrar tekrar ifade edeyim ki, bunun 
oluşundan üzülmeyecek bir arkadaş tasavvur 
•etmeye imik ân görmüyorum. Bu çatı altında 
bulunan arkadaşlarımızın, hangi partiye men
sup olurlarsa olsunlar, mücadele olanaklarını 
sağlayan araç ve yer sadece bu kürsüdür. Bu
nun dışında cihetteki fikrini zorla ka'bul ettir
mek veya beğenmediği fikri reddetmek için 
başka ataçlara müracaat etmeye kalkışmak ci
hetteki hiç kimse tarafından tasvip edilmeye
cek bir harekettir. 

Hadisenin kendisine üzüntü duyduğumu tek
rar ifade ederim. Ancak, hadiseyi burada hangi 
tarafın haklı veya haksız olduğunu ayırmak, 
bir nevi kaza faaliyetinde bulunmak suretiyle 
sonuna kadar götürmekte fayda 'mülâhaza et
miyorum. 

Bundan önceki dönemlerde, Sayın Adalet 
Partisinin tek başına iktidarda bulunduğu sıra
larda bütçe kanunları için hepimizin karınca ka
rarınca gayret göst'er'diği bilinen bir gerçektir. 
Bu itibarla Sayın Adalet Partisi sözcüsünün 
ifade ettiği gibi, dışarıda olan ve haklıyı, hak
sızı ayırmaya burada kadir olamadığımız bir 
olay için bu kutsal çatıyı terk etmelerine gön-
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tüm razı olmaz. Eğer hadiseden duyduğumuz 
üzüntüyü .(haklıyı haksızı bir tarafa bırakarak) 
içtenlik]i bir esef beyanı ile böylece belirtmek 
•suretiyle acaba kendilerini tatmin edebilirsek 
çok memnun oluruz ve Devletin en önemli bir 
işinin yanıtla kalmasına, yahut hiç olmazsa bir 
•grupun iştiraki olmaksızın yürütülmesine mey
dan vermemiş oluruz. 

O itibarla bu kabil hadiselere bir daha mey
den vermemenin çaresini aramakta herkes ken
disini, her grup kendisini görevli saysın ve bu 
içtenliikli, karşılıklı teessür beyanına katılma
nızı, müzakerelerin normal seyrini takip etme
sini sağlamanızı istirham eder, saygılar suna
rım . 

İ. TEYFİK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın 
B.aşkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kutlar. 

İ. TEYFİK KUTLAR (Gaziantep) — Hadi-
sata aynı zamanda milletvekilleri de katılldılar. 
Biz Millet Meclisine gittiğimiz zaman hiçbir 
hadiseye 'katılmıyoruz, onlarda burada kemali 
sükûnetle, kemali itina ile hatipleri dinlesinler; 
fakat, burada katılmışlardır. İmdiseye se-'behi-
yet vermişlerdir. 

Yoklama yapınız, bu gece iştirake imkânı
mız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar, olay, müzakere 
salonunun dışında cereyan etmiştir; öyle söyle
niyor. 

İki büyük grupun sayın sözcüleri iyi niyet
lerini ifade buyurmuşlardır. Başkanlığın tema
yülü de bu istikamettedir. Israr ederseniz, di
lerseniz, yoklama yapmaya elbette mecbur ka
lırım, ama izin verirseniz, lütfederseniz müza
kerelerimize hu yeni sükûnet atmosferi; içinde 
devam edelim ve memleket görevimizi .götüre
bileceğimiz noktaya kadar- bu akşam götürelim. 

İ. TEYFİK KUTLAR (Gaziantep) — Biz 
memleket görevi için zaten bu saatte burada 
bekliyoruz. 

BAŞKAN — Elbette, şükranla ifade ediyo
rum1 efendim. 
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III. _ YOKLAMA 

İ. TEVFİiK KUTLAR (Gaziantep) — Bu ge
ce yoklama yapılmasını, ekseriyetin bulunma
dığının tespitini ve bu hadiseden dolayı da sa
lonu ıterk ettiğimizi tespit etmenizi istiyorum. 

BAŞKAN — O halde usulü ile yoklama is
teyiniz efendim, yapalım. 

İ. TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Peki. 
BAŞKAN — Buyurunuz, lütfediniz efendim, 

tekrar isimleri tespit edeyim. 
(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Gaziantep 

Üyesi İ. Tevfik Kutlar, Sakarya Üyesi Mustafa 
Tığlı, Bitlis Üyesi Kâmran İnan, Corum Üyesi 
BeS'd Yalçuk yoklama isteminde bulundular.) 

Yoklama yapılacaktır efendim; 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, programa göre 
bugün bütçenin tümü üzerindeki müzakereleri 
^bitirmemiz gerekiyordu. Çoğunluğumuz olnıa-
aırası nedeniyle müzakereleri tamamlayamıyo
ruz. Sırada Sayın Mustafa Tığlı, Sayın Sait 
ıNaci Ergin, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Ferid 
3.1elen, Sayın Ce'lâlettin Coşkun bulunmaktadır. 

S Mayıs 1974 Cuma günü saat 9.30'da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saaltl : 22,45 

^ • ^ 
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Bütçe Karma [Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. 'r 1/65 
Karar No.: ;37 

Cumhuriyet (Senaltdsu Başkanlığına 

1974 yılı Bütçe kanun tasarıları, Millî Bütçe tahminlerini gösteren rapor ile birlikte Anayasamızın öngördüğü 
hinde) Türkiye Büyük Millet Meclisin e Bakanlar Kurulunca sunulmuştur. 

14 Ekim 197̂ 3 genel seçimlerinden sonra teşekkül eden Hükümetçe 1974 yılı Bütçesi, geriye alınarak hüküme 
uygun hale getirildikten sonra, Bakanlar Kurulunca, bu defa 15 . 3 . 1974 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis 
misyonunda görüşülmek üzere.18 . 3 . 1974 tarihinde Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyurulmuştur. 

Bütçe kanun tasarılarının görüşülmesine 27 . 3 . 1974 gününde başlanarak, aralıksız 32 gün, 'gece ve gündüz 
bitirilmiştir. Clö.rüşımeler süresince Komisyonumuzun teknik özelliği ve gelenekisiel çalışma düzeni içinde parti fark 
ler üzerinde görüşlerini, eleştirilerini yaparak herbir bütçeye katkıda bulunmuşlarıdır. 

Komisyonumuzca kabul edilen bütçe tasarısının gerek görüşülmesi sırasında yapılan açıklamalar, eleştiriler ve 
nun, yapılan değişiklikler sonunda aldığı son şekli ile belirlenen politikaları hakkımla bütçemizin 1974 yılında, iç 
bulunduğu ekonomik ortamı aııahatları ile şöyle belirtebiliriz. 

Dünyamız, teknolojik ilerlemeler, karşılıklı ekonomik ilişkiler yönünden, sürekli olarak anlayış değişiklikleri 
yeni dengeler kurmak peşindedir. Ulusal sınır tanımadan, her ülkeyi etki alanı içine sokan enflâsyon kasırgası, Dü 

Ülkemizin, değişen yeni koşulların ve enflâsyonist baskıların etkisi dışında kalamayacağı ise herkesin kabul 
lerle 1974 bütçesinin genel yapısı, belirgin karekteri ne .olursa olsun, Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu öz 
etkilerinden kurtulması güçleşmektedir. 

1974 bütçesinde öngörülen tedbirler manzumesinden dolayı, sahip bulunduğu mazhariyetine rağmen, geçirdiği 
dezavantajları varıdır. Bunlardan biri, son üç yılın, fiyat artışlarının toplamının % 70ün üstünde seyretmesi, diğe 
ıgelirleriyle birlikte 1973 yılımda % 5,5 olması, (İşçi dövizleri hariç, tutulursa bu artış % 4,6'dır) Bir diğeri de 19 
bir düzeyde kalmış olması bir gerçektir. Ekonomimiz yönünden son derece önem taşıyan bir sorun ela istihdam 
özelliklerinden biride yurt dışından işçi talebinin azalmış olmasıdır. Yurt dışında çalışan işçi sayısının yıllardır 
zümlenememiş olan bu sorun, katimerleşmiş bir biçimde 1974 yılma intikal etmiştir. Bu yılda devam edeceği anla 
nuçlar küçümsememez. 

Az gelişmiş bir ülkeyiz, çözüm, bekleyen büyük «orunlarımız var. Adaletsiz bir millî gelir dağılımının sılkıntıların 
sahibiz. Tarımımızı yeni ve modern bir düzene sokmak zorundayız. Sanayileşme zaruretleri içinde çaba sarf etmekt 
lasyon baskıları altında bulunuyoruz, Özgürlükçü demokratik düzen içinde planlı ve hızlı kalkınmaya çalışıyoruz. B 
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lamanın, saydığımız problemlerin tabiatından gelen güçlükler gözönünde (tutulursa, ancak ülke gerçeklerine uy 
izlenmesiyle mümkün olabileceği anlaşılmaktadır. 

1974 Bütçesi, bu politikaların düzenleme çabalarının önde tutulduğu bir bütçedir. Halkımıza mutluluk yo 
etmiştir. Hiç şüpihesiz, yoksulluk bir yılın eseri olmadığı için, bir bütçe yılı içinde yok edileceği beklenemez 
münde yeni bir dönemin başlangıç bütçesidir. 

1974 Bütçe Kanun tasarısı Komisyonumuzca 81 OT)7 576 903 TL. üzerinden denkleştirilerek bağlanmıştır 
Önemli ödenek ilâveleri yapılmış ve bu yolla bazı sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmüştür. 

üzerinde duran değerli arkadaşlarımız, önerilen ve kabul edilen Ibir önerge ile ödeneklerin !(Devlet borçlan ha 
kararlaştırmışlardır. 

Ödenek eklenmesinin sonucu olarak 1974 'GelirBütcesinin gümrük ıgelirleri hâsılatına ve Hazine portföyleri 
gider ve (gelir dengesi de sağlanmıştır. 

İlâve edilen gelirin gerçekleşmesini sağlayacak bir madde, Bütçe Kanun tasarısı metnine dahil edilmiştir. B 
rüklerde alman ithalât damga resminin '% 25'e kadar indirebilme yetkisi tanınmıştır. Bu suretle gümrüklerd 
ga resminin % 100 üzerinden alınmasından dolayı mümkün olmayan önemli miktarda malların çekilmesi sonund 
olacaktır. 

Diğer gelir ilâvesi, Hazine portföyü gelirlerine yapılmıştır. iMerlkcz Bankası 1973 gelirleri belli olmuştur. B 
tahmin edilen miktarın üstünde gerçekleşmiştir. Bu nedenle yapılan -gelir ilâveleri (geçerlilik kazanmıştır. 

Şimdi 1974 Bütçesinin önemli sektörlere getirdiklerini şöyle ifade edebiliriz. 
Hükümet programının 14 ncü sayfasında '«Köylerimizin insan sağlığına uygun içme ve kullanma suyu ihtiya 

kuraklığın büyük çapta etkilediği ve susuzluktan ıstırap çekm,ektc bulunan Güneydoğu Bölgesi köylerimizin ve 
yaçlarının sağlanması için gerekli köklü tedbirler süratle alınacaktır. Mevcut ve kurulacak kooperatifler, (ortak 
ratik ve verimli kuruluşlar haline getirileceklerdir. Kooperatifçilik hareketinin yayılması ve geliştirilmesi için 
lecektir.» denilm.ektedir. 

1974 Bütçesini bu program hedeflerine gör^ tetkike tabi tutunca, gerek, tasarının teklif ettiği ve gerek K 
ca varma yolunda büyük bir olanak verildiği görülmektedir. Geçen yılın ödenekleri ile yapılacak bir karşılaşt 
yardımcı °bır kanısındayız. 

1973 yılı bütçesinde höy yolu, içme suyu, toprak su, (köy kooperatifleri, iskân ve donatım, toprak reformu 
köylerinin kalkınması için toplam olarak 2 290 000 000 lira ayrılmıştı. 1974 Bütçesi köye ve köylüye dönük b 
1973 ödeneğini % 77' oranında artırarak 4 075 000 000 lira olarak düzenlemiştir. Bu miktarın 137 000 000 
Bütçesinin önemli sayılacak ağırlık verdiği sektörlerden birisi budur. 

1974 Bütçesinin Millî Eğitim sektörüne verdiği önem ise gayet açık bir şekildedir. Bu Bakanlık Bütçesi, diğ 
nek ayrılan bütçe olmuştur. İlk defa Millî Eğitim. Bakanlığı 16 000 000 000 aşan bir ödenekle başta gelmektedi 
bu rakam, ünd/versaıtelıetrde özellikle % 60'şı geçmişitilr. 
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Hükümelt programında; öğretim (konulanında eğitim kapasitelerinin azamî ölçülerde kullanılariak yüksek öğren 
açıkta kalmamaları sağlanmaya çalışılacakta, denilmektedir. 

Bu gaye ile gerekli ödenekler verilebildiği ölçüde bütçede yer almış ve üniversiteye giremeyen öğrenci sayısı 
sı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Anadolu üniversiteleri için kuruluş ve gelişme güçlüğü zamları olarak ödenekler konulmuştur. Bu yol ile An 
bu üniversitelere öğretim üyesi sağlanmak olanağ: yaratılmıştır. 

Üniversite ve yüksek okul öğrencilerinden bugüne kadar ancak, 14 200 öğrenciye kredi verilmektedir. Aylık 
tır. Hangi miktara çıkarılırsa çıkarılsın bütçeye konulan 190 000 000 liralık ödenek ile Kredi ve Yurtlar Ku 
öğrenciye daha kredi verecektir. Bu ödeneklerle kredi miktarı aynı kaldığı takdirde 16 000 öğrenci krediden i 

Eğitim konusunda konulan bir diğer ödenekle köylerde, önceilıikle geri kalmış bölgelerin köylerinde çalışan 
ödeneği verilmesi hususu, geçen yıllara oranla genişiletiilmiştir, ödenek artırılmıştır. Bu yerlerin tespiti Bakanlar K 

Bilindiği gibi eğitim sektörüne yapılan harcamaların yüksekliği bir balkıma ülkenin medeniyet seviyesinde göst 
örneğidir. 

Bu bütçe ile artık önemli üniversite sorunlarına ve öğretim üyeleriyle öğrencilerin problemlerine geniş ölçüd 
böyle gerekenin yapiLmış .olması karşısında sorumluluk her zamankinden daha çok üniversite mensuplarına düşm 
kârlığını, olanakları ile düşünürsıek asla küçümsemeyiz. 

1974 bütçesi; yaptırımların zamanında yapılması ve 'basılanı ıs yatırın ilamı gecikmeden (bitirdim •esi. konusunda, bi 
lira ödeneğin toplandığı bu fon ile yatırımların gerçekleştiriltnesindo finansman1 güçlükleri halledilmiş olacaktır. 

.1974 yılında T8,3 milyarlıik bir yatırım öngörülmektedir. Bu ödenek Komisyonumuzca 600 milyona yakın bir 
Ayrıca, küçük tasarrufların yatırıma yöneltil meşini sağlamak, için, 400 milyonlik 'bir fon daha konulmuştur. 
Yine gerektiği takdirde yatırımdan hızlandır ma fonunu 'Maliye Hakanı üç misline çıkarmaya yetkili kılınmıştır 
YatırımlarTiı gerçekleştirilmesinde teknik personel ihtiyacının gerekliliği aşikârdır. Personel sistemi içinde b 

vakıadır. 

Bu nedenlerle, belli bazı projelerin gerçekleşmesinde bu sıkıntıyı çekmemek için eleman teminindeki güçlük z 
ayda 'ilâve ödeme yapmak oilanağı öngörülmüştür. 

Komisyonumuz daha çok hizmet götürme arzusu içimde ıbiütçe.mize verdiği son. şekil yukarıda değinilen (konu 
•tuttmaktadır. Üçüncü sektör oilarâk, eikomanıimizde yer alacağı Hükümet Programında bildirilen ha'lk sektörünün 
leri üzerinde de kısaca durmak isteriz. 

Kooperatifler Bankasının ve Sanayi Bankası um kuralımalarını sağlamak için sermaye teşkili olarak bütçe tasa 
yonumuz 55 inil yon lira daha "eklemiştir. 

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlarımızın kredi olanaklarının daha yeterli hale gedmesi isteği ile 50 milyonluk bh H 
sına yapılması sağıl an mıştıır. 
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Genel ka t l a r ı iil-o yatiın ıhlardan, ayr ı l an ödenekle rden tnkibedilen politikaların. köye dönük, köy lüye , işçi 
nak la r olduğu açıkça görülimclktedir. 

'Hemen hor fvesimd'e yeni! dönem olanak nit/el.en dir i leu hu dönemin g-erekleri, hütçcnıhı genel k a r e k t e r i olm 
Değişik tu tumlar ın , alışılmış davran ı ş l a rdan farkl ı karşılanacağı! şüphesizdir. Y u r t gerçekleri 'ne uygunl 

şekilde ani aşılacaktır., 
B u niede.nle uygulama, [bütçe k a d a r önemi t a ş ımak tad ı r . 
Y u k a r ı d a özetlenen hususlar ı böylece k a y d e t t i k t e n sonra millî gelir ve üretim, para, ve kred i politikası 

si h a k k ı n d a k i izahatımıza temas etmek. İstiyoruz. 

MİLLÎ GELİR VL ÜRETİM : 

1973 yı l ında gidişme hızı p rogramlanan seviyenin, altında, gerçekleşmiştir. Devlet İ s ta t i s t ik Lnst i tüsünün 
GSMII da.:ki re el art ış % 5,5 olmuştur. 1971 ve 1972 yı l lar ındaki gelişme hızları sırasiylo % 10,7 ve % 7,6 

1973 yı l ında geliışme hızının düşük seviyede 'gerçekleşmesinin, nedeni tarım. ıkosimi üret iminde görülen, b 
gelişme hızı geçen yi İki gelişme hızının üzerinde gerçekleşmiş olup ı% 13,4'e ulaşmıştır . 

Aşağıda -başlıca sektör ler itibariyle, son üç yılı lk.apsa.yan millî ıgelir 'değerleri (1968 yılı şahit, fiyatlarına, 
ver i lmektedir . 

Tarımı 
Sanayi 
İnşaat 
TU aştırma 
Dış âlem geliri 

19r il 

37,8 
31,2 

7,9 
11,0 

3,0 

(Mi 1yar TL.) 
1972 

37,7 
34,9 

8,5 
11,9 

4,4 

1973 

34,1. 
39,5 
9,4 

12,8 
6,0 

Zincir! 
197Î 

113.3 
110,4 
95,7 

112,6 
203,4 

r m c in 
1972 

99 
111 
107, 
108, 
146, 

GSM! I 138,6 149,1 157,3 110,7 107, 

Kalkınmamız -bakı m imlan sanayi kesimi için tespi t edilen ıgelişmc hızı büyük önem taş ımaktadı r . 1971, 
lişme hızı sırasiyle c/o 10,4, r/o 11,7 ve % 13 ,4o lmuş tu r . Görü ldüğü 'g ib i hız her yıl kiraz daha. ar tmış t ı r . Üçü 
l ık -gelişme hızı yılda, or ta lama % 11,9'dur. Üçüncü Planın ilik yılı olan 1973te sanayi, sektöründeki gelişim, 

İnşaa t kesiminde 1971 yı l ında görülen gerilemeyi 1972 yılında. % 7,2 ve 1973 yılında. % 9,8'lik b i r gelişm 
Ulaşt ı rma kesiminin gelişime hızı. 1971, 1972 ve 1973 yıllarında, sırasiyle % 12,0, % 8,0 ve % 7,5 olmuştu 

lişme hızında ibir düşüş izlenmektedir . 

http://niede.nl
http://lk.apsa.yan
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Dışâleın net faktör gelirleri artmaya devam etmiştir. 1971 yılında % 103,5 olan artış hızı, 1972'de % 46,9 v 
leşmiştir. 

YATIRIMLAR 
1973 yılında toplam yaJtırımlar 55 215 milyon TL. na ulaşmıştır. Bunun 51 905 milyon TL. sabit sermaye yatır 

yonu 'ise stok artışları şeklinde yatırımdır. 
Saibit sermaye yatırımları içinde kamu sektörünün yaptığı yatırımlar 25 685 milyon TL. ile %49,5 paya sahip 

sermaye yatırımları içindeki payı ise % 50,5 olup 26 220 'milyon TL. m bulmuştur. 

İSTİHDAM : 

1974 yılının Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, işgücü talebinde r/c 7,5, işe yerleştirmelerde % 17,8, 
zında ise c/c 11,3 oranında Ibir artış meydana gelmiştir. 

Dış ülkelerin işgücü talebinde ise aynı dönemde % 92,6 oranında, bir azalış görülmektedir. 
İstihdama ilişkin sa visal göstergeler aşağıdaki bibloda özetlenmiştir. 

İşgücü arzı 
İşgücü talebi 
İşe yerleştirmeler 
İssizler 

Yıllık artış 
oranı 

1973/1972 y 

- 5,0 
o o 

2,6 
9,6 

31,1 
82,8 
59,5 

1974 
Şubat 

36 
15 
14 
52 

7 
1 
o 

896 
233 
284 
908 

431 
354 
568 

12 
% 

, 
—. 
• — • 

aylık 
aı-ti£ 

11,3 
7,5 

17,8 
6,4 

60,4 
. 92,6 

69,5 

Bir 

197 

önceki 
% ar 

o 

23,8 
19,9 

5,5 
21,6 

25,4 
57,5 
66,1 

ay 
t ışl 

a 
ar 

göre 

1973 

-o,o 
10,3 
16,1 
10,8 

12,3 
2,8 

- 1,6 

Dış işgücü «ırzı 
Dış işgücü t al ol) i 
Dışa göndermeler 

TALEP : 
1972 yılında toplamı, tüketim harcamaları 223 'milyar 373 milyon lira olnımştur. Toplanı tüketimin % 14,4'ü Ika 

'% 85,'6'sı özel tüketim harcaınıalarmdan oluşmaktadır. 1972 yıl unda toplanı tüketim harcaanalarıııın. (îıSMiHVa ora 
Devlet. Planlaıma Teşkilâtının tahminlerine (göre 1973 yılında toplamı tüketimin sabit fiyatlarla % 5,4 'oranında 

öngörülen yıllık 'ortalama artış oranı % 5.9'dur. 



_ 8 — 

Aşağıda toplam, talep durn/mımdaki gelişmenin ayrıntıları haıkikında bir fikir edimm^k üzere bellilbaşlı üret 
yılları Oeafe - Liralık ayları ile 1973 ve 1974 yılları Ocak ayları iltiıbanyl'e iç «satışların mukayeseli durumu a 

Ocak - (Aral ilk 
Birim 1972 1973 197 

Hadde (mamulleri 
Çimento 
ıŞelker 
Kahve 
;Oay 
Sigara 
Tütün 
Bira 
ıRaikı 
.Şarap 
Yünlü dıakuıma 
Yünlü dokuma 

(2) 
(2) 
(2) 
(1) 
d ) 
(D 
d ) 
(D 
(i) 
(D 
(D 
n.) 

-Bîn ton 
» » 
» » 

TOıIT 

» 
» 
» 

Bin ilitrc' 
» » 
» » 

Bin metre 
» » 

1 
<8 

6 
24 
43 

o 

47 
22 

6 
180 

• o 

189 
321 
730 
555 
273 
148 
051 
671 
609 
231 
118 
279 

• ( * ) 

C) 
.(*) 

.1 
8 

7 
30 
47 

3 
51 
28 

5 
162 

-> 

160 
245 
833 
'605 
700 
437 
163 
099 
196 
908 
115 
944 

(*) 

(*) 
(*) 

2 
3 

3 
2 

(1) Resmî sektör 
(2) Resmî ve Özel sektör 
'(*) Ocak - Kasım dönemi rakamlarıdır. 

Yukarıdaki ralkamlara göre yatırım inallarından net ihaıddc mamulleri ve çimento iç satışları 1973 yıl s 
mıştır. Öte yandan tüketim malları içinde yor alan tekel maddeleri satışları bir miktar artış gösteririken, p 
% 10 oranında azalmıştır. 
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FÎYATÜAB : 

Orteulaımıa alarak, 1971 'de % 16, 1(972Be % 18 loranmda artış gösteren toptan eşya fiyatları gendi endeksi 197 
ieiinde ortalama olarak % 20,5, olanında artımıştır. 

öeçinme endekslierinde 1972'ye oramla büyük artıklar öllmtamaDştır. 1'971'de % 21,8 ve l$7(2'de '•% 15,12 artış .gös 
1973'de % 16,8 oranında bir yükseliş göstemmiştilr. îstanlbufl. geçinme endeksi ise 1971'de % 19 ve ,1972'de % 15,4 art 
loranîa daha düşük bir tartış gösterımdş ve !% 14,0 iseviyediınde 'ka'lımııştır, 

11971 (12 aylık ortallaımia) 
ıl972 (li2 aylık ortailaımıa) 
İİ973 (12 ayilık ortallaımia) 

TABUO — I 

(19*53 =ı 100) 

Toptan eşya 
fiyatları 

gendi 
endeksi 

1(68,9 
199,3 
240,1 

Ankara 
geçinıme 
endeksi 

180,7 
208,3 
241,2 

tstaınlbuıl 
.geçinme 
lendekısi 

185,2 
213,7 
243,6 

1973 yıltaıd'a toptan eşya fiyatları genel endeksi ve geçıinme endekslerinde görülen bu sürekli artışlar, gılda (mad 
tir. Gıda maddelerdinidelkı artışta özelikte hububat ve ımıaimollerinin baskısı altımda kalmıştır ve bu eğilimi halen de 
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TABLO —. 11 

(1963 ==* 400) 
Toptan eşya 

fiyatları 
»•011.0:1: 

endeksi 

2112,4 
223,8 
284,6 
2T);.L;G 
274,4 
308,1 

Ankara, 
geeinme 
endeksi 

323,3 
1227*} 
239,2 
254,6 
2(İ0,3 
266,2 

İs tanbul 
geçinme 
endeksi 

224,2 
,227,6 
240,7 
255j2 
'2*58,9 
286,0 

1972 Aralık 
1973 Şuibat 
4973 Haziran 
4973 Eylül 
1;973 Araüık 
1974 Mart 

Sanayi ha mimi ad d eleri Ve yarı mamıullerinde 197:3) yılı içinde % 19 oranımda artış olmuştur. Bu önceki yılla 
Endekslerde görülen hareket, yılın tüm aylarına ve endeks,1] erim. tüm .a/İt grupLarına yayılmış bir görünümde 

Özellik ise Şuibat, Eylül: ve Aralık aylarında, görülen aylık '•% 5'i bulan .artışlardır.. 
1974 yılının belli ,ola;n iılk üç ayında ise, toptan eşya, fiyatları genel endeksinde artışların devanı ettiği, geç 

sedilir Mıeimd'c durduğu g örtülmektedir. 

PARA VE KRTCDİ • 
Para arzı 1973 yılında, % 30 artmıştır. Kaydı para ve emisyonun birlikte artması ile ortaya çıkan bu g 

dir. .1973 yılında emisyon, döviz rezervlerindeki ve reeskonttaki hızlı artışlar sonucu c/( 26 a rimış ve 25 
likle 1973'ün son yarısındaki reeskont talepleri 1 likidite fazlasına yol açmıştır. 

1974 yılının ilk dört ayında ise para arzı % 4.2 artmıştır. Emisyonda, ise % 3.2 gerileme gözlenmiştir. 
arzmdaki gel ismi ede kaydı para etkili olmuştur. 

Mevduat ise, 1973 yılında % 23,4 artmıştır, (i eçiei bilgilere, göre Aralık 1973'de toplam .'banka mevdu 
olarak mevduat tülleri arasımda em yüksek artış 7 571 milyon TL. ile vadesiz tasarruf mevduatında olmuş 
para arzına baskısı toplam mevduattaki nispeten yavaş artışına rağmen büyük, olmuştur. 1974 yi !j. Mart sonu 
siz tasarruf mevduatındaki artış sonucu c/c 5.2 o ramında gelişmiştir. 

1972 -sonundan 1973 yılı somuma kadar toplamı banka kredileri % 3.1 oranında, mutlak olarak 16 874 
yük bir bölümü Merkez Bankası aracılığı ile açılmıştır. Böylece, gerçek tasarruflara dayanmadan 1973 s 
diler, ekonominin' bütünüme, olumsuz etkide bulunmuştur. 1974 yılının ilk üç, ayında ise kredile r duraklamış 
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'Merkez Bankası kredileri de, 1973'de % 35.8 artışla 26 533 milyon TL.'ye varmıştır. 1973) yılının gözlemlenen 
manının Merlkez Bankası aracılığı ile giderilmiş olmasıdır. 1974 yılının ilk üç ayında ise Merkez Bankası kredil 

DIŞ ÖDEMELER DENGESİ : 

1973 yılında ihracat ıhir önceki yıla göre % 48.9 oranında artarak 1 317.1 milyon 'dolara ulaşmıştır. 1973 yılında i t 
artmış ve 2 099.0 milyon ıdolâr olmuştur. İthalat ve 'ihracatta meydana gelen bu gelişmelere bağlı olarak dış ticar 
yıla göre % 39.5 artarak 3 416.0 milyon doları bulmuştur. İhracattaki hızlı artışa rağmen ithalâtın da hızla ar 
mızın da 1973 yılında 1972'ye göre % 15.3 artarak 782.0 .milyon 'dolara ulaşmıştır. 

İhracat 
İthalât 
Dış ticaret haomi 
Dıs ticaret açığı 

1972 

885.0 
1 563.0 
3 416.0 
— 678 

1973 

1 317.0 
2 099.0 
2 448.0 

— 782.0 

Fark 
ıMıilktar 

432.0 
536.0 
968.0 
104 

% iartış 

48.9 
34.3 
39.5 
15.3 

İşçi ıdiövizi gelirleri 1973 yılında ila hızlı artısını sürdürmüş ve (bir öneelki yıla ıgöre % 61.2 ar tarak 1 193.3 .mi 
Döviz ^rezervlerimiz de 1972 yılında 1 313.3 milyon dolar iken % 54.2 ar tarak 1973 yılında 2 024.0 milyon ıdolâr 
1974 yılının ilik iki ayındaki gelişim ise şöyledir. 

İhracat 
İthalât 
Dıs ticaret hacmi 
Dış ticaret açığı 

1973 

202.8 
- . 261.4 

464.2 
58.6 

Ooalk -
1974 

310.3 
440.6 
750.9 
130.3 

Şulbat 
'•% a r t ı ş 

53.0 
68.6 
61.8 

1 22.3 

İhracatta 1974 yılının ilik iki ayında ımeydaııa gelen % .53> artışa karşın ithalât % 68.6 ,<gibi büyük bir .oranda art 
üzerine çılkmasınıa ısdbdbolmuştur. Bunun sebebi ıdış ekonoımilerdelki enflâsyondur. 

İşçi ıdövizi (gelirleri 1973 Ocaik - Mart döneminde 198.6 imilyon dolarr iken l% 45.9 artarak 1974 yılının aynı döne 
mıştır. 

Döviz ırezevrlerimiz ise 1973 Mart sonu itibariyle 1 629.0 imilyon dolar iken % 34.3 artış göstererek 1974'ün , 
Har loimuştur. 
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GELİR (BÜTÇESİ : 

1974 Malî yılı Gelir Bütçesinin yapısı hakkında, fikir edinmek üzere Genel Bütçe Gelirlerinin geçmiş yıll 
faydalı olacaktır. 

Planlı dönemde kalkınma planlarımla öngörülen kamu yatırımlarının finansmanı ve kamu hizt,ıotlerindn g 
nin devamlı olarak arttırılması gerekmiştir. Genel Bütçe Gelirlerinin çok büyük (kısmını oluşturan Vergi gelirl 
durulan bir konu olmuştur. Verıgi mevzuatı kamu gelirlerimi artırmak amacıyla sık sık değişikliğe uğramıştır. 
lî Gelir, Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin miktarları gösterilmiştir. 

G. 'S. M. H. Genel Boitsge gelirleri ve vergi ıgıefllMeri 

(»Carî Fiyatlarla, Mülyon TL.) 

kıllar 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
.1973 (x) 

GSMH 

57.592.7 
66.801.4 
71.312.8 
76.726.3 
91.419.0 

101.480.6 
112.493.4 
124.892.9 
146.919.8 
192.136.0 
237.760.0 
291.600.0 

Genel Bütçe 
Gelirleri 

9.017.8 
11.730.7 
.12.920.2 
13.587.9 
16.557.5 
20.386.7 
20:630.2 
23.560.9 
33.120.3 
40.'632.8 
50.952.2 
'61.528.0 

Gen 
Ver 

T 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
5 

(x) Geçici Tahmin. 
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Planlı dönemde GSMH. Genel Bütçe Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin yıldan yıla gösterdiği artışlar aşağıdaki tabl 

Cr. S. M. H., Genel Bütçe gelirleri ve vergi gelirlerinde yıllık artış yüzdeleri 

Genci Bütçe 
GSMH gelirleri Genci Bütçe vergi 

Yıllar (%) ' (%) gelirleri (%) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 (*) 

16,U 
7,5 
6,8 
19,2 
11,0 
10,9 
11,0 
17,6 
30,8 
23,7 
24,0 

30,1 
10,1 
5,2 
21,9 
23,1 
1,2 
14,2 
40,6 
22,7 
25,4 
20,7 

22 9 
9,1 
14,4 
21,4 
17,5 
11,4 
19,7 
23,4 
36,6 
24 2 
33,5 

(*) Geçici tahminler 
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Vergi gelirlerinin CfSMH içindeki payı olarak tanımlanan vergi yükü, planlı -dönemde devamlı ve 'düzgün !b 
dan ekonomdmizddki (büyüme ve 'bünye değişmesi ile diğer yandan ise devamlı bir vergi reform 'hareketi sonuc 
lişmeler aşağıdaki tabloda gösteril iniştir. 

Yıllar 

1983 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 (**) 

Vergi 

VE11G i: 

gelirleri 
(Milyon TL.) 

( i ) 

7.856.6 
8.574.6 
9.809.4 

11.912.6 
13.992.9 
15.580.9 
18.644.0 
23.002.9 
31.424.5 
39.013.0 
52.100.0 

YÜKÜ 

(layrisât'i millî 
hâsıla (*) 

(Milyon TL.) 
(2> 

66.801.4 
71.312.8 
76.726.3 
91.419.0 

101.480,6 
112.493.4 
124.892.9 
146.919.8 
192.136.0 
237.760.0 
291.600.0 

Ver 

(3) 

gi > 
• % 

(V 

( * ) Cari alıcı fiyatlai'iyle 
(**) Geçici tahminler, 



— 15 — 

Vergi gelirlerinin gelişmesinde dolaylı ve dolaysız vergilerin dağılımının da bilinmesi faydalı olacaktır. Son yıllar 
vamlı şekilde artmıştır. Bu durum aşağıdaki tabloda, görülmektedir. 

Vergi gelirlerinin dağılımı 

(Milyon TL.) 

Yıllar 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 (x) 

Vergi 
gelirleri 

11.912.6 
13.992.9 
15.580.9 
18.644.0 
23.002.9 
31.424.5 
39.013.0 
52.100.0 

Dolaysız 
vergiler 

4.196.7 
5.069.8 
5.696.5 
6.777.1 
8.637.0 

11.791.8 
15.076.8 
22.120.0 

I )ol aylı 
vergiler 

7.715.9 
8.923.1 
9.885.4 

11.866.9 
14.365.9 
19.632.7 
23.936.2 
29.980.0 

Dolaysız 
vergilerin 

payı % 

35 
36 
37 
36 
38 
38 
39 
43 

Dolaylı 
vergilerin 

pay ı •% 

65 
64 
63 
64 
62 
62 
61 
57 

(x) Geçici tahmin. 

1973 malî yılının bugüne kadar 11 aylık uygulama sonuçları alınabilmiştir. 1972 malî yılının aynı dönemine g 
vergi gelirlerinde ise % 30,9 bir artış kaydedilmiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

1972 ve 1973 malî yıllarının Mart - Ocak 11 aylık dönem tahsilatının karşılaştırılma 

(Milyon TL.) 
Artış A 

Gelirin çeşidi 1972 1973 miktarı yü 

Genel: bütçe gelirleri 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
Özel gelirler ve fonlar 

41.501.7 51.132.3 9.630.6 

36.046.2 
4.918.1 

537.4 

47.206.1 
3.240.2 -

686.0 

11.159.9 
- 1.677.9 

148.6 

3 
- 3 

2 
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1974 YILI GELİR (BÜTOHSÎ 

1974 malî yılı Bütçe kamunu tasarısına ekli (B) cetvelinde yer alan gelir tahminleri ile Komisyonumuzc 
sonra (B) cdtvelinin aldığı son şekil 1973 yılı Bditçeisi ile mukayeseli olarak aşağıdaki taibloda gösterilmiştir 

Gelirim Ckıısi 

1 — Yengi gelirleri 
—* Gelinden alınan vergiler 
—• Servetten alınan vergiler 
— Mallardan alınan vergiler 
—• Hizmetlerden alınan vergiler 
— Dış ticaretten alman vergiler 

2 — Vergi dışı gelirler 
3 — Özel gelirler ve fonlar 

— Özel gelirler 
— îloaıliar 

1973 Bütçe 
tahmini 

48 322,3 
18 576,3 

625,0 
13 292,0 
5 770,0 

10 059,0 
6 833,0 
1 868,0 

701,0 
1 167,0 

(iMilyon TL 

1974 Bütçe 
teklifi 

67 105,0 
26 940,0 

940,0 
15 955,0 
7 530,0 

15 740,0 
5 309,7 
2 620,0 

801,0 
1 819,0 

(Bütçe 
Komisy 

nunda ya 
lan ilâv 

Toplam 57 023,3. 75 034,7 

1974 malî yıllı Bütçesi gelir tahminlerinde aşağıdaki esas ve kıstaslara dayanılmış 

1. 1973 malî yılının uygulama sonuçları, 
2. (Geçen yıllar tahsilatlarında kaydedilen gelişmeler, 
3. 1974 yılımda millî gelirde meydana gelecek artışlar, 
4. 1974 yılımda yapılması önlgörülen 2 milyar 450 milyon dolarlık ithalat hacmi, 
5. Vergi kapsamına girem maddelerin 1974 yılı üretim ve tüketim tahminleri, 
6. 1974 yılı istihdam hacmi. 
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1974 malî yılı Bütçesi gelir tahminle rine esas alman 'bahis konusu temel verilene göre (B) cetvelinde yer allan 
olduğu anlaşılmakitadır. 

Diğer taraftan, g<elir kalemlerine ait madde gerekçesinde, 1974 yılı gelir tahminlerinıin neı sekilide yapıldığı, 
bir şekilde açıklanılmış bulunimafctadır. Madde gerekçelerindeki aeıikl amalardan gelir tahminlerinin samimî ve objek 
gerekitiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Yükardaki tablodan da anlaşılacağı üzere, Komisyonumuz, çalışmaları sırasında, Komisyonumuzca yapılan bu 
lira olarak teklif edilen ıgıenel bütçe gelirleri lira tespit edilmiş bulunmaktadır. 

PROGRAM BÜTÇE SİSTEMİNİN İLK UYGULAMA YILI SONUÇLARI : 

1974 .malî yılı Bütçe kanunu tasarısı da, 1973 yılında olduğu gibi Program Bütçe sistemi (PBS) esaslarına gör 
Böylece Türk Program Bütçe Sistemli ikinci uygulama yılma girmektedir. 

PBS uygulamasına geçilmekle, kalkınma çabası içerisinde bulunan ülkemizde sınırlı kamu k ay ııaıkl arının, altern 
sında daha etkili ve rasyonel bir biçimde dağıtılması amaçlanmıştır. 

Maliye Bakanlığınca 1965 yılında başlanan yoğun çalışmalar sonunda, sistem 1973 yılında yürürlüğe konulmuştur. 
PBS ilk uygulama yılı olan 1973 malî yılında kendisinden kısa dönemde beklenen faydaların büyük bir kısmı 
1. PBS uygulaması ile, genel ve katma bütçeye dâhil tüm daire ve kuruluşlarca yürütülen hizmetler program 

programlar ile ödenekler arasında ilişki kurulmak sureti ile hizmlet maliyetlerinin s apt anmasın a ve kamu kesimlinin 
•israfmın önlemmesine olanak hazırlanmıştır. 

• 2. PBS'nde ödenek idağıltımı kuruluşların «hizmet programları» esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. Hizme 
Planı ve yıllık programlarla belirlemen amaçların yanısıra ilgili kuruluşun olağan hizmetlerine göre düzertlenmıelkt 
yandan bütçelerin hazırlanması ve öte yandan Yüce Meclislerde görüşülmesi safhasında alternatif amaçla,!' ve bu 
bilecek alternatif hizmet programları arasında sıeçim yapabilme olanağını sağlamıştır. 

3. PBS'nde yatırım ödenekleri proje bazında sınıflandırılmış olan hizmet programlarına göre ayrıldığıınidan, yı 
sının izlenmesi ve Program - Bütçe ilişkilisinin kurulması olanağı doğmuştıır. 

İlk uygulama yılı olan 1973 malî yılında PBS çalışmaları, esas olarak ödenek taleplerinde belirtilen amaçların 
önierilen hizmet pragrmlarmın bellirli esaslara göre sınıflandırılmasına yönelik olmuştur. 1974 malî yılında PBS ç 
programlarının maliyetlerinin ölçüllmesini sağlayacak sayısal veya sayısal olmayan nesnel verilenin ve kriterlerin 
daireler ve kuruluşlar arası hizmet geçişmelerinin ve tekrarlarının giderilmesi doğrultusunda yürütülecektir. 

PERSONUL REFORMU ÇALİŞMALARİ : 
Devlet Memurları Kanununun'ort ay a çıkardığı ve Komisyonumuzun 1973 yılı raporunda belirtilen bazı huzursuzlu 

miz ıbütç.e yılı içerisinde ele alınmış ve 1589 sayılı Yetlki Kanununa istinaden Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarıla 
ve şikâyetlerin giderilmesine çalışılmıştır. Buna -rağmen, gerek personel, gerek kurumlar yönünden aksaklık ve şik 
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ği söylen amez. Yeni Hükümetçe Devlet Memurları Kanunu ve Kanun Hükmündeki Kararnameler yeniden, e 
de bazı düzeltine ve yeni düzenleme çalışmalarına (başlanmış 'bulun m adetadır. Bu çalışmaların en kısa- zamand 
Kanununa şikâyet ıkonularını giderici ve uygulanabilir I bir şekil verilmesi temenniye şayandır. 

Diğer taraftan iyine geçtiğimiz bütçe devresinde gerek I - 4 derece, ıgerek yan ödeme 'konularında (-eşitii k 
melerin d<;, ıbelirli Ibir istihdam politikası tespit edilerek, bu politika çerçevesinde ve müeNseselerin amacın 
lar ve personel arasında denge sağlayıcı bir biçimde yeniden (de alınması yönünden çalışmalar yapılmalıdur. 
önce sonuçlandırılarak, bııgıünikü unvan karmaşıklığının önlenmesi yoluna, gidilmelidir. 

Temienmiler : 
İthal c'tmelklte olduğu petrol 'bedelini peşinen ödemede meoburiyetinde olan T. P. A. O.'ıım kamu mües.s(\ 

lei'inden (çok ibüyülk me'blâğlara ulaşan alacaklarını taHısil edemediği için T. 1'. A. O. büyük finansman güçlüğ 
Kamu kuruluşlarından ve Kamu İktisadî TeşdHbüslerinden alacaklarının sa^ğlannıam, şayet Kamu İkti 

edilecek, ise bu (borçların konsolidasyondan önce T. P. A. O.'na ödonerdk petrol arama, ve üretim çalışmalar 
lammasını, 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bankasının 1974 yılı [Bütçesi olanaklarını en etken İvicinizde 'kullanarak, Ibaş 
Reformu ile (bütünleştirerek uygulamasına geçilmesini Komisyonumuz temenniye şayan görmüştür. 

dene l Kurulun tasvibine sunulma/k üzere Yülûsek Başkanlığa -arz olunur. 
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Başkan 
Sivas 

A. Durakoğhı 

Adana 
Muhalifim 

Söz hakkını mahfuzdur. 
Muhalefet şerhim ĉ k'LLclir*. 

S. Kıhc 

Baştoanvekili 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 

Ağrı 
Ü. Erhan 

Bolu O. «. Üye 
Muhalifim Bir fizikî yaniilıgı sonucu 

Söz hakkını mahfuzdur, olmayan bütün ek öde-
K. Demir 

Edlinre 
Muhalifini 

Söz hakkım mahfuzdur 
/. Ertem 

uieiklere Ikarşıyıım 
!»Söz 'hakkını, «alklı 

S. Babüroğlu 

Elâzığ' 
/ / . Buz 

Gaziantep 
A. Öztürtomıen 

İımzaıda; 'bulunam.aidı 

Giresun 
t. E. Kıhçoğlu 

İimızaida Ibııilun.aımıaıd ı 

İçel 
L. Bügen 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İzmir' 
C: Karagözoğlu 

İzmir 
A. K. Önder 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Artvin 
T. AltunJcaya 

Katip 
Eskişeh 

A. A. Ko 

Aydın 
'M. Ş. Ko 

İn vvzada ıl>ı#ııu 

Oanakıkale 
O. O. (Janeri 

] )cnıizl 
/ / . Ora 

Elâzığ 
R. Küçütodl 

İmzada İmlunamadı. 

Giresun 
O. Yûmaz 

Erzurum 
Muhalifim 

Söz hakkım ma 
Muhalefet şerhi 

R. Danışm 

Gümüşha 
MuihaMfi 

Söz hakkım ma 
Muhalefet şerhi 

T. Yüc 

İstanbul 
M. Tüziin 

Kars 
K. Ohyay 

İzmir 
MJuhalafi 

Söz hakkım ma 
Muhalefet şerhi 

Y. Ergen& 
Kara 

M. Şâmilo 
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Kayseri 
C. Cebeci 

Kayseri 
Muihalifiım. 

Söz hakkım mahfuzdur. Söz 
Muhialef et şerhim efclidir. Mulhitı 

Konya 
F. Özlen 

İınzaida buıluuaımıafdı 

Manisa 
Muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Mulhıal'ei'et şerhim elklidlir 

II. Okçu 

Ordu 
Muhaliftim 

Söz halkkım (mahfuzdur. 
Miihıalefet cerhim, ekilidir. 

B. Taranoğlu 

iTabiî Üye 
Söz hakkim saklhdır. 

S. Karaman 

/ / . Nakiboğlu 

Kütahya 
Muihalifiım. 

Söz halkki'm mahfuzdur. 
Mulhıa I'ef et şerhim ektidir 

A. M. Ablum 

Mardin 
Söz halkkım. mahfuzdur. 

M. A. Artkan 

M'ZG 
T. Doğan 

Tokat 
H. Abbas 

Yozgat 
V. Uyar 

Sö> 

ıSö: 

Koeaıepi 
MulhaiMfiım. 

hakkım mahfuzdur. Söz 
ıM'et şerhim elklidir. MiHh; 

L. Tokoğlu 

Malatya 
M. Delikaya 

Muş 
/. İlhan 

Sivas 
K. Kangal 

Trabzon 
Î hakkım mahfuzdur. 

A. 8. Ağanoglu 

Ankara 
Muhalifim 

z hakkım mahfuzdur 
MJuhalCıfet şerhlini eklidir. 

Y. Köker 

Kon 
Mulhai 

hakkını 
defet şe 

Ö. Öl 

ıMaîla 
/ / . G 

Niğ 
M. Al 

Tekir 
Y. Alp 

Yoz 
S. E. 
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MUHAiLEiPET ŞERHİ 

1974 malî yılı Bütçesi, Komisyonumuza, s a,mi mî, acık, denk ve 1974 yuh Programının hedefleri m gerçekleşti 
takdim edilmişti. 

Ayrıca daha da ileri bir ifade ile bütçenin, Koalisyon linklim etinin politikasını da yansıttığı anlatılıyordu. 

'54 adet bütçe üzerinde yaptığımız Ibir aylık çalışma sonunda göndük M; bütçenin tümü. üzerinde yaptığımı 
şelerin tamamı varittir. Hemen her kuruluşun bütçesi üzerindeki Bayın Bakanların beıyanılaın, önergelerle yapı 
lar ve bütçenin aldığı son şekil, bu bütçe için, takdimde ileri sürülen niteliklerinin gerçeğe peJk uygun düşmed 

Bir İçere, (bütçenin en önemli politika âletleri lolara'k ifade olunan, 
— Yatırımları hızlandırma fonu, 
— Önıemli fiyat artışlarını 'karşılama fonu, gibi fonlar yapıdan ilâveler ve ortaya çıkan ödenek noksanlıkları 

gelmiştir. 

'1. Kadrolara ilişkin özlük haklar dışındaki cari 'kalemlere ait fiyat artışlarının «'Fiyat artışlarını karşılam 
'2. Vatınım eklen eki erinin noksanlarının ve f iyat artışlarının, hat tâ hızlandi'nlmaisının «Yatırımları hızlan 

öngörülmüştür. 

I. - Güder bütçesinde : 

Önemli kalemler olarak : 

a) Millî Savunma Baikanlıği! ıbütçesinin görüşmeleri sırasında talblolarda verilen izahatta mezkûr bütçede 
ihtiyaç vardır. 

!b) Karayolları, Devlet iSu İşleri Genel Müd ürlükleıi ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan lığımın köy y 
yatırım ödeneklerinde 4 milyara yakın ödenek noksanı bulunmaktadır. 

c) Komisyonumuza 334 adet önerge verilmiş, 164'ü kabul, 72'ısi ret, 98'd ©eri alınmıştır. 
Bu önergelerle 1.500 milyar liralık ödenek ilâve edilmiş, bu suretle Bütçe hem malî dengesi ve hem de içindeki tu 

mıştır. 

'Bu durum. göiSteriyor iki, 1974 yılı Bütçesi, 6milyarlık dç istikrazın gerçekleşebileceğinin kabul edilmesi halind 
açıkla malûl bulunmaktadır. 

II. Gelir Bütçesinde : 

1974 Bütçesinin gelir tahini illerinim de fazla iyimser bir zihniyetle hazırlandığı meydandadır. 
Meselâ; 
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Kurumüiar Vergisi : 

1968 yılından itibaren tahsilat geliri tahminle finin altında tahakkuk etmiş, bu devre içinde bu kalem verdid 
simi geçmemiştir. 

1973 yıllımla. İktisadî Devlet Teşekkülleri Hazine yardımı tarikiyle, geçmiş yıllar borçları karşılığı olarak 
silatından düşüldüğü takdirde İni vergi kaleminde ha'kikî gelir arıtımından mütevellit miktarın 410 milyon T 

Hal ıbö'yle iken, bu vergi Ikalemiuide 1974 yılı için bir evvelki yıla nazaran 1 350 milyon TL. fazla hasıla 

Motorlu iKıaira TaşıtHan Vefrtgasi : 

Bu vıongi kalemiinde 1968 yılımda 82 milyon tahsilat yapı imiş, bu miktar 1973 yılında aneaık 130 milyona 
I lal böyle iken, bu kalem vergiden 1974 yılında 350 milyon TL. gelir sağlamak mümkün değildir. 

İktisadî Devlet TeşeîaktüjlllleîriilnJdm €teWar : 

Bugün İktisadî Levlet Teşekkülleri 1974 yalının ve işletime giderleri için, 

Merkez Bankasından! 7 100 milyon 
Bütçe yardımı olarak 5 080 » 
Devlet Yatımm Bankasından 4 172 » 
Dış Proje Yardımı olarak 3 182,5 .» 

ki cem'an 20 134,5 TL. 

ıbir finansman -transferine muhtaçtır. J-îıı teşekkül bîrden 1973 yılında sağlanan gelir sıfır noktasında kalmıştır 
lelerine zamlar yapılmış olmasına rağmen 1974 yılı Bütçesinde 1 300 milyon TL. gelir beklemek im ü mkün değildi 

İstikraz : 

Az gelişmiş memleketlerin liktisaden kalkınma davasında, en büyük sıkıntısını sermaye terakümünün ki riayet 
Türkiye'de likidite ve kredi sıkıntısı bütün açıklığı ile ortadadır. Yeni İktidarın bu sıkıntıyı nasıl gidereceği is 

Şüphe yokki, piyasa, maliyet şişkinliği sebebiyle bu sıkıntıyı ilerdeki aylarda daha kuvvetle çekecektir. 
JMyasa. bu tarz bir sıkıntı içinde bulunduğu bir zamanda, 1974 yıh Bütçesinde (i milyar lira. istikraz geliri bek 

hakkuku mümkün olmayacak bir bekleyiştir. 
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(lörülüyorki, 1974 maili yılı Konsolide -Bütçesi ortalama. hesaplar la. 7 milyar TU giderler bölümlerinden, 6 mily 
mak üzere cem'an 13 milyar TL. >açık vermek isti dadmd adı r. 

Netiee olarak, şu kısa maruzatımı/ gösteriyor ki, 1974 Pmtçesi, 

1. Acık ve samimî değildir. 
2. İddia edildiği veçhile denk değildir. 
o. Yıatırını politikası bakımından 1974 Programında derpiş edilen sosyal ve iktisadî hasılayı gerçekleştirnııe gü 
4. lo milyar TL. açıkla malul olan 1974 Bütçesi, fiyat .artışları karşısında, vatandaşın günden ıgüne artan ıstır 

rarını temin etmek gücüme sahip değildir. 

5. Memleketimizin en büyük derdi olan işsizliği önlemek gücünden mahrumdur. 
6. Tasarının 70 nci maddesi 14 . 1 . 1970 tar ih -ve 1211 sayılı Kanunun 40 neı maddesine aykırıdır. 
7. Memur maaşlarından uygulanacak 8 katsayısı ile memur ücretleri fiyatların çok gerisinde kalmıştır. 



Genel Bütçe 
Devlet borçları hariç % 1 ler 

Genel Bütçe toplamı 
Katma bütçeler 

Toplam 
Hazine yardımı 

Konsolide bütçe toplamı 

Katma bütçelerin kendi gelirine ilâve 

Gelir bütçesine ilâve 

— 24 — 

Hükümet tasarısı 

81 034 606 929 

14 624 ;î48 780 

95 659 045 709, 
13 186 281 766 

82 472 76;', 94:î 

Komisy (> 11 d a i lâ v 

1 376 7.1.4 
75:} 834 

— 

622 879 974 
265 932 45 

888 812 42 
255 200 

633 611 52 

10 731 

622 879 
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G E N E L B Ü T Ç E 

(A) CETVELİ 

K O M İ S Y O N C A 
D a i r e l e r Hükümet teklifi Eklenen Düşülen K 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Yargıtay 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 

1 
13 

1 
1 
1 

32 
12 
1 

3 

1 

58 
194 

12 
62 
7 

58 
988 
163 
58 
55 

683 
372 
353 
427 
941 
847 
652 
046 
038 
652 
729 
133 
381 
207 
549 
119 
663 

504 880 
154 074 
614 969 
001 144 
663 104 
075 421 
638 779 
034 471 
047 808 
246 085 
980 615 
192 575 
970 000 
057 000 
945 471 
320 369 
931 668 
384 750 
616 092 
642 654 
765 604 
812 477 
212 925 
449 459 
842 511 
833 735 
388 986 

— 
— 

273 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

75 360 000 
— 

300 000 
— 

25 000 000 
— 
— 

13 505 000 
466 200 902 
122 539 085 

1 000 000 
170 000 

24 897 000 
12 452 039 
29 048 250 

— 
5 501 720 

3 200 000 
2 474 040 

5 000 
— • 

000 
— • 

600 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

1 
13 

1 
1 
1 

32 
12 

1 

3 

1 
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D a i r e l e r Hükümet teklifi 

Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Toplam 

171 957 054 
326 076 246 
272 357 011 
524 771 000 

3 233 807 000 
197 101 370 
701 354 200 

45 204 987 
101 740 435 

81 034 696 929 

Düşülen 

Genel Bütçeye ilâve edilen 

Bütçe Kanununun 1 nci maddesiyle 
% 1 kesilen 

Toplam 

K O M İ S Y O 
Eklenen Düşülen 

45 000 000 
43 869 972 
56 140 000 
224 750 000 
5 250 000 

150 500 000 
81 231 502 
5 000 000 

1 387 988 470 11 274 0 

— 1\ 274 040 

1 376 714 430 



K A T M A B Ü T Ç E L E R 
K O M İ S Y O N C 

D a i r e l e r Hükümet teklifi Eklenen Düşülen K 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
Ankara Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Gn. Md. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

141 319 645 
950 374 620 
569 765 988 
846 492 093 
731 868 721 
291 047 130 
644 080 670 
81 669 926 

114 279 278 
119 547 148 

4 140 368 042 
23 635 704 

'578 388 250 
65 ıl99 639 

191 514 000 
4 856 818 000 

ili 714 459 
442 104 720 
324 160 747 

30 900 000 
— 

24 İ190 ı573 
7 840 000 
7 258 500 
5 406 000 

54 600 000 
1 200 OOO 
8 450 OOO 
2 '442 699 

— 
— 

600 000 
25 000 000 
47 480 000 
26 740 000 

— 
16 981 550 
31 893 130 

— 
— • 

— 
— • 

—. 
— 
— • 

— • 

—. 
— 

— • 

— 
— 

25 000 000 
— 
— 
— 
— 
— 

4 

4 

Toplam 14 624 348 780 290 932 452 — 25 000 000 14 

— 25 000 000 

'265 932 452 
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D a i r e l e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İş. Genel Müd. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

Toplam 

Devlet Üretme Oiftlikleri Genel Müdürlüğü 

-..>.. > • - < 

Katma Bütçelerin 
Hafine yardımı Kendi ıgel 

80 900 000 
24 190 573 
7 840 000 
7 258 500 
4 906 000 
36 300 000 
1 200 000 
8 450 000 
2 442 699 
1600 000 

47 480 000 
26 740 000 

—. 
131 893 130 

600 
18 800 

1'6 931 

230 200 902 35 731 

+ 25 000 000 — 25 OOO 

255 200 902 + 10 731 



Toplantı : 13 O 0 1 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 00İ 

1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
poru (1 /65 ) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 3 . 197 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - [1761/1681 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mafliyıe BaJkaaılığınıca Ihaarlanıan re TiMriye Büyük [MülBeıt MeclüsUme arzı Bakanlar K 
ca 14 . 3 . 1974 tariMinde (kararlaştarılan «1974 yıOı IBütıçe ikMuanu tasama.» ve gfeaıeklçesi 60e 
vtelier ilişik lölaraik Isımıulmıııştur. 

Geoneğünün yajpıümjasını isaygıyle tarz tedıerim. 
Bülent Ecev 

Ba^balkan 





Millî Bütçe Tahmin Raporu 

1974 yılı programının hedef, politika ve ilkeleri yeni strateji ve üçüncü plânda belirlenen temel sorunlar ve 
dünyada ve ülkemizde ortaya -çıkan ekonomik ve sosyal gelişmeler göizönünde tutularak hazırlanmıştır. 

1974 yılı programının öncelikle ekonomik istikrar amacına dönük olarak hazırlanması gerekli görülmüş bu 
kredi ve dış -ekonomik ilişkiler politikaları bu amaca ağırlık verilerek- düzenlenmiştir. Ancak, ekonomi politi 
ilke, plânda öngörülen üretim, kapasitelerini s'ağlayacak yatırımların kısa dönemde ekonomik istikrarı sağlama am 

'Bu amaçla, kamu ve özel tüketim harcamalarındaki artışların yıllık programda öngörülen düzeyde tutulması ve 
litikası n«ıû haşlıcıa -aımacı olmaktadır. Özellikle kamu cari karcamalarınm aşılmaması gerek kamu yat ılımlarının 
gerekse ekonomik istikrarın sağlanması acısından zorunludur. 

1974 yılı için öngörülen kaynaklar - Harcamalar dengesi 1973 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. 
1974 yılında gayrisadıî millî hâsılada ön görülen artış hedefi '% 7.6'dır. ıDış tasarrufların 1973 yılında 700 .milyo 

400 ımıilyon liraya çıkması takmin edilmektedir. Böylece toplam kaynakların % 8.5 oranında artması «göriilmüş 

1974 yılı için sabit fiyatlarla hedef alman sabit sermaye yatırımlarının G5 milyar 350 milyon lira olarak (ger 
1974 yılında toplam tüketim yüzde 5.5, kaımu tüketimi yüzde 17.9 özel tüketim yüzde 3.4 oranlarını aşmaması 

yılı içinde toplam yurt içi tasarrufların yüzde 15.8 oranında artıması ve toplam yatırımların yüzde 98'inin iç tas 
olacaktır. 

1974 yılı için saptanan 'hedeflere ulaşıldığında Türk ekonomisi, kalkınmasını istikrarlı bir şekilde yeni stratejin 
lara uygun biçimde sağlanmış olacaktır. 
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GELİR BÜTÇESİ GEREKÇ 



— 6 — 

Gelirin çeşidi : GELİR VERGİSİ 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1973 bütçe tahmininde 14 milyar 200 milyon lira olarak öngörülen tahmin 2 milyar lira fazlasıyla gerçekleşm 
farklarının memurlara ödenmesidir. Ayrıca çeşitli İş kollarında yapılan 'toplu siözlıeşTnelerle sağlanan ücret artışla 
yıllarında millî gelirdıeiki büyüme oranları il'e 1974 toplu sözteşım elerle ücretlerde beklenen artışlar dikkate al 
tartışla {Mir Verğisli tahsilatının 20 milyar 100 (milyon lirayı bulacağı 'tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
4969 
1970 
1974 
1972 
1973 

tahmini 

4.600.0 
5.100.0 
6.750.0 
3.650.0 

11.450.0 
14.200.0 

Miktar 

4.444.2 
5.168.4 
6.573.1: 
9.544.3 

11.663,3 
16.200.0 (*) 

Fark 

+ 465.5 
+ 724.2 
+ 1.404.7 
+ 2.971.2 
+ 2.119.0 
+ 4.536.7 

Oran 

+ 
+ 
+• 
+ 1 

+ 
+ 

% 

11,6 
16,2 
27,1 
45,2 
'>0 9 

38,9 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Kesim : 1 Madde : 0 
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(Miıriin, Çeşidi KURUMLAR VERGİSİ 

Kesimi : 2 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ 

1973 Bütçe Kanununda 2 milyar 490 milyon lira olarak yer alan bütee tahmininin fazla olarak gerçekleşme 
düzelen kurumların geçmiş yıllar borçlarını ödeyebilmeleri, kısmen de 1970, 1:971 ve 1972 yıllarındaki fiyat hare 
hacimlerinin ve kârlarının büyümesidir. 1973 vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verileceği ve vengiler 
me oranının daiha düşük olacağı beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

950.0 
1.500i) 
1.600.0 
1.950.0 
2.750.0 
.2.490.0 

G E R Ç E K L E 

Bir 

Miktar 

940.5 
1.254.3 
1.598.7 
1.501.2 
2.089.6 
3.000.0 (' 

önceki yıh i göre 

Fark 

+ 
+ 
+ . 
— 
+• 

*) +. 

109.9 
304.0 
353.4 
97.5 

'588.4 
910.4 

§ M E 

değişme 

Oran 

.+ 
;+ 
+ 
— 
+ 
+ 

% 

13,2 
32,4 
28,3 

6,9 
39,1 
43,5 

(*) 1 aylık gerçekleşmeye göre geçici iahmin. 
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CfcMn ty&şm : GAYRİMENKUL KIYMET ARTIŞ VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1974 yılında bu vergiye tabi işlemlerde meydana gelecek gelişmeler gözönünde tutularak 1974 normal bü 
pit edilmiştir. 1973 yılına, göre öngörülen artış oranı •% 21,8'dir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göro değişme 
Bütçe • 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 100.0 
1972 150.0 
1973 350.0 

248.7 + 248.7 — 
270.6 ;+ 21.0 + 8,8 
,320.0 •(*) +' 49.4 + 18,2 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MALÎ DENGE VERGİSİ 

Kesini : 4 Maddle : O 

TAHMÎMİ1N GEREKÇEISİ : 

Malî Denge Vertgiısi Kanunu ile 1974 malî yılı içinde 2 milyar 587 milyon lira tutarında gelir sağlanacağı tah 
öngörülen artış oranı % 30.0^dır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe — — 
Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 3.000.0 1.452.6 — — 
1973 1.536.3 2.000.0 (*) 547.2 + 37,6 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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C*e_r [Çaşdidi : EMLÂK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu vengiden 1974 yılı için 350 .railyıon lira hâsılat sağlanacağı tartınım edilmiştir. 1974 yılında ini vergid 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütc.e __________ 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

170.0 
215.0 
280.0 
300.0 
340.0 
325.0 

188.7 
220.5 
256.3 
297.5 
246.3 
270.0 (#) 

+ 
+ 
+ 
.+ 
— 
+ 

30.0 
31.8 
35.8 
41.2 
51.3 
23.7 

+ 18,9 
+ 16,8 
+ 16,2 
+ 16.0 
— 17,2 
+ 9,6 

>(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Ctelirin Çeşidi : MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGİSİ 

Kesim : 2 MaJddıe : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1974 yılında gerek ithalât suretiyle ve gerekse nıiemloket dahilinde limıal olunarak trafiğe çikacak olan motorlu 
düzenleyici tedbirlerle tahsilat nispetinin yükseltileceği @özönünde tutularak 1974 malî yılı bütçe ıtaihmini 350 mil 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

180.0 
95.0 

150.0 
1115.0 
185.0 

Miktar 

82.1 
89.6 

154.1 
104.6 
111.9 

Fark 

+ 
+ 
+ 
— 
.+ 

10.0 
7.5 

64.5 
49.5 

7.3 

Oran % 

+ 13,8 
+ 9,1 
+ 71,9 
— 32,1 
+ 6,9 

1973 125.0 130.0 (*) + 18.1 4- 16,1 

'(*) 11 ayhk gerçekleşmeye göre geçici iahmin. 
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Gelirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 

Kesüm : 3 Madde : O 

TAHMİNİN GiEREKjÇESİ : 

1974 yılı içinde bu kalemden sağlanacak gelir % 20 at-tıs uranı ile 240 milyon lira. olarak talimin edilmiş 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

O- E R Ç E K L E Ş. M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — •—— — — 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

tahmini 

50.0 
40.0 

120.0 
100.0 
115.0 
175.0 

Miktar 

39.7 
53.0 
58.,3 
95.2 

151.0 
200.0 (*) 

F 

+ 
+ 
4-
+ 
+ 
+ 

ark 

10.1 
13.3 
5.3 

36.9 
55.8 
49.0 

Oran 

+ 
+ 
-f-
+ 
+ 
+ 

% 

34,1 
:*3,5 
10,0 
63,2 
58,6 
32,4 

'(*) 11 mfhk gerçekleşmeye göre geçici iahmin. 
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Gelirin Çeşildi : AKARYAKIT VE TEKEL MADDELERİ DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN İSTİHSAL 

Kesim : 1 Majdde : 1 

TAHİNİN OEREKÇEBİ .-

1974 yılında ekonominin muhtelif imalât sektörlelindielki çeşitli gelişmesi ve fiyat hareketleri gözönünde tutularak 
% 37.7 nispetimde bir artış kabul edilerek 1974 'bütçe tahmini 6 milyar 200 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS «İLGİLER (Milyon. TL.) 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

1.500.0 
1.900.0 
2.890.0 
2.500.0 
3.750.0 
5.305.0 

a E R ç E 

Bir önceki y 

K L E 

ila göre 

Miktar Fark 

1.558.5 + 
1.688.1 + 
2.194.4 + 
2.908.5 + 
4.175.0 + 
4.600.0 (*) .+ 

257.0 
129.6 
506,3 
714.1 

1 266.5 
325.0 

Ç» 

9 

de 

M E 

'ğişme 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ • 

+ 

% 

19,7 
8yZ 

29,9 
32,5 
43,5 

7,7 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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G e t e n Çeşidi : AKARYAKITTAN DAHİLDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 MaJdde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

iE'iıerji ve tafbiî Kaynaklar Bakanlığından, alınan «karyaikıt tüketim tahminleri ne dayanılarak yapılan hes 
yakıt üretiminden 1 milyar 500 milyon, lira gelir elde edileceği hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R C E K E E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl talimini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

1,550.0 
2.100.0 
2.590.0 
1.700.0 
1.500.0 
1.500.0 

1.529.1 
1.965.8 
940.4 

1.063.6 
1.381.1 
1.350.0 (•) 

+ 
+ 
,+ 
+ 

• + 
— 

.214.1 
36.7 
615,1 
123.2 
317.5 
31.1 

+ 
+ 
+ 
+ 
-4-

16,2 
2,4 
39,2 
13,1 
29,8 
2,2 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre \gegici tahmin. 

file:///gegici
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Gelirin çeşidi : TEKEL MADDELERİNDEN ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Teikel Gendi MiidiirMiğündon alınan Tekel maddeleri satış (tahminine ıg'öre 1974 yılında bu vergi tahsilatının 4 (mily 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl. tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

821.0 
1.040.5 
1.700.0 
2.000.0 
3.236.0 
3.150.0 

606.3 
1.678.0 
2.276.0 
2.714.6 
1.982.5 
3.610.0 (*) 

— • 

+• 
+' 
+' 
—• 
1 

124.9 
.1.071.7 
598.0 
438.6 
732.1 

1.627.5 

— 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

17,0 
176,7 
35,6 
19.2 
26.9 
82,0 

{*') 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin çeşidi : İŞLETME VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu v e l i n i n kapsa/ırana giren işlönılerâı bacim. ve kapsaımı gözönüıbde (tutulmak suretiyle 1973 tahmini (tahs 
gelişme bizi kalbul edilerek 1974 nortnal IbüJtce toabınini (ile bunlara ilişkin fiyat hareketleri 840 ım'Myon lira olar 

Bu Vergiıı'in uygulanmasına ilişkin tamını düzenlemelerk toplam tahsilatın 1 milyar lirayı bulması beklanmelk 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

400.0 
870.0 

1.000.0 

Miktar 

315.5 
451.8 
600.0 (*) 

Fark 

+ 315.5 
+ 136.3 
+• 148.2 

Oran % 

— 
f 43,2 
+' 9,6 

(*) 1.1 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin.. 
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G&mm mm : ŞEKER İSTİHLÂK VERGİSİ 

Kedim : 3 MaMe : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Gewk Türkiye Şeker Fabrikalairı A. Ş.'niiı tüketim tahmini ve g'eçmiş yıililar veırgi bo-rdiaırmdan yapılacak talhs 
tîylle 1974 bütçe yıiı Şefe* İstihlâk Yergisi hasılatı 800 .milTyoıı Kıra olarak tespit edâflnıiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe — 
Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1978 

tahmini 

510.0 
700.0 ' 
550.0 
570.0 
660.0 
700.10 

Miktar 

362.7 
72,9.8 
444.7 
68i8.4 
63)6.2! 
700.0 (*) 

Fark 

— 
+ 
— 
+ 
— 
+ 

56.1 
367.1 
285.1 
'243.7 

52,2 
63.8 

Oran 

+ 
— 
+ 
— 

+ 

% 

a.3,3 
101,2 

39,0 
54,8 
7,5 

10,0 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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M ı i m Çekildi : TAŞIT ALIM VERGİSÎ 

Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

4974 yıllında ıtmafik slicdll Ibür'oılarJnıa kaydediılJecek tahmini motoriHu ikana taşıt miktarı gözönünde tııtıKİiar 
% 30.ıl nispetlinde 'hır artış IfcaJbül edilllmieik suretiyle 1974 ihütçlesi talhmini 820' miilyon lira olharak talimim iodiKm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
1969 
İİ97Ö 
1971. 
1972 
197,.-! 

Bütçe 
tahmini 

100.1(7 
,275 JÖ 
.327.0 

G E R 

Bir önce 

Miktar 

247,6 
431.7 
G3Ö.Ö (*) 

Ç E K 

•ki yıla 

Far 

+ 
+ 
+ 

: L E § M E 

göre değişme 

k Oran 

Ü47J() 
184jl + 
498.[3 + 

% 

, — 
74,3 
45,9 

(*) 11 'aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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(fedainin. Cemi : EMLÂK ALIM VERGİSİ 

Kös i in :5 Majdidle-O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Iİ973 yıilıııda 'beklenen Mısiilât ımüktiarııma göre bu veırgi hıasııMında'n % 35.4 nispetinde bir geılişme olacağı k 
bütçıe talimini 1 milyar 675 milyon 'liııa oiaıra.'k öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl 

1988 
T%9 
1970 
197li 
1972 
1973 

tahmini 

260.0 
350.0 
575JÖ 
.550.0 
685.0 

I.IOOJO; 

Miktar 

289.9 
377.4 
442 .S 
639J5 
879.16 

a.eoo.o •(*) 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

•55.3 
-87.5 
İ65.4 

196.7 
240.il 
320.4 

Oran 

ı + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

23,5 
'20,1 
17,3 
44,4 
37,5 
36,4 

(*J 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

http://240.il
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GelMn Çleşlildi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 6 Mjajdde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynıaikteki! mevcut bafeaya miktarıma göre '1974 nütee tahminli '10 'mriılyoıı İina olacak öngörülmüştü 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütee —— 

Yıl talimini Miktar Fark Oran % 

1968 110.0 20.1 + 5.2 + ,34,8 
1969 10.0 0.7 —ı ,1.3 — 80,0 
1970 10.0 4.0 — |16İ1. — #2,5 
1971 5.0 1.0 + 0.j3 + »42,8 
1972 2.0 46,<6 + , 45 j6 •+ 4:500,0 
1973 10.0 40.0 (*) — 6J6 — 0.4,1. 

(*) 11 ,ayhk gerçeJdepneye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Yergiye (tabi banka lişlemlerinde 1974 yılında meydana gelecek gelişme seyri gözönünde tutularak ve % 26.5 n 
•mek suretiyle 1974 bütçe tahmini 3 milyar 100 milyon lira, olara'k öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütee — '• 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

f 

-{*) 11 mjhk gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

790.0 
920.0 

1.060.0 
1.280.0 
1.800.0 
2.500.0 

739,6 
839.9 

1.138.0 
1.544.9 
1.975.8 
2.450.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

100.7 
100.3, 
298.1 
406.9 
430.9 
474.2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

15.7 
13,5 
35,4 
35,7 
27,8 
24,0 
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Gelirin Çeşidi : NAKLİYAT VERGİSİ 
Kesöan : 2 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ -

1974 bi'ıtee tahinini eieşitli nakliyat 'kurumlarından alınan bilgilerde gözü nünde tutulmak suretiyle 300 milyo 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
! 971 
1972 
1978 

Bütçe 
tahmini 

100.0 
120.0 
200.0 
225.0 
295.0 
200.0 

G : 

Bir 

Miktar 

98.2 
90.0 

116.1 
284.1 
228.7 
250.0 ( 

E R 

önc( 

*) 

Ç E 

ki yi 

I 

— 
— • 

+ 
+ 
—-
+ 

K i, E 

la göre 

Vırk 

1.8 
8.2 

26.1 
118.1 

5.4 
21.8 

Ş 

d 

M E 

jğişme 

Oran 

— 
-ı-
4 -

—. 
+ 

% 

0,1 
8.3 

29,0 
101,8 

2,8 
9,8 

(*) 11 aıjlıl' gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PTT HİZMETLERİ VERGİSİ 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1973 yılı tahsilat seyrine ve PTT Genel Müdürlüğünden alman bilgliye göre 1974 yılı bütçe tahmini 200 milyon 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E § M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe • 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

65.0 
75.0 

175.0 
90.0 

185.0 
200.0 

62.1 
75.9 
74.5 

114.2 
145.8 
180.0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

3.9 
13.8 -
1.4 

39,7 
31,6 
34,2 

.+ + 
— 
+ 
+ 
+ 

6,7 
22,2 
1,8 

53,2 
27,6 
23,4 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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(Mirin ÇeşıMi : BİNA İNŞAAT VERGİSİ 

Kesim : 4 Makldte : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Türkiye'de yıllık toplam (inşaat sahası bu inşaatın iş yeri ve Ikoııut inşaatı olarak dağılımı ve veL-ginin ka 
pılan hesaplara göre bu vergiden 1974 yılında 145 milyon lira hasılat sağlanacağı tahmıin iedilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E S M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 125.0 53.1 + 53.1 
1972 80.0 81.9 - 28.8 + 54.2 
1973 100.0 115.0 (*) + 33.1 + 40,4 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici talimin. 
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Gelirin Çeşidi : SPOR - TOTO VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu vergiden 1974 m'alî yılında 35 milyon lira tutarında tahsıilât yapılacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 50.0 35.1 + 35.1 _ 
1972 50.0 35.3 + 0.2 + 0,5 
1973 50.0 35.0 (*) — 0.3 + 0,8 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DAMGA VERGİSİ 

Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Dıaimga Yergisine im'bi işlemlerde 1974 yılında meydana gelecek genişleme hacmi gözönünde tutulmak sure 
zaran. % 32.5'lnk hin* gelişme kaimi edilerek 1974 yuh. Biı'tee tahmini 2 milyar 050 milyon lira ollar ak tespit ed 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
J969 
1970 
1971 
1972 
1973 

675.0 
800.0 
865.0 

4.100.0 
4.44.2,0 
1.750.0 

002.7 
728.5 
912,2 

4.219.4 
1.552.5 
2.000.0 (*) 

j ^ 

+ 
+ 
+ 
--
4-

80.7 
05.8 

183.7 
307.2 
333.1 
447.5 

"T" 

-1-

+ 
-h 

1 

4 -

-l--5,T 
9,9 

25,2 
33,0 
27,3 
28,8 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GHiriıı Çeşidi : TAPU HARÇLARI 

Kesim ; 7 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Tahsilat seyrine göre 1974 bütçe tahmini 1973 yılı tahsilat tahminine göre 50 milyon lira l'a;zla siyle M50 -milyon 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R O E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe • -

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

3,0.0 
35.0 
40.0 
65.0 
-95.0 
105.0 

27.1 
33.3 
47.5 
66.9 
80.1 
100.0 (*) 

—. 
+ 
-U 

+ 
+ 
+ 

0.8 
6.2 

14.2 
19.6 
13.2 
•19.9 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
"T* 

2,8 
22,8 
42,6 
41,2 
19,7 
24,8 

('•'•) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici talimin,. 
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Gelirim. Çeşidi : NOTER HARÇLARI 

Kesıttn : 7 Madde : 3 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1974 yılı 'Bütçe tahmini 1973 taİLSİlât tahmini ne »üıre 30 milyon1 ilira i'azla.siyle 150 milyon lira olarak öngör 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

tahmini 

50.0 
50.0 
75.0 
75.0 

100.0 
110.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

55.6 
(i 6.; i 
90.8 

107.9 
91.9 

120.0 (: 

Ç E K L E ! 

önceki yıla göre 

•) 

1 

+ 
' " I " 

4-
— 
—• 
- l _ 

''ark 

^.(^ 
9.7 

24.5 
17.1 
16.0 
28.1 

S M E 

değişme 

Oran 

+ 
+ 
+ 
1-
— 
1-

% 

10.9 
17,1 
:}6.9 
18,8 
.14,8 
30,5 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Geltkin çeşidi : PASAPORT VE KANÇILARYA HARÇLARI 

Ke*&n : 7 Madde : 4 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Tahsilat seyri dâkikate alınarak 1974 yılı Mitçe talimlini 300 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe — • •• — 
Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

tahmini 

10.0 
13.0 
35.0 
65.0 

335.0 
350.0 

Miktar 

13.1 
30.6 
78.5 

157.4 
169.4 
200.0 •(*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Park 

1.8 
17.5 
47.9 
78.9 
12.0 
30.6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+1 

•+ 

% 

15,9 
133,5 
156,5 
100,5 

7,6 
18,0 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : 5 

TAHMİNİN" GEREKÇESİ : 

Tatoilât seyrine göre 1974 yılı bütçe .tahmini 60 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R C E K L E S M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

25.0 
15.0 
15.0 
20.0 
35.0 
40.0 

Miktar 

11.8 
12.4 
17.1 
26.7 
32.1 
45.0 (*) 

I 

+ 
+ 
+ 
.+ 
+ 
+ 

<Y)rk 

2.4 
0.6 
4.7 
9.6 
5.4 

12.9 

Oran 

+ 
+ -
+ 
+ 
+ 
'+ 

% 

25.5 
5,0 

37,9 
56,1 
20,2 
40,1 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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(Midin çeşidi : DİĞER HARCILAR 

Kedim : 7 Maddfe : 6 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1974 yılı Bütçe tahimini 1973 tahsilat tahminine göre 70 milyon lira fazlasıyle 210 milyon lira olarak öngörülmü 
alksaiklıMıa;-' giderilerek öngörülen artış sağlanıaeaiktır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe 
Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

tahmini 

30.0 
30.0 
35.0, 
60.0 

120.0 
150.0 

Miktar 

30.7 
31.5 
52.4 
73.5 

119.4 
140.0 !(*) 

1 

+ 
+ 
•+ 
+ 
+ 
+ 

''ark 

6.9 
0.8 

20.9 
21.1 
45.9 
20,6 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

28,9 
2,6 

66,3 
40,2 
62,4 
17,2 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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(Mirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1974 yılı içinde gerçleklecelk ithalât miktarı 2 milyar 450 ımıilyon dolar olarak programlanmış bulunmakt 
dolarlık kısmınım vergiden ımuaf (ithlalât teşkil etmektedir. Vergiden muaf ithalât miktannın bir 'evvelki yıl 
Avrupa ekonomik topluluğuna dahil memleketlerden yapılacak (ithalâta ıtıanın&n gümrük indiriminin e'tlkileri di 
edilecek gümrük vergisi 3 milyar 500 milyon lira olarak tahmin .'edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

1.550.0 
1.800.0 
1.100.0 
2.000.0 
,3.000.0 
2.400.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

1.169.8 
994.8 

1.271.1 
1.814.0 
2.285.4 
2.800.0 ( 

öne 

#\ 

Q E K L E 

eki yıla göre 

Fark 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 

48.9 
175.0 
276.3 
542.9 
471.4 
514.6 

Ş M E 

değişme 

Oran 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

4,0 
14,9 
27,7 
42.7 
25,9 
22,5 

(*) 11 \ayhk gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

file:///ayhk
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Gıelfliriin Çeşidi : AKARYAKIT GÜMRÜK VERjMSi 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alman bilgilere göre bu kaymaktan 1974 yılında 380 nıiîyı 

TAHM'tNE ESAS BİLGİLER (.Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
197''. 

Bütçe 
tahmini 

171.0 
175.0 
175.0 
175.0 
220.0 
240.0 

G- : 

Bir 

Miktar 

162,3 
135.9 
167.8 
182.0 
222.4 
300.0 ( 

E R 

önce 

*) 

Ç E K L E 

dd yıla göre 

h 

. 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

"'ark 

6.0 
26.4 
31.9 
14.2 
40.4 
77.6 

S 

d. 

M E 

eğişme 

Oran 

— 
+ 
+ 
+ 
4-

% 

3,5 
16,2 
23,4 
8,4 

22,1 
34,8 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

lira sağla 
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<Mr&n Çeşidi : TEK VE MAKTU 'VERGİ 

'Kesim : 1 Maidûe : 3 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1 . 2 . 1973 tıarihliınıdlc yüıtürlüğe giren. .19 . 7 . 1972 gün -ve 16İT) .sayılı yeni gümrük 'kanununun (> ııeı. mad 
beraberinde gelen vıe ticarî mahiytette bulunmıayan. vergiye tabi eşyadan ahnaeiak gümrülk vergilerini gösten 
lere bağlı kalmaksızın ve bu nispet ve hadleri geçmemıek şartı yl>e tek ve mıaktu bir tarife uygulamaya Bakanla 
gi ve nesimlere karşılık olmak üzene öngörülen bu verginin ımıaddeler itıibaniyle Balkanlar- Kurulunun 2(i . 1 . 
siyl:e saptanmış bulunmaktadır. 1974 mıalî yalında 50 milyon lira tahsilat 'öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — —-—— 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1973 
1972 
1973 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ [MADDELERDEN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde 

TAHMİNİN GEREKÇESİ 

1974 malî yılı iğinde yıapılaoak toplam ithalât nıüktarı 2 milyıar 450 niıilyon dolar olanak Programlanmış bulunm 
dolarlık kısım vcrgasdz ithalât deiin 'kullanılacaktır. İthal mallan fiyat harekeler i dlikkate alınarak 1974 yık tahmin 
öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
197.'] 

Bütçe 
tahmini 

1.350.0 
1.500.0 
1.150.0 
2,050.0 
3.200.0 
2,574.0 

G ] 

Bir 

Miktar 

1.198.8 
1.050.2 
1.295.2 
1.850.1 
2.411.4 
3.000.0 ( 

W R Ç E K L E 

önceki yıla göre 

* 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

•) .+ 

\-u-k 

31.6 
148.6 
245.0 
554.9 
561.3 
588.6 

§ M E 

değişme 

Oran 

+ 
—-
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

2,7 
12,3 
23,3 
42,9 
30.3 
24,4 

[*] 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

file:///-u-k
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(Mirim Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE AUNAN ÎSTİESAL ¥ E B û i S İ 

TAHMİNİN GEKEIC0S4Sİ : 

K\\'^'j\ ye Tabiî Kaynaklar Bakanlığıtul; 
ohi'ak iahıanıı edilmiştik'. 

Kösüm : 2 Madde : 2 

;a?ı. i ti I,u'i-l !'!••(.' ;.-:cvv i;/7-i yıh. lieiiHL-ıiî h:al ;•; iîitvck ;;ik •; ryakı! U\n 

TAHMİNE HSAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E II 0 E K E E S Al E 

Bir* önceki yıla ^üre değişme 

Yıl 

1968 
1969 
1970 

1971 
1972 
197;; 

Bütçe 
tahmini 

— 
1.750.0 
2.080.0 
2.700.0 

Miktar 

1.240.5 
1.9-87.2 
2.516.8 
8.100.0 (*) 

Farlc 

+ 1.240.5 
f 697.7 
4- 579.6 
-f- 588.2 

Oran % 

— 
+ 56,1 
+ 29,9 
h 28,1 

/ * / 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALIMMT DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde 

TAHMİNİN GEIiEKCESİ. : 

197-1 yılı ithalâtı 2 milyar 450 milyon dolar olarak programlaıvmıytir. Bu miktar 'kinde Avrupa Ekonomik Toplu 
indii.i-i.nvli ithalât 'kısmı 1 milyar 152 milyon dolar olarak ve genel toplamı içindeki verdiden muaf ithalât miktarı ' 
edilmek şartı suretiyle İra gelir kaynağından 1974 yılı ibütee (tahmini 1 milyar SOO milyon lira olarak öngörülmüştü 

Akaryakıtlardan vergi gelirinin -.saptanması halnn anıklan. hnıvl ardan 'alınan Damga Kesmimn İni yıldan itibaren 'ayr 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 
Bütçe 

tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

675.0 
1.200.0 
1.450.0 
1.200.0 
1.800.0 
1.580.0 

953.2 
1.340.7 
1.143.7 
1.131.1 
1.349.9 
1.600.0 (*) 

+ 
+• 
-^ 
— 
+• 

+ 

341.6 
387.5 
197.0 

12.6 
218.8 
250.1 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
_|_, 

55,8 
40,6 
14,6 
ı,ı 

19,3 
18.5 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 

http://indii.i-i.nvl
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Gelirin çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN İTHALÂT DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİNİN (JEREKÇKSİ : 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığından alman 'bilgilere göre 1074 yılı irinde ithal edilecek akaryakıttan 
200 'nıd'lyom 'lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla güre değişme 
Bütçe -— 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
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Gieffltoin Çeşlildd : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN RIHTIM R H 0 M 

Hecini : 4 Malddte : 1 

T A H M İ N İ N G E R E K Ç E S İ : 

19ı74 ynhında bu gelir kayrıi&ğımdıaaı 160 mıiılyou ıliiıra 'gidilir 'sağılanııacıağı öngörülimlüştür lakaryajlnıtlk'^dan sağlamlan 
omaıriidam Ibu yılklaaı itüibaıren bımllıatrdan /alamam aıntmı. nesımiüniiın. ayr ı o)Iıaır<a!k gösteriilimıes-i •öni'gÖrüilim.'ü.ştür. 

T A H M İ N E E S A S B İ L G İ L E R (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe 
Yıl 

19168 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

tahmini 

35.0 
40.0 
35 JO 
40.0 
40.0 
90.0 

Miktar 

30.0 
2 4 1 
Wâ 
58.9 
90.1 

150.0 C) 

Fark 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 

,— 
5,9 
3jl 

31,7 
8(1,2 
59,9 

Oran % 

, 
— 19,6 
'+. 12,8 
•+• 1116,5 
-f: 41,9 
+, 66,5 

— ' — — — — f — 
(*) 11 ayhk gerçekleşmeye göre geçici tahmıin. 



_ 40 — 

Oedünim ÇeşMâ : AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM! R E M İ 

Kesim : 4 Mjaidde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Enerji v.e 'Tabiî EaymıalMiar BıalkmıiLığınıdan aflman bl'gniferıe göne I1974 yıllı içinde ithal edilecek ıaika,ryakıtt 

Ülina •ofllaJraik tkugörülmiiştüır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe 
Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

4,968 
1969 
49:70 
:1971 
4972 
1973 
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Gelirin Çeşidi : DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSÎ 

Kesim : 5 Makide : O 

T A H M İ N İ N G E R E K Ç E S İ : 

ilin vıerginiin 1974 .rnıalî yıllında uyguliaıiüiıası >amiacıyİ!o Bütçe .kanııııı ta-samıırıla 'biır lıükünı konnildıığıındaıı 1974 y 
liaTindaıı .İÜ nuıülyun iTLnail.uk 'bdır taihsiillât 'bektoıınıeikfcedir. 

T A H M İ N E E S A S B İ L G İ L E R (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bi r önceki yı la göre değişme 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
11971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

İİMÖ 
200:0 
SÖOLO 

— 
—. 

475.0 

Miktar 

214.f> 
272.;6 
258J3' 
293.il 
407.7 
GOO.O :(*) 

Fark 

-f 
+ 
— 

+ 
+ 
+ 

&2.IÜ> 
Ö 8 J 1 
a4i:i , 
34.8 

114.6 
192.'3 

Oran 

+ 
+ 
•— 
+ 
+ 
+ 

% 

32,'Ö 
m:o 
5,2 

.13,5 
39,0 
47<1 

(®) 11 aylık gerçekleşmeye göre gerici tahmin. 

http://iTLnail.uk
http://293.il
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Gelrin çeşidi : RESMÎ BASIMEVLERİ, OKUILAR VE DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 

Kösüm : 1 MaJddle : 1 

TAHMİNİN GtEREKÇESİ : 

İlgili müesseselerden alman bilgiye göre bu kaynaktan 1074 yılında 8 milyon lira sağlanaeağiaııigiirülinek 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
(1969 
1970 
19711 

1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

3.0 
3.0 
2.0 
3.0 
4.0 
8.0 

Miktar 

2.1 
1.9 
3J5 
3.2 
7.9 
8.0 (#) 

— 
—• 
.+' 
— 
+ 
+ 

Park 

0.(6 
0.2 
1.6 
0J3 
4.7 
0.1 

Oran 

. 
„ 

+ 
— 
'+' 
_»-

% 

22,2 
9,5 

84,2 
8,5 

146,8 
1,2 

(*) .11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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M i r i n Çeşidi : . TEKEL İDARESİ (SAFÎ HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Tekel Genel Müdürlüğünün malî durumu dalayısıvle bu İvalemden 1974 malî yılı içinde •herhangibir tahsilat bekle 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
1969 
11970 
1971 
1972 

1973 

Bütçe 
tahmini 

879.0 
1 150.6 

1 
172.0 
70.0 

, 

Miktar 

©58.'6 
470.0 
76.3 

•'5.5 
— 

. 

Fark 

— 230.8 
— 1-88.16 
— 393.7 
— 70.8 

—. 

Oran 

— • 

—• 
—-

% 

25,9 
28,(6 
83,7 
92,7 

—. 
, 
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Gelirin :Çeşidi : KATMA BÜTÇELİ©İ&EB İDARELERİN GELİR FAZLASI 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1974 Vdı 1 lîitee Kainin Tasarısında yer alan bir hüküm uyarınca. Katma Rütbeli İdarelerinkeııdi. bütçe 
kalem, gösterilerek gelir yazılması öngörülmüştür, 1971 malî yılında, 10 milyon lira. lahmlât beklenmektedir 

TAHMİNİ-: ESAS R İLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E S M 1] 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 

=1970 
1971 
1972 
.1973 
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Geliiraı çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan: 1974 ydında 6 .milyon lira sağla nacağı takmin edıihıı iştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

(1 E R (; E K T, E Ş M E 

Biı- önceki yda göı-e değişme 
Bütçe 

Yıl talimini Miktar Fark Oran c.o 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

3.0 
2.5 
2.1 
2.4 
2.8 
3.0 

2.5 
2.5 
2.9 
4.6 
5.4 
6.0 (*) 

•f 

+ 
-T 

-r 
-k 

— • 

0.3 
0.4 
1.7 
0.8 
0.4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

13,6 
16,0 
58,6 
1.7,3 
1A 

(*) 11 aylık gerçcMemıeyc göre geçici tahmin. 
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Gelirin çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Petrol Dairesi Reisliğimden alınan bilgiye dayamlaraik 1974 yılı bütçe tahmini 10 milyon lira olarak öngıö 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe • 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 2.0 — — _ 
1969 3.0 1.6 — — 
1970 2.0 1.5 — 0.1 —. 6,2 
1971 1.0 1.8 + 0.3 .+ 20,0 
1972 1.0 2.3 + 0.5 + 27,7 
1973 2.0 5.0 + 2.7 + 117,3 
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GeMn çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 

Kesim : 2 Madde : 3 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Petrol Dairesi Reisliğinden alman bilgiye dayanılarak 1974 yılı bütee talimini 70 milyon 850 bin lira olarak öngörü 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe 
Yıl tahmini Miktar Park Oran % 

+ 23:3 
+ 16.1 
+ 13.8 
— 4.0 
+ 32.4 
+ 6.5 

1968 40.0 
1969 42.0 
1970 45.0 
1971 50.0 
1972 55.0 
1973 65.'0 

39.1 
45.4 
51.7 
49.6 
65.7 
70.0 (*) 

+ 
+ 
+ 

— • 

+ 
+ 

7.4 
6.3 
6.3 
2.1 

16.1 
4.3 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 

Kesim : 2 Madde : 4 

TA I L\I İ N1 Nr GEREKÇESİ : 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığından alın an'biliciye göre alınarak I bu kaynağın ibü'tre ta hinini 4(> mi 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R C E K L E S M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
19(59 
1970 
1971 
1972 
197ÎÎ 

Bütçe 
tahmini 

18.0 
19.0 
20.0 
25.0 
32.0 
45.0 

Miktar 

17.5 
2.1 .S 
19.9 
29.0 
:5<). 1 
45.0 (•) 

F 

+ 
+ 

— • 

4-
~f 
4-

ark 

:i.4 
;).8 
1.4 
9.1 
7.1 
8.9 

Oran 

• f 

4~ 
— 
4-
+ 
~r 

% 

24.1 
21.7 
6.5 

45.7 
24.4 
24. (i 

(*) / / aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin çeşidi : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 5 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Kızılay Genel Başkanlığından alman (bilgiye göre İbu kaynabtiain 1974 yılında 6 milyon lira sağlanacağı öngörülmüş 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

1.4 
1.4 
3.0 
5.0 
2,0 
1.5 

a ı 

Bir 

Miktar 

0.5 
0.6 
1.5 
1.5 
1.4 
4.o r: 

S R Ç E 

önceki y 

1 

—. 
+• 

+• 
—• 

*) 4-' 

K L E 

ila göre 

rark 

0.1 
0.9 
0.9 
—. 
0.1 
2.6 

§ M E 

değişme 

Oran 

— 

+ 
+ 
— 
+ 

% 

16,6 
20,0 

150,0 
— 
6,6 

185,7 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin çeşidi : KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE T. CUMHURİYET MERKEZ BAN
KASINDAN ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİNİN (M<]R.KK<JKSt : 

Bu 'karılıklaıı 1974 yılında 10ü bin lira, isağlmaımğı öjıg-öıâi'luı.-ü îtür: 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
197,'J 

Bütçe 
tahmini 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
o.ı 
0.1 

Miktar 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O.L (•) 

Fark 

. 
—• 
— • 

— 
— • 

— 

Oran % 

— 
.__ 
— 
.-.-
.— 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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(Mrîsn Çeşitfi L TEFTÎŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN AUNAN 

K&âın 1 3 Madde : 2 

TAHMİNlİN OEBEKÇESİ 

1974 yılında bu kaynaktan 50 bin llira sağlanacağı tabimılın edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E 11 C E K L E S M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

•OL'IÜO 
o.ııoo 
0.100 
O.IİO0 
ÖJ10Ö; 
0.100 

Miktar 

0.016 
0.008 
0.0119 
0.016 
o,oaf9 
0.060 •(*) 

Fark 

+ 
— 
+ 
— 
+•. 

+ 

0.0(0(5 
O.TO; 
0.011 
0.003 
0.003 
0.031 

Oran 

+ 
— • 

+ 
— • • 

+ 
+ 

% 

45,4 
50,0 

1137,5 
05,7 
18,7 

163,1 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelrön Ç«#di : PANİJSIYONLU OKUL ÜCRETLERİ KARŞILIĞI 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇİ^ t 

Bu kayn-aktlaın 1974 yılkında 13 (milyon ilıina gc'ün* jsıağîliaım'cıa»ğı foadmıüur dkuımıalktaıdi'r. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

.1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
197:1 

Bütçe 
tahmini 

— 
10.0 
10.5 

G 1 

Bir 

Miktar 

I 

W» 
12.4 

, 12.0 e 

<] l i Ç 

önceki 

*) 

E K li E 

i yıla göre 

Fark 

+ 10.8 
+ JLG 
-!- ©.fi 

Ş M E 

değişme 

Oran % 

.— 
+ ı!4,8 
+ 4,8 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici talimin. 
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GefilHîı Çteşiidi : T. C. MERKEZ BANKASI KANUNUNUN 60 NCI MADDESİYLE SAĞLANAN O m t R 

Kslsim : 4 Miaidldle : O 

^AHMİNİN GEREKÇESİ : 

14 . 11. . 1970 gün Ve 1:211 (sayılı T. O. M-eınkez İBa<nikaiSi Kanunufmm 60 ncı miaddesindıe feâr dağıtımı yapıiüdıtktaa 
voriim^Medıir. Bu hükm© göne s&ğkunjain;' ©eil&r şimjd&yıe kaıdar çeşitli getllrüSar anasında gösterBejgıelmJeıkt-eydL Çeşidâın 
mından bu yıü: 'büteesirıden itibaıroaı »ayrı gösıternfrteoekti'r.. 1974 fnıtaılî yıtodıa bu Ikatemdien 540 BmAyon l&rta -gidilir sağlaam 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark Oran % 

4-4-
(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR BATIŞ BEDELÎ 

Kesiilri : 1 Madde : 1 

TAHMİNİN" GEREKÇESİ 

Bu ^kaymaktan 19174 yıdmlda 20 milyon İ r o gelir. sağıİMiia-cağı tahmin odıMmiiştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
nsfâ) 
1'370 
'191711 
:1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

7.0 
[12.0 
12.0 
,15.0 
35.0 
15.0 

G E R 

Bir öncı 

Miktar 

14.19 
15.7 

9.2 
6.ı6 

10.3 
15.0 (*) 

Ç E İv L E 

eki yıla göre 

Fark 

+ ,7jr> 
+ 0J8 
— -6jT> 
+ 2j() 
+ îî.7 
+ 4.7 

Ş 

d( 

/ 

M E 

?.ğişme 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

% 

im,» 
5,3 

41,4 
28,2 
m,o 
4 5 , G 

- J — t -

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELÎRLERÎ 

'Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1974 yılında 50 milyon lira Gelir sağlanacağı talimin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

21.0 
15.0 
17.5 
25.0 
25.0 
30.0 

Miktar 

17.8 
18.2 
37.0 
28.6 
38.4 
40.0 (*) 

4-
•+. 

:+ 
— 
4-
..+ 

Park 

0.6 
0.4 

18.8 
8.4 
9.8 
1.6 

Oran 

+ 
.4-
• + 

— 
,4-
j -

% 

3.4 
2.2 

103,2 
22,7 
34,2 

tc,l 

/ * / 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇUSİ : 

1974 yılında normal olarak 40 milyon lira ve bu yıl yeni nüfus kanununa göre basılıp dağıtılacak olan nüfus kimlik 
."milyon lira olmak üzere toplam 140 mıilyon lira talısilât beldemnektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütee 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

15.0 
17.0 
17:0 
30.0 
35.0 
40.0 

12.7 
14.6 
17.4 
22.9 
27.3 
35.0 (*) 

+ :+ 
+ 
•+ 
+ 
+ 

2.3 
1.9 
2.8 
5.5 
4.4 
7.7 

.+ ,+ 
+ 
.+ 
.+ 
.+ 

22,1 
14,9 
19,1 
31,6 
19,2 
28,2 

/*] 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 58 — 

Gelıiin ÇeşMi : İKTİSADÎ DEVLET TEŞEIKÜLLERİNDEN GELİRLER 

Resim : 3 Madde : 1 "•' *\ ]• 

TAHMİNİN (2EREKÇKSİ : 

Alman bilgilere göre iktisadî devlet teşekkülIcriırin 1973 yılı faaliyetleri soımeu 1974 yılında bu kayna 
lanacağı tahmin olunmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
.1969 
1970 
1971 
1972 
J973 

160.0 
356.7 
105.0 
57.0 
138.0 
924.0 

168.3 
146.8 
676.9 
151.0 

1.160.3 
- (*) 

+ 
— 
+ 
— 
-f 
— 

117.4 
21.5 

530.1 
525.9 

1.009.3 
1.160.3 

1-
--
,+ 
+ 
— 

230,6 
1.2,7 

361,1 
77,6 

ı068,4 
100,0 

/"*7 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : ÎŞTİRAKLER GELtRLERÎ 

Resim : 3 Madde : 2 

TAHMİNıİN GEREKÇESİ : 

Devletin istırrald bulunan 'lcurumlardan Hazineye düş'cceik h'sse dikkıaıte alınıarak 1974 yılında b u kalemden 10 mil 
min edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe 
Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1969 
1970 104.7 95.6 
1971 247.0 342.8 
1972 350.0 122.7 
1973 60.0 24.0 (*) 

-K 95.6 — 
+ 247.2 4- 258,5 
— 220.0 — 64,1 
_ '98.7 — 80,4 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Oedima Çeşidi : DÖNER SERMAYELERDEN GEIitRLER 

Kasim : 3 Mâ dde : 3 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Döner sermayeli müesseselerin 1974 yalında. 10 milyon ll.ra gelir sağlayacağı talimin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yd tahmini Miktar Fark Oran % 

1968 
1'969 
1970 ' 25.0 5.4 + 5.4 — 
1971 10.0 4.6 ' — 0,8 — 14,8 
1972 10.0 5.5 +• 0.9' f 19,5 
1973 10.0 5.0 (*) ~ 0.5 — 9,0 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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T A B M N U N : GEREKÇESİ : 

Alman .bilgilere göre 1974 yık Bütçe talhımimi i milyon lira olardık öngorahıuıştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R C E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Eark Oran % 

1968 
1969 
1970 1.0 "2.9 + 2.9 
1971. 1.0 0.081 — 2.8 — 96,5 
1972 2.0 0.1 -f 0.019 + 23,4 
1973 2.0 1.0 (*) + 0.9 -|- 900,0 

(tetirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELtRLERl 

Kesim : 3 Madde : 4 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin çeşidi : FAİZLER • 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİNİN (J'-HRHKÇKSİ : 

(îmn'iş yılktr tahsilat seyri de gözöıvüııo alınmak «üretirle 1974 yılı ibiikro talım'kıi 300 milyon 'lira olarak ön 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G 1] R Ç E K L 1] Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

.1968 
1969 
J 970 
1971 
1972 
1973 

tahmini 

65.0 
70.0 

150.0 
172.1 
235.0 
375.0 

Miktar 

115.9 
153.6 
132.1 
182.4 
287.1 
170.0 (*) 

F 

4-' 
+• 
— 
+ • 
-1-
__ 

ark 

51.6 
37.7 
21.5 
50.3 

104.7 
117.1 

Oran 

+ 
•f-
—• 
+ 
+ 
— 

% 

80,2 
32,5 
13,9 
38,0 
57,4 
40,7 

(®) .11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GeHrin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR 

Kesim :2 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1973 ve dafti'a önceJka yıllardan 'ikrazlardan geri almanlar maddeci dle, ibirlMe yor al'inaık'kı iken 1974 yılı bütçesin 
1974 yılm'da ıbu (kalemden 8ü ııvil'ycn lina gelir sağlanacağı öngörü'lünüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

(} E R (j E K L 1] Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl tahmini Miktar E ark Oran % 

1968 
1969 
1970 ' 
1971 
1972 
197:'» 

65.0 
70.0 

150.0 
115.0 
190.0 
800.0 

101.5 
.148.6 
187.5 

1.146.4 
871.1 
350.0 

4.8 
42.1 
4C3.9 

958.9 
275.3 
521.1 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
—• 

4,5 
41,5 
30,5 

511,4 
24,0 
59,8 

/*_/ 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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a&îirkı Çesidii : İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 3 Majdide : O 

TAHMİNİN GKRHKÇKSİ. : 

Kurumlara verilen ikrazlardan geri alman taksitlerin «taviz ve İkrazlardan geri Almanlar» Maddesinde gö 
belirlenmesi bakımından bu yıl bütçesinden (itibaren ayrı gösterilecektir. 

İkrazlardan vadesi gelen taksit miktarlarına göre 1974 ımalî yılında bu kalemden 300 milyon liralık geli 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

]f>68 
]969 
1970 
1971 
1972 
1973 



65 

Gelirin Çeşidi : PARA CEZALARI 

Kesim Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1974 yılmda 100 milyon lira sağlanacağı talimin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
1961) 
1970 
1971 
1972 
1973 

Büteo 
tahmini 

20.0 
25.0 
35.0 
40.5 
65.0 
65.0 

G : 

Bir 

Miktar 

31.0 
34.2 
39,6 
46.5 
54.2 
50.0 ( 

E R C E 

önceki yi 

1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

#) -

K I j E 

ila göre 

'ark 

7.5 
3.2 
5.4 
6.9 
6.9 
4.2 

$ 

d 

M 1 G 

eğişme 

Or 

+ 
-j-

•+ 

+ 
+ 
— 

•an % 

31,9 
10,3 
15,7 
17,4 
16,5 

7,7 

(®) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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(Miran Çeşidi VERGİ TO ZAMICEZALAEI 

Kasiim : 2 Madide : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1974 yılında 200 milyon lira hâsılat sağlanabileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Cr E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

İ 968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

50.0 
65.0 
76.0 
96,8 

135.0 
220.0 

Miktar 

62.2 
69.7 
89.5 

131.4 
193.0 
170.0 (*) 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

13.2 
7.5 

19.8 
41.9 
61.6 
23.0 

Oran 

• + • 

+ 
j+ 
+< 
+ 
+ 

% 

26,4 
12,0 
28,4 
46,8 
46,8 
11,9 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Oeüîrto : ÇeşÖdî : TRAFİK CEZALARI 

Kesim. : 3 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1974 yılında bu kaynaktan €0 milyon lira sağlanacağı talimin edilmiştir. 

TAHMNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

15.0 
17.0 
17.0 
25.0 
40.0 
50.0 

Miktar 

14.1 
16.4 
20.0 
38.8 
415.5 
50.0 (*) 

Fark 

+• 

':+' 
+' 
.+ 
+; 
,+ 

1.1 
2.3 
3.6 

19.8 
6.7 
4.5 

Oran 

;+ 
+ 
i+; 

+ : 
.+• 

;+« 

% 

8,4 
16,3 
21,9 
94,0 
17,2 

9,8 

>(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 68 — 

'Gelirin Çeşidi ÇEŞİTLİ (GELİRLER 

Kesim : O Maddie : O 

TA 11 Al İ Nİ.V (i EREKt dvSİ 

Çeşitli gelir kaynaklarının toplandığı, bu madde hasılasının geçmiş senelerdeki tahsilat seyri nazara alına 
yon G96 bin. 928 lira talhsil edileceği ta'hmin edilmiştir, (feçen yıllarda burada gösterilen T. C. Merkez Banka 
lir bu yıldan itibaren ayrı 'bir gelir kalemi halinde gösterildiğinde ve ayrıca bazı çeşitli gelir unsurları 197 
taihsilât talimini düşük olmuştur. 

TAHMİN U ESAS BİLGİLEN (Milyon TL.) 

Vıl 

968 
969 
970 
971 
972 
97;! 

Bütçe 
tahmini 

.-K6I2J2 
551.8 

1 0-88.2 
925.2 

:i 052.0 
4 07G.7 

d E it 

Bir önce 

Mik ta r 

905.0 
758.0 

2 488.il 
1 455.0 
2 4G3.0 
2 'GOO.O •(*) 

Ç E K L 1] 

;ki yıla göre 

F a r k 

d- :W2.4 
— 146.1 
-h d 729J2 
— 1 (K52.:î 
d- 1 007.2 
+ 1:57.0 

§ 

d. 

M E 

eğişme 

Oran 

+ 
— 
+ 

+ 
+ 

58,0 
16,4 

227,8 
41,4 
69,1 
5,5 

(*) 11 af/iıl,- gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

http://488.il
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(Mum çeşidi : TASARRUF BONOSU HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKOKSİ : 

Maili Denge Ye>rgisi Kanunu 30 . G . 1972 tarikinden liltilbaren tasarruf bonosu mükellefiyetini kaldırmış bulunmak 
nosu dikkate' alınarak 1 una iyon liralık tahımin konulmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R C E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

284.4 
105.4 
150.9 
320.0 
293.2 
898.7 

—-
+ 
,+ 
.+ 
— 
— • 

31.2 
16,8 
20,6 
36.2 
24,3 
98,8 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

750.0 
785.0 
850.0 

1.250.0 
1O0.0 

1.000.0 

625.6 
731.0 
881.9 

1.201.9 
908.7 
"10.0 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin çeşidi : KARŞILIK PARALAR VE PROJE KREDÎLERÎ HÂSILATI 

Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1974 amali yılında ıkarşılıik paralar hasılatının 800 milyon lira olacağı tahmin edtillimişttir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

1.Ö97.3 
1.170.0 
1.280.0 
2.100.0 

—> 
700.0 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre 

Miktar Fark 

1.299.0 + 197.7 
952.9 — 346.1 

2.846.4 + 1893.5 
1.546.8 -^ 1299.6 

418.6 — 1128.2 
343.0 •(•) — 75.6 

§ M E 

değişme 

Oran 

.+ 
— 
!+ 
— 
— 
• — • 

% 

17,9 
26.6 

198,7 
45,6 
72,9 
18,0 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici talimin. 
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Gelirim Çleşidü : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN HAZÎNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Ke&ümi : 1 JYEalcMb : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

16 , 9 . 1960 barühildi v« 79 sıayıflii Kıamın gıelpeginoe Ziraat tBanHaaisınida laçıfllaın laikaıryıafeıt f&y?a% msrtikrnair fonunid 
(kiriîmca veırifllen yetkiye ikttaadetn geffueil 'bütçeye inat fciaydedifJmıefotediır. 

Dünyıa potıml fiyiaıtdlamnMi süratli© yülkseüimesai dldlıayısıyîiıo yurdınmüzda da petrol fiyaıtülaruum. yenliden. düzeııilleınm 
kaymüktaaı 000 mâlyan ılür*a fociklleinımıektedair. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

) Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

85.0 
80.0 
65.0 
60.0 
54.0 

310.0 

Miktar 

62.3 
50.3 
25.0 
6.8 

99a 
40.0 (*) 

Fark 

— 
— 
— 
+. 
-H 
— 

9.1 
12,0 
25.3 
!18.2 
92.3 
59A 

Oran % 

— a.2,7 
— 19,2 
— 50,2 
:+ı 72,8 
+ 1.357,3 
— 59,6 

(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GaMiria Çeşidi : ÎSTÎKRAR FONU HESABINDAN HAZÎNEYE YATIRILACAK MÎKTAR 

Kesifim j 2 MaJdüte : 0 

TAHMİMN ıG-EKEKÇESİ : 

Otoradbil itlıall!â,t:ıntla\ıı alınmakta olanı bu fondan 19!74 yıilmda 1 milyon limd'ık tahvilât kokfcntmıektıediır, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

J 968 
19()9 
1970 
197:1. 
1972 

tahmin i 

13.0 
J3.0 

5.0 
5.0 
1.0 

G E 

Bir < 

Mik ta r 

(İ.9 
0'.;7 

• — 

0.f> 

m.ıı 

u ( 

3nce 

:j E 

ki yj 

E 

— 
— 
• — • 

-f 

iv 

la 

'ar 

L E 

göre 

k 

,1.:! 
(i.;2 
0.7 
— 

«8.7 

$ 

d< 

M" E 

^ğişme 

Oran % 

— 15,8 
|89,8 

— 100,0 
. — • 

•f- 7.740,0 
1973 55.0 (*) + 15.8 -f- 40,3 

i(*) 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GelHm ÇöşMi : TEKEL ZAMLARI FONU 

Kesim : 3 Maüde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇİMİ : 

1974 yıiDı bütçe fcianuııı tasarısında yıeır allan 'bî'r iiımdde ııyıaıpıınoa ;«18 . fi . •1971 tarihinde yapıiSan tefeci zamilia 
dim önıcıllvi fiyat ar&sındiaiki faırkıa göre tekel rnıaddeilteri satışından ıcMe edifen hasılat fazlasının» İra kaleme geli 
yıılraulıa 747 milyon liralık bir tahsilat h ellenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

4968 
1969 
1970 
4971 
1972 
1973 
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GeMn Çvşm : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NOLU NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLÜNAC 

Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu Kaynaktan 1974 yılı için 10 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
197) i 

tahmini 

10.0 
5.0 
6.0 
5.0 
6.0 

25.0 

G 

Bir 

Miktar 

6.3 
4.8 
4.5 

14.:] 
20.4 
10.0 

E R Ç E K L E 

önceki yıla göre 

Fark 

— .8.3 
1.5 

— 0,3 
..+ 9.8 
:+ 6J 
— 10.4 

Ş M E 

değişme 

Oran 

— 
— 
.+ 
+ 
— 

% 

56,8 
:23,8 

6,2 
217,7 
42,6 
50.9 
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M i r i n (Çeşidi* : İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİN BORÇ ÖDEMELERİ 

Kösüm : 5 MaJddte : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

325 sayılı Kanunla bazı iktisadî Devlet Teşekküllerinin muayyen senelere ait vergi borçları terkin edilmiş v 
hailine getirilmiş bulunmaktadır. Hazine ile ilg'vlı teşekküller arasında yapılan protoikollıara müsteniden lıer ikti 
senelik muayyen taksitlerle hazineye ödemektedir. 

1974 senesinde bu durumda olan borçlardan 140 milyon liralık tahsilat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

10.0 
13.0 
25.0 
25.0 

, 36.0 

Miktar 

23.6 
22.5 

7.0 
169.4 
— 

Fark 

,+ 
— 
•+ 
1 + 
— 

5.0 
1.1 

15.5 
162.4 
169.4 

Ora.n % 

+ 26,8 
- 4,6 
—< 68,8 
+ 2.320,0 
— 100,0 

1973 — 50.0 (*) .+ 50.0 

[*] 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Mir in Çeşidi : KESENEKLER VE KARŞILIKLAR FONU 

Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu Kaynaktan 1974 yılında 21 milyon lira lıasılat sağlanacağı öngörülmüştür 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R O E K L E S M L 

Bir önceki yıla göre değişme 

YıL 

1908 
19G9 
1970 
J 971. 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

— 
1.200.0 

500.0 
, 800.0 

Miktar Fa rk Oran % 

5G7.4 
1.368.1 

378.<> 
2.235.0 (*) 

.+ 
+ 
+ .1 

5(İ7.4 
800.7 
989.5 
.85(i.4 

-f 141,1 

490,3 

[*] 11 aylık gerçekleşmeye göre geçici.talimin. 
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1974 yılı Bütçe kanunu tasarısının metnine ait gerekçe 
BİRİNCİ BöLUlM : Genel hükümler : 

1974 malî yılı iBütçe Kanunu tasarısının birinci maddesi, genel bütçeye giren dairelerin kendilerine mevdu h 
1974 malî yılında kullanacakları ödenekleri belirlemektedir. 

G-eçen yıl olduğu gibi bu yıl da, ödenekler, program bütçenin, niteliği icabı bir tek (A) cetvelinde toplanm 
itibariyle program, altproıgram, proje ve faal iyot 1 erden oluşmaktadır. Ancak, bütçedeki harcamaların cari, yatıran 
yönünden, harcama türü (1) olanlar cari, harcama türü (2) olanlar yatının ve harcama türü .(o) olanlar da tran 
biçimde 'düzenlenmişlerdir. 

Tasarımın 2 nci maddesi, 1974 malî yılında çeşitli kaynaklardan sağlanması tahmin olunan gjj'iel bütçenin gelir 

Üçüncü madde, (birinci maddede yer alan ödenek miktarı ile ikinci maddede gösterilen gelirler arasındaki geli 
(6 000 000 000) liralık menfî farkın, iç 'borçlanma ile karşılanacağını tespit •etmektedir. 

Bütçenin uygulanması sırasında, gelir tahsilatı ile -giderlerin yapılması farklı devrelerde ağırlık kazandığından 
dengesizliğine meydan vermemek için bütçede yer alan ö deneklerin harcama şekline dönüşmek üzere dağıtılması 
bir biçimde yapılmasını sağlamak için 4 ncü madde getirilmektedir. Dağıtım esasları, Maliye 'Bakanlığınca düzenl 
lama Talimatı) ile tespit olunacaktır. 

Ayrıca, ekonomik ve analı şartların olumsuz bir yönde gelişmesi halinde, bütçe dengesini korumak üzere öden 
yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ve temsil ve ağırlama ödeneklerinde c'c 20'ye kadar kısmını mevkuf 
kili kılınmaktadır. 

Beşinci madde, bütçe ödeneklerinin tasarruf «ilkelerine uygun bir hiçimde kullanılmasını; dengeli, etkili ve tuta 
tülmesini, tahinini mümkün olmayan olumsuz gelişmelerin bertaraf edilmesini sağlamak üzere gerekli tedbirlerin 
kanını yetkili ve görevli kılan bir maddedir. 

Tasarının 6 ncı maddesi, 1973 yılı Bütçe Kanununda olduğu ıgibi, Muhasebe! Umumiye Kanununun 57 nci mad 
ruretin ifadesi 'olarak teklif olunmaktadır. 

(Bilindiği üzere, Muhaseibei Umumiye Kanununun 57 nci maddesi, maaş ve ücret tertiplerinden »başka tertiplere 
yan bir ınradded'ir. Ancak masraf kanunlarının ve bütçe süste.minin ulaştığı bugünkü düzeyde «maaş ve ücret» ibar 
lanmasında zaruret görülmekte ve maddenin 1 nci fıkrası bu ihtiyacı karşılamak üzere getirilmektedir. 

Diğer taraftan, program bütçenin uygulanmasına henüz yeni başlanmış olduğundan, personel masraf la rının pr 
faaliyetler arasında gerçek bir şekilde dağıtıl amadığı ve bu yönden aktarma işle'inlcrinin çok sayıda olabileceği düş 
içinde kalmak şartıyle aynı harcama, kalemleri arasında aktarma yapmaya, maddenin 2 nci fıkrası ile Maliye Baka 

Tasarının 7 nci maddesi, genel bütçeli dairelerin bütçelerini oluşturan program, altprogram, faaliyet ve projele 
yıl içinde, hizmeti yürütecek (kuruluş (bütçelerine aktarılabilmesi için Maliye Bakanına yetki ve inektedir. 
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TYoıgram bütçenin uygulanabilmesi için, 197.') yılı Bütçe Kanununda olduğu gibi, 1050 sayılı Muhaseb 
da yer alan ye 'bütçe uygulaması ile ilgili bulunan bazı deyimlerin, Ibu, ıbütço düzenindeki hangi deyimlere 
be lirtiılnıelktedir. 

9 ucu maddede, hütec uygulaması sırasında ve ılıizmetin gerdktirdiği zamanlarda, yeni harcama kal em 
sine olanak sağlamak üzere teklif edilmektedir. 

10 ucu -madde ille 'getirilen hükümle, bütçe uygulanmışının, (A) işaretli ödenek cetvellerinin birer cüzi 
•esaslarına -göre yapılacağı saptanın akt adır. 

'Tasarının 1 1 ve 12 nci maddeleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu maddesine gör 
cetvelleri gü.stcrme'ktcdir. 

'Tasarının 13, 14, 15 ve lf> nci maddelerinde •geliri 1 en hükümlerle, Devlet ^gelirlerinin özel kanunla!'} g 
içinde de devam edilmesine olanak sağlanmakta ve gelir bütçesine ilişkin çeşitli durumlar düzenlenmekte 

17 nci maddesinde; Millî Eğitim Bakanlığı tanıtından yönetilen pansiyonlarda kalacak pansiyoner öğ 
kanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden 1974 malî yılında alınacak ücretleri .kapsayan (M) işaretli 

18 nci madde, 'Millî Müdafaa Mükellefi yel i 'Kanunu hükümleri cerçeveısinde satmalı nacak hayvanlar iç 
yatlarını gösteren (O) cetveli ile motorlu araçlar için ortalama alım değerini gösterir (P) cetvelini ihtiva 

19 ucu madde ile, resmî 'dairelerin 1974 imalı yılında, satma laca klan taşıtların ortalama, sal inal ma bede 
tedir. 

'Tasarının 20 nci maddesi; gider tertiplerinden hangi çeşit hizımetler için harcama yapılabileceğini beli 
İKİNOI 'BÖLÜM : 'Kasam personellinle ilşfekı hükümler : 
'Tasarının' 21. nci maddesi, 1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Devlet IMemurları Kanununun 154 ncü 

yıl 'bütçe kanunu ile tespiti 'öngörülen katsayıyı belirtmektedir. Bu katsayı özel 'kanunlarındaki atıflar ılo 
personel içinde ,geçerli olmaktadır. 

23 . 5 . 1972 tarihli ve 1'589 sayılı '.Kanım .kamu personel intibak]arınıın yeniden 'gözden geçirilmesini âm 
personele yeni kadrolar talhski söz konusu olacağından ve halen ibu işlemler (bitirilemediğinden, tasarının 
'bütçe ikan ununa elklemnesi ile ilgili 657 sayılı [Kanunun 33 ncü maddesi ihükmü ertele nııuekt e ve ayrıca, m 
nıncaya kadar mıılhal'a zası öngörülmektedir. 

Yemi kadro cetvellerinin hazırlanmasında 657 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi hükmü paralelinde Ma 
sine esasların tespiti b alkımından yetki verilmekte ve tespit '.edilen esaslara <göre düzenlenecek kadro ce 
lara nazaran intibaik sonucunda ulaştığı (derece düşük veya yüksek olan personelin mutazarrır olmamasın 
larak ödemelerin devamı sağlanma'ktadır. Düzenlenen cetveller Balkanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğ 
miş »ayılarak 657 sayılı Kanunun âımir hükmü yerine getirilmiş olacaktır. 

23 ncü maddede yer alan hükümle, .kurumlara 1322 sayılı Kanun ile 1971, 1972 ve 1973 yılları bütçe k 
dan boş veya 'boşalacak olanların, başka derece, sınıf ve unvanlı kadrolar olarak değiştirilebilmesi sağlanm 
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24 ucu 'madde, kurumların yurt dışı kuruluşlarında bütçe kanunlarının (D) cetveline1 veya teşkilât kanunlarına 
lıştırılan Türk ve yabancı uyruklu personelin istihdam esaslarını düzenlemektedir. 

25 nci ınıadde, zorunlu hallerde kadro ihdası, hatalı intibak işlemlerinin düzeltiluresini teıminen kadro ve ihdası 
dayanarak çıkarılacak kanun hükmündeki kararnamelere istinaden yapılacak intibak sonuçlarına göre kadro ihda 
luna yetki veren hükümler getirmıektedir. 

26 nci madde, Cumhurbaşkanlığı, .Cumhuriyet Senatosu, iMillet Meclisi, hâkimlik ve savcılık 'mesleklerinde bul 
ların ve iDevlet ıPlaniama Teşkilâtında çalışan personelin kadro cetvelleri bu 'kanuna eklendiğinden, 22, 23 ve 25 
let Planlama 'Teşkilâtı personeli hariç) bu kimseler hakkında uygulanmayacağını öngörmektedir. 

1765 sayılı Üniversiteler Personel Kamımınun 5 nci maddesinde, üniversitelerin öğretim üye ve yardımcıları kad 
larınla eklenımesi öngörülmektedir. Ancak, üniversitelerin öğretim üye ve yardımcıları kadroları bütçe kanununa 
ğından, tasarının 27 nci maddesi ile getirilen hükümlerle, mevcut kadroların 1974 malî yılında da kullanılmasına v 
konusu personele maaş ödenmesine olanak sağlanmaktadır. 

Tasarının 28 nci maddesi, kadro cetvellerine ilişkin 22 nci, kadro değişikliği ve kadroların dağılımına ait 23 n 
ilgili bulunan 25 nci madde hükümlerinin, katma bütçeli idareler hakkında da uygulanacağı esaslarım getirmekted 

29 nen maddede yer alan hükümlerle, kurun '-kırın yabancı uyruklu oklukları işin intibakı yap iamayan personeli 
olarak istihdamlarına devam -edilebilmesi sağla I maktadır. 

Maddenin ikinci fılkrasında ye-r alan hükümlere göre, bu kişilerin 1974 malî yılı sözleşme ücre leri 1694 sayılı 19 
maddesi ile yapılan zamlı tutarlar üzerinden ödenecektir. 

Tasarının. 30 ve 31 nci maddeleri ile getirilen hükümlerle, kurumların yurt dışı kadrolarında görevli Devlet 'm 
lıkları ile. 5 ve 8 sayılı Kanun Hükmü nde Kararnameler karşısında 31 . . 5-.. .1973 tarihinde yurtdışında, görevde 
yurt dışındaki daimî görevlere atananların aylıkları arasında meydana gelen eşitsizlikleri giderici durumlar düzenl 

Ayrıca, kurumların yurt dışı kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan personelin, 506 sayılı Kanunun 77 nci ..m 
hangi esasa <göre kesileceği saptanmaktadır. 

'Tasarının 32 nci maddesi, 6245 .sayılı Harcırah Kanununun çeşitli maddelerine göre bütçe kanunları ile tesp 
tarları havi bulunan (II) cetveline ait bulunmakta ve bu cetvele ilişkin hükümleri düzenlenmededir. 

Tasarının. 3;], 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41 nci maddelerinde yer alan hükümlerle, 657 sayılı Devlet Memurl 
207 ve .1327 sayılı Kanunla bu kanuna eklenen ek madde. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun 
3 ve 4 ncü maddeleri ve 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun 15 nci maddesi gereğince kamu personeline 
mı, doğum yardımı, ders görevi ücreti, fazla çalışma ücreti, iş riski iş güçlüğü, teminindeki güçlük zammı, kuru 
vç yiyecek yardımının 'esasları düzenlenmiş bulunmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eüt^e istemleri : 

42 nci.maddenin (I) ııumaırarı fıkrası ile geçen yıllar karşılıklı borçiaiTmn, (II) numaralı fiknası ile de 
ödenmesi hulusları, program bütçe tekniğinin gerektirdiği biçimde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 43 ncü maddesinde geçen yıl bütçesinin ilgili (maddelerinde gösterilen ve madde altlarına kon 
Maliye Hakanına bırakılan ilâma bağlı borçlarla emekli ikramiyesi ödeneklerinin gereiktiğinde 'artırılması i 
kümler yer almaktadır. 

(Program bütçe düzeninde faaliyet, proje ve harcama 'kalemlerinin altına bu kabil hüküm konulmadığın 
şamil olmak üzere, böyle bir madde konulmasına zorunluk duyulmuştur. 

Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarını düzenleyen 44 ncü madde hükmüne göre, Hazine 
devrelerde verile emri .muhtevası emanet hesapla/rma alınacak ve nakit durumu elverişli oklukça tedricen 

Ancak, bazı (katma bütçeli idarelerin yıl içinde fiilî gelir ve gider durumlarına göre bu yardımın bir k 
edilmektedir. 

(Bu ıg'ilbi ilmilerde Hazine yardımına ait ödenekten Lüzunusuz hale gelen miktarların iptali ve lüzumlu kitin 
lecdk yıla devri hususunda madde hükmü yetM vermektedir. 

45 nci madde ile, yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışındaki herhangi tbir 
öd ilenmektedir. 

Tasarının 46 nci maddesi, dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı olarak açılmış bulunan .akre 
relerce (Devlet Malzeme Ofisinden alınacak taşıt bedelleri için açılfimş 'kredilerin mahsup sürelerini düzenlem 

47 ve 48 nci maddeler, Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere, (Mal 
Transferler» faaliyetindeki ödenekten aktarma, yapılmasını öngörandbtedir. Devlet Memurları Kanununu 
güçlüğü, iş riski ve teminindeki (güçlük zamanı, ödül, görevsel temsil giderleri ve mahrumiyet yeri ödene 
uygulamaya göçildikçe, Maliye (Bakanlığı bütçesinin «Diğer imalı transferler» faaliyetindeld toplu ödenekten 
ta rma yapılabilmesini temin etmek üzere bu maddeler düzenlenmiştir. 

Tasarının 49 ncu maddesi ile kamu hizmetlerinin fiyat artışlarından etkilenmemesi için bir sistem getiril 

1974 malî yılı içinde Devletin satmaİmak zorunda bulunduğu imal ve 'hizmetlerin fiyatlarında önemli ar 
hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir duraklama ve aksaklığa meydan vermemek aınıacıyle Maliye (Ba 
teliğinde bir fon bulundurulması uygun görülmüştür. Bu ödenekten gerektiği hallerde genel ve katma büt 
alan harcama kalemlerine Maliye Bakanlığınca aktarma yapılabilecektir. 

(Böylece fiyat 'konjonktürünün hareketli olduğu dön e inlerde kaanıı hizmetlerinin finansman yönünden dü 
bir Ibütçe uygulama .mekanizması getirilmektedir. 

(Bu ödemeğin sağlayacağı olanaklarla yılı içinde doğması muhtemel ek ödenek ihtiyaçlarının önemli 'ölç 
tedir. 
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(Kalkınma planı uyarınca hazırlanan yıllık programlarla yapılması öngörülen yatırımlar karşılığı olarak ilgili 
çelerine yeterli ödenekler konulmaktadır. Ancak, yıl içindeki -uygulamalarda bazı yatırımların "öngörüldüğü biçim 
feuna mukabil bazılarının ise -önceden planlanandan dalha 'hızlı bir gelişme gösterdiği ve mevcut ödeneklerin yete 
nünden dar boğazların meydana geldiği görü inektedir 

(Bilindiği gibi malî mevzuatımız gereğince, lıızlı gelişen yatırımlar ile yürütüleni ey en yatırım projelerine ta 
nünden çeşitli daire bütçeleri arasında .aktarma olanağı 'bulunamamaktadır. 

Bu durumda bir daire ve idare dcin-başlangıçta öngörülen yatırımlar için verilen ödenekler yatırımların gerçek 
sonunda iptal (edilmekte, buna karşılık hızlı gelişen yatıranı projelerini yürüten daire ve idareler için ek (ödenek a 

'Tasarının 50 nci maddesi ile kurulması öngörülen yatırımları hızlandırma fonu, hızlı yürütülen yatırımların f 
dar boğazların giderilmesinde faydalı olacak ve ayrıca Yüksek (Planlama Kurulu tarafından yıllık programa ek 
lerin gerektirdiği ödenek ihtiyaçlarını herhangi bir gecikmeye meydan vermeyecek şekilde karşılanmasını sağlaya 

Küçük tasarrufların birleşerek optimal büyüklükteki yatırımlara kaynak teşkil edecek fonları meydana getirm 
mesi ve alıştırılmıası gerçekleştirilmesi gereken sosyal ve ekonomik hedefler arasında bulunmaktadır. 

Devletin ibu amacı sağlamak için finansman ve organizasyon yönünden öncü olması ve dağınık halde bulunan t 
nin birleştirilmesi hususunda rol oynaması gerelkli bulunmaktadır. 

Tasarının 51 nci maddesi ile getirilen hükümle, 1974 malî yılı Bütçesinde ihdas edilen küçük tasarrufları yatır 
teşvik fonu yardım ödeneğinden Devlet Planlama Teşkilâtınca uygun -görülen projeleri gerçekleştir/mek anıacıyle k 
deki anonim ve kooperatif 'Ortaklıkların orta. vadeli, yatırım kredileri karşılan a c ak ve bu gibi ortaklıkların Iku 
yardımları ve desteği sağlanacaktır. 

Tasarının 52 nci ımaddesi, sanayi kuruluşlarının ve kooperatiflerin: kredi ihtiyaçlarının daha etkin ve esnek yö 
rulması öngörülen kooperatifler bankası ile sanayi bankasının sermayelerine mahsuben Devlet bütçesinden ödem 
tedir. 

53 n'cü madde ile 299 Sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete' Dair Sözleş 
içinde vukua gelecek hasar bedellerini karşılamak üzeri1, gerekli ödeneğin, (Başbakanlık bütçesinde açılacak bir 
•esaslarım tespit etmek için 'Maliye .Bakanlığına yetki verilmesi istenilmektedir. 

54 ncü ımadde, bir kısım kamu kurumları ile derneklerin ve mahallî idarelerin 'Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İş 
tırılacakları yatırım bedellerinin, bir taraftan bütçeye gelir diğer taraftan da ödenek ve gider kaydedilmesini 
yan kısmının ertesi yıla aktarılmasına imkân vermeik amacıyle hazırlanmıştır. 

55 nci ımadde, 'çeşitli idare ve kurumların yatılı okullarla yabancı memleketlerde okutturacakları öğrenteiler içi 
lerin genel bütçeye intikal şeklini tespit etmektedir. 

'56 ucı madde, Millî Savunma, Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının birbirlerine yıl içinde yapacakla 
(gerekli "ödenek aktarım asının mümkün •olabilmesini sağlamak üzeıre getirilmiş bulunmaktadır. 
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57 ıiıçi madde, bir 'kısım dairelerin yd içinde sağlanan bağış ve kredilerden yaptıkları ithalât dolayısıyl 
için 'ödenek bulummam-asiTLda.il çıkacak güçlükleri gidermek için konulmuş bir maddedir. 

58 ıi'cd madde, 1974 malî yılında Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden 'askerî 
edilecek 'malzeme ve eşya bedellerinin bütçeye intikal seklini düzenlemektedir. 

186 sayılı Kanunla jandarma subay, askerî memur ve assubayları için lojman inşası kabul edildiği ha 
leri 190 sayılı 'Kanunda yer almamıştır. Millî Savunııi'a Bakanlığına mulha-ssass lojmanların bakım, onarım, id 
Kanunda Jandarma iG-enel Komutanlığına ait lojmanları d& kapsayacak, şekilde değişiklik yapılıncaya kadar 
de ile bu şekilde genişletilmektedir. 

60 neı madde, Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesinin, «Etüt ve proje giderleri-» tertibindeki ödeneğin b 
dairelerin ilgili tertiplerine ne suretle aktarılacağını belirtmekte, aynı maddenin son fıkrası, diğer kamu •kur 
nı sağlamaktadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Haane ve kaımıı kuruluşlarına ait hükümlıör : 
Tasarının 61 nci maddesinde yer 'akın kısa. vadeli <avaııs ve Hazine .bonosu yeni aletler değildir. 
Bununla beraber, maddede önemli ve yararlı iki yeniliğe yer verilmektedir : 
1. —• Bir .kere, avans ve bonoların kanunî dayanağı -zikredilmiştir. 

Gerçekten, bu 2 Hazine laletinin «Hikmeti vücudu», ödemelerin gösterdiği dalgalanma ile tahsijâtın göste 
olmasıdır. Mulıasebei 'Umumiye Kanununun 80 nci maddesi, 'Maliye Bakanına, her ödemeyi, ilgili ita âmirin 
görevini yüklediği için, kısa süreli Hazine borçlanması kanunî bir »orunhık halini almaktadır. 

2. — Avans ve bonoların miktarı : 
a) T. ıC. Merkez Bankası Kanunu, avansa bir sınır koymuştur. 
b) Eski yıllar bütçe kanunlarında da bonıolıar için sınırlar konmuştur. 
Bu durum gözönünıe alınarak ve gerçekçi bir düşünceyle avans ve bono tutarlarının tespit yetkisi, me 

dana getiren Maliye Bakanlığı ve T. C. Merkez Bankasına tanınmaktadır. 
Böylelikle, Hazine imkânlarının tıkanması v ödemelerin 'gecikmesi -ortadan 'kaldırılmış olacaktır. 

Ayrıca, Hazine bonolarının, T. O. Merkez Bankası aracılığı ile satışını ve satınalıranasını sağhyıcrhüküm 
Üçüncü maddede belirtilen imiktardaki gelir - ıgider farkını kapatmak' için taJıvil ihraç olunacaktır 62 i 

dede yazılı miktarda tahvil çıkarma yetkisi tanımaktadır. 
6?> ncü madde ile getirilen hükümlerle : 
a) V.aSbaııcı devletler, uluslararası kurumlar veya, yabancı banka ve kurumlardan belli progi-am, proje 

mış ve sağlanacak imkânların bütçe hesaplarına intikal şeklini, 
b) Yabancı devlet ya da uluslararası kurumlarla, yabancı banka ve kurumlardan sağlanan proje 'kred 

nı hasıl .olduğu takdirde, bunları bütçeye gelir ve gider bütçesinin ilgili, tertibine ödenek kaydı işlemlerini 

http://bulummam-asiTLda.il
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c) 28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 sayılı Kanun ile onaylanan Milletlerarası Para .Fonu Ana Sözleşmesinin bazı 
hükümlerine göre temin -edilen 'özel 'çekme hakkından doğacak 'Türk lirası karşılıklarının, tahassül ettiği yıl bütçe 
anelerin 'gerektirdiği 'meblağların Maliye Bakanlığı bütçesinin borç ödemeleri tertibine ödenek ve gider yazılması 

d) (Geçmiş yularda sağlanan bağış ve krediler ve Türk lirası karşılığında yapılan hububat alımlarında ve 
paraların, iki tarafça kararlaştırılan projelerin finansmanında veya sair hususlarda, kullanılırken bütçenin kesin 
yıcı esaslar düzenleınmektedir. 

Tasarının 64 ncü /maddesinde yer alan hükümle, yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka 
sında yapılan bazı kredi anlaşmalarından sağlanacak imkânların, belli bir projenin finansmanında kullana İması ve 
tisi sağlammıaktadır. 

'65 nci madde ile, dış finansman miktarını aı tınmak imaksadıyle 'Türkiye Cumhuriyeti adına yapılacak kred 
lkanlar Kurulunu yetkili falan 244 sayılı Kanunun şümulünü (genişletmek amaç edinilmiştir. 

66 ncı madde dle, Türk Parası Değerinin Ktrumması Hakkında 18 sayılı Karara göre T. C. Merkez Bankas 
bakiyesinin, 1974 malî yılı gelir bütçesine aktarılması temin (edilmektedir. 

Üçüncü İBeş Yıllık iPlanda ve 1974 yılı programında yer alan yatırımların ve ihracatın teşvik gayesiyle orta 
lerinin ucuzlatılmasını sağlamak amacını gerçekleştirmek için, 10 . 2 . 1973 tarih ve 7/5822 sayılı Kararnamede v 
cak kararnamede belirtilen esaslara göre selektif Ikredi fonundan faiz farkı iadesine İ974 yılında da devam olun 
mü sevk edilmektedir. 

Tasarının 68 nci maddesi, 'T. C. Merkez Bankasının 1973 yılı kârı olarak bütçeye gelir yazılacak miktardan 
tekabül eden fcısımının 1974 yılı bütçesinde yeniden açılacak bir tertibe ödenek kaydı suretiyle, tekrar sözü ;geç 
d,a Maliye Bakanını yetkili kılmak üzere, düzenlenmiş bulunmaflvtadır. 

Tasarının 69 ncu maddesi, çeşitli kanunlara dayanılarak açılmış bulunan özel fonlardan toplanan ve bütçeye gel 
İlişkin olup, bu hususu .sağlayıcı hükümleri taşımaktadır. 

Tasarının 70 nci m>addesi ile getirilen hükümlerle., Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yıllık yatırım ve finansma 
şılamak üzere, 14 . 1 . 1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine göre birikmiş olan meblağın % 50's 
tarafından idare edilecek bir özel fona aktarılacak ve bu fondan sağlanan miktarlar Kaımu İktisadî Teşebbüsle 
ramının finansmanında kullanılacaktır. 

Bugünkü tatbikatta, personelin maaş ve ücretlerinden kesilen emekli kesenekleri, önce Merkezden ilgili 'saym 
T.. lC. [Emekli ıSandığı kanununda belirtilen zamanda, saymanlıklarca anılan sandığa. gönderilmektedir. Bu nakit 
ödenişe ve mahsup sistemi getirilmek ve böylece para nakli dolayısıyle katlanılan .masraftan kurtulmak ve atıl p 
siyle 71 nci madde bükümleri teklif edilmektedir. 

72 nci madde, dallı a etkin bir nakit idaresi sağlamak amacıyle, .Hazine hesaplarına intikal etin yen ve nakit id 
na girmemiş paraların Hazinece kısa süreli tasarrufunu temin için1 sevk edilmiştir. 
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(Bilindiği -gibi 7 . 8 . 1970 tarih ve 7/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre, 27 . 6 . 1963 gün 
ihracatta vergi iadesi bir öntetkiki gerektirmeden ödenmektedir. Ancaik, son zamanlarda Maliye Bakanlığına 
ti'k 'ödemenin suiistimal •edildiği, fiilî ihracat yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilerek vergi iadesi yap 
reikli 'görüldüğü hallerde bir öninceleme yapabilmek maksadıyle 73 ncü madde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

74 ve 75 nci maddeler, .genel ve katma bütçeli idarelerin, döner sermayeli kuruluşların, kamı ekonomi! ku 
fon akımlarını yer ve zaman itibariyle izleyebilmek, yeni bir teknik olan malî planlama konusunda çalışmala 

76 ncı madde, igenel ve katma bütçeli bazı dairelerin, bir kısım, 'kamu iktisadî kuruluş kırından geniş ölçüd 
bulunmaması halinde hüytik zorluklar taşımaktadır. 77 nci madde ile eski yıllardan intikal eden bu kalbil p 

78 nci madde ile belediyelerin ve. belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 31 . 12 . 1971 tarih itibariyle 
kim sonucu kalan 'bakiyelerinin terkini için bir- fıkra olarak 'muhafaza edilmiştir. 

79 nicu madde ile, 347 sayılı Kanun ile 1974 malî yılında ödenmesi gerdken 'T. O. .Merkez [Bankasına olan 
sitlerinin, .Hazine imkânlarının müsaadesizi! ği nedeniyle, ertelenmesi öngörülmektedir. 

'80, 81, 82, 83 ve 84 ncü maddelerle getirilen hükümlerle, kamu ekonomi kurumlarının sermaye artnını v 
mektedir. 

85 nci madde, 440 sayılı Kanuna tabi Kamu iktisadî Kuruluşlarının programlanan yatırımlarının kendi 
yaçları için Devlet Yatırını. Bankası vasıtasıyle karşılanması hususunda hüküm ihtiva etmektedir. 

86 ncı madde, Kamu Jiktisadî Kuruluş 1 arının birbiri ile ve Hazine ile olan çeşitli borç ve alacak hesapla 
melerinde .gecikmeyi önlemek ve finansman programını aksatmamak için .getirilmektedir. 

Tasarının 87 nci maddesi, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yıllık yatırım ve finansman provam lanın ge 
harcama yapmalarını önlemek ve birbirlerine olan borç ve alacak ödemelerinde yeni bir sistem geliştirmek am 

88 nci maddede öngörülen hükümlerle Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri G nel Müdürlü 
rı tespit olunnıaktadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM : Müteferrik ihüMLmjler : 
Tasarının 89 ucu maddesi ile, bütçe imkânsızlıkları nedeniyle .1974 yılında, 6831 sayılı Orman Kanununun 

Bankası (kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin «e» fi İcrası, 7J2 
37 nci maddesinin «a» fıkrası, 6964 sayılı Ziraat 'Odaları Kanununun geçici 3 ncü maddesi, 6802 sayılı Gide 
desi, 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Kanununun 17 nci maddesi, Korunmaya. Muhtae Gocuklar hakkınd 
desi, 222 sayılı İlköğretim ve [Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinin «a» fıkrası hükümleri, 1164 sayılı Arsa. 
6831 sayılı Kanunu değiştiren 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi ile ek 4 
maddesi ile eklenen 6831 sayılı Kanunun geçici € ncı maddesi hükümlerinin bütçeye konulan, ödenek 'miktarla 
lanması ve bütçe imkânsızlıkları ile uygulamadan, doğan bazı nedenlerle de inuha.ifa.sza.sina. lüzum kalmayan ev 
kında 6696 sayılı Kanun, meeeane telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci, bu maddeye ek 1366, 2143 ve 230 

http://inuha.ifa.sza.sina
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nun 7 nci, 3488 sayılı (Kanunun 6 ncı, 1379 sayılı Kanunun 5 nci, 6623 sayılı Kanunun 6 ncı 'maddesinin 2 nei fık 
Kanununun 195, 199 ncu ve 926 sayılı Kanunim 158 nci, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 344 
maddesinin (IB) fıkrası ve Mühaselbei Umumiye Kanununun 31, 32, 38, 39 ve 92 nci maddeleri, 28 . 4 .1972 ta r 
Kooperatifleri Kanununun geçici 5 nci maddesi, 23 . 2 . 1963 gün ve 196 Dış ıSeyaıhatleri Harcamaları Vergisi Kan 
yılı Kanunun 1 nci maddesi ve 5 . 4 . 1973 tarih, ve 1702 sayılı Petrol Reformu Kanununun 8 nci maddesinin ('b) 
maması öngörülmüştür. 

90 ncı madde, (Millî Bavunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî tstihjbarat Tevdiatının ihtiyaçl 
hilde istihsal edilecek akaıryakıt ve madenî yağlarla, savaş, silâh, araç, matine ve fceçjhizatm OümrüJk ve İstihsal V 

91 ve 92 nei maddeler bu kanunun yürürlük ve yürütme esaslarını belirlemektedir 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel hükümler 

Birinci kısım : Gider, gelir ve denge 

Gider Bütçesi : 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (81 034 696 929) liralık ödenek 
gerilmiştir. 

Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (75 034 696 929) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Denge : 

MADDE 3. — ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 
(6 000 000 000) liralık fark, iç istikrazla karşılanacaktır. 

ikinci kısım : Bütçe uygulama esasları 

Ödenek dağıtımı : 

MADDE 4. — a) Birinci madde ile verilen ödenekler, Maliye 
Bakanlığınca hazırlanacak (Yıllık Bütçe uygulama talimatı) esasları 
dâhilinde dağıtılır. 

b) Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel ekonomik şartlar 
gözönünde tutularak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bu ödenekler
den % 10'a kadar mevkuf tutmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu 

BÜTÇE KARMA KOMİSY 

1974 yılı Bütçe k 

BİRİNCİ GÖLÜM : Genel hüküm 

Birinci kısım : Gider, gelir ve den 

Gider Bütçesi : 

MADDE 1. — Genel bütçeye gir 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiğ 
kesinti yapıldıktan sonra (81 657 576 

Genel bütçeli dairelerin bütçelerin 
ödeneklerin (Devlet borçları hariç) y 

Bu hüküm katma bütçeler hakkında 

Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gel 
gösterildiği üzere (75 657 576 093) İ 

Denge : 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ma 
İkinci Kısım : Bütçe uygulama esa 

Ödenek dağıtımı : 

MADDE 4. — a) Birinci madde 
kanlığınca hazırlanacak (Yıllık bütç 
hilinde dağıtılır. 

b) Gelir tahsilatı, ödemeler den 
gözönünde tutularak, Maliye Bakan 
lerden % 10 ?a kadar mevkuf tutmaya 



Hükümetin teklifi 

oran, taşıt alınılan, yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ve 
temsil ve ağırlama ödeneklerinden % 20'ye çıkarılabilir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında da uygulanır. 

Bütçe politikası ve malî kontrol : 

MADDE 5. — Maliye Bakanı, 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, 
b) Tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek amacı, ile, 
Giderlere ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin uygu

lamalarını düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak ve standartları 
tespit etmek ile görevli ve yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında da uygulanır. 

Aktarma, : 

MADDE 6. — Genel Bütçeli dairelerle katma bütçeli idare bütçele
rinin program, alt program, faaliyet veya projelerinde yer alan aylık, 
ücret, kesenek, sosyal yardımlar, ek çalışma karşılıkları, tazminatlar, 
ödüller ve ödeneklere ilişkin harcama kalemlerinden başka kalemlerine 
aktarma yapılamaz. 

Ancak, söz konusu harcama kalemlerinden aynı kuruluş bütçesi 
içinde olmak şartıyle program, altprogram, faaliyet ve projelerdeki 
aynı harcama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — Genel Bütçeli dairelerle katma bütçeli idarelerin 
programları arasında yer alan proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, 
malî yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine 
aktarmaya Blaliye Bakanı yetkilidir. 

liütec Karma Ko 

oran, transfer harcamaları, taşıt 
görev yollukları ile temsil ve ağ 
çıkarılabilir. 

Bu madde hükmü katma bütçel 

Iiülve politikası ve malî kontrol 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

Aktarma : 
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 

MADDE 7. — Genel Bütçeli 
programları arasında yer alan pr 
malî yıl içinde hizmeti yürütecek 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidi 



Hükümetin (teklifi 

Malî yıl içinde diğer bir daire veya idareye aktarılan ödeneklerle 
ilgili hizmetin yürütülmesiyle, bütçesine aktarma yapılan daire veya 
idare görevlidir. 

Deyimler : 

MADDE 8. — 1974 yılında, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
ile diğer kanunlarda yer alan : 

a) «Fasıl» ve «Bölüm» deyimleri, program bütçe sınıflandırmasın-
daki «Program» deyimini; 

b) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde 
«Faaliyet» veya «Proje» deyimlerini; 

c) «Kesim» deyimi, «Altpogram» deyimini; 
ifade eder. 
Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında da uygulanır. 

Yeni harcama kalemleri açılması ve uygulama cetveli : 

MADDE 9. — Bütçe Kanununda yer alan program, altprogram, 
faaliyet ve projeler için malî yıl içinde hizmetin gerektirdiği hallerde 
yeni harcama kalemleri açılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

MADDE 10. — Bütçe uygulaması, bu kanuna ekli «Uygulama cet
veli» esaslarına göre yürütülür. 

Bütçe Karma Kom 

Malî yıl içinde diğer bir daireye 
ilgili hizmetin yürütülmesiyle, bütç 
idare görevlidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bak 
lığı personeline ilişkin özlük ve diğ 
Bakanlığı Bütçesinden Köy işleri v 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Deyimler : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 

Yeni harcama kalemleri açılması v 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu m 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 



Hükümetin ıteklifi 

Uygulama cetvelinde ayrıntılı harcama kalemi yer almayan : 

a) Projelere ilişkin ödenekler, Maliye Bakanlığı, ilgili kuruluş ve 
Devlet Planlama Teşkilâtının, 

b) Faaliyetlere ilişkin ödenekler, Maliye Bakanlığı ile ilgili kuru
luşun, 

Birlikte tespit edecekleri esaslara göre kullanılır. 
Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında da uygulanır. 
Üçüncü kısım : Bağlı cetvellere ilişkin hükümler 

(A) cetveli : 

MADDE 11. — (A) cetveli ödenek cetvellerinden meydana gelir. 

(C), (Ç) ve (G) cetvelleri : 

MADDE 12. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe! Umu
miye Kanununun 29 ncu maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler (C) cetve
linde ; 

b) Kanunla bağlanmış vatanî hizmet maaşları (Ç) cetvelinde; 
c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka

nunlar, (G) cetvelinde; gösterilmiştir. 

(B) cetveli : 

MADDE 13. — Devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

Musul petrollerinden biriken (100) milyon liralık hisseden 1974 malî 
yılı içinde tahsil edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli gelirler) 
tertibine gelir kaydolunur. 

1702 sayılı Kanuna göre alınacak petrolden Devlet hakkı gelir büt
çesine irat kaydedilir. 

Bütçe Karma. Ko 

Üçüncü Kısım : Bağlı cetvelle 

(A) Cetveli : 

MADDE 11. — Tasarının 11 

(C), (Ç) ve (O) cetvelleri : 

MADDE 12. — Tasarının 12 

(B) Cetveli : 

MADDE 13. — Tasarının 13 n 



Hükümetin teklifi, 

MADDE 14. — Personel kanunları gereğince 1.3.1970 - 30.11.1970 
tarihleri arası için tahakkuk edecek aylık farlarının ödenmesi 1974 
malî yılında yapıldığı takdirde, bu miktara ait (Sandığa tâbi iştirakçi
lerden alınacak) keseneklerle (Giriş aidatı, artış farkları dâhil) kar
şılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklardan ^323 sayılı Kanunun ek ge
çici 11 nci ve 1327 sayılı Kanunun ek geçici 34 ncü maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ödenmeyecek kısımları, 1974 malî yılı gelir büt
çesine irat kaydolunur. 

MADDE 15. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanuna göre yö
netilen okul pansiyonlarında görevli kimselerin, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 32 nci madde 
uyarınca Devlet memurluğuna intibakı yapılmış olduğundan, okul 
pansiyonlan hakkındaki 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya 
kadar, okul pansiyonları gelMerinin % 25'i bütçenin (B) cetvelindeki 
(Vergi dışı normal gelirler) tertibine (Pansiyonlu okul ücretleri kar
şılığı) adı ile gelir kaydolunur. 

MADDE 16. — 18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan zamlar dolayısıyle, 
yeni fiyatlarla zamdan önceki fiyat arasındaki farka göre Tekel mad
deleri satışından elde edilen hasılat fazlası Gelir Bütçesinin özel gelir ve 
fonlar tertibine gelir kaydolunur. 

(M) cetveli : 

MADDE 17. — 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince, Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilen okul pansiyonları ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden 
1974 yılı içerisinde alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyo 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü m 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci ma 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci ma 

(M) Cetveli : 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci ma 



Hükümetin /teklifi 

(O) ve (P) cetvelleri : 
MADDE 18. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mü

kellefiyeti Kanununun; 

a) 36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa Mükellefiyeti yoluyla 
alınacak hayvanların 1974 malî yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli 
cetvelde; 

b) 38 nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değer
leri bağlı (P) işaretli cetvelde; 

Gösterilmiştir. 

(T) cetveli : 

MADDE 19. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 
9 ncu maddesi gereğince kurumların satınalacaklan taşıtların azamî 
satmalına bedelleri bağlı (T) işaretli cetvelde belirtilmiştir. 

(R) cetveli : 

MADDE 20. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM : İKamu tpensonteüne İlişkin hükümler : 
Bârinci kasım : Ayflaiklara ve (kadrolara üiliştkin Ihüküımler : 

Katsayı esası : 
MADDE 21. — 657 iSiayıHa Devlet Mjemurları Kanunumun 154 ncü 

maddesi uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge ra-
kamjlartnıaı aylık tutarlarıma (çevırilltaesâncLe 1974 (malî yıılmda (8) katsayı 
ayguılanır. 

Bütçe Karma K 

(O) ve (P) ceveüeri : 

MADDE 18. — Tasarının 18 

(T) Cetveli : 

MADDE 19. — Tasarının 19 

(R) Cetveli : 

MADDE 20. — Tasarının 2 

İKİNCİ BÖLÜM : Kamu per 
Birinci Kısım : Aylıklara ve 

Katsayı esası : 

MADDE 21. — Tasarının 2 
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Hüküme tin teklifi 

Kadro cetvelleri : 

MADDE 22. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 33 mcü 
maddesinin kadro cetvellerinin Bütçe kanunlarıma eklenmesine ilişkin I 
hükmü, Maliye Bakanllığı ve Devlet Personel Dairesince müştereken tes
pit edilecek (esaslara göre unvan «tamdardizasyomıumu isağllayacak (şekil
de düzenlenecek kadro cetvellerinim Bakanllar Kurulunca onaylanarak 
yürürlüğe konulmasına kadar erltelenımi^tir. Onaylanan kadro cetvelleri 
bu kanuna eklenmiş ısayılır. Bu suretle (eklenmiş 'bulunan kadro cetvel-
ierinıde personelin durumuna uygun kadro tahsis tediüeonieımesi hallimde, 
kanun hükmünde kararnamelere Igöre (intibakı yapıüan personelin aylık
ları, kadtfo cetvellerinkie kendüleri üjçjin gösterilen standart kadrolara 
müsteniden 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 ncü mad
desine göre ödenir. 

b) 1322 ısayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis ediMlp de 
intibak işlemlerinde kuljlanılmıış bulunan kadrolar ine 1376 Isayılı 1971 I 
yıllı Bütçe Kanununun 9 ncu, 1567 sayılk 1972 yılı Bütçe Kanununun 15 | 
üci ve 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun 21 - 26 ncı maddeleri hü- | 
kümleri uyarınca kurumllara tahsis iedilmis olan kadrolar 1974 malî yılı | 
içim de geçerlidir. i 

c) Kanun hükmünde kararnamelerin 'intibak hükümlerinin uygu- i 
lanması sonunda bulunan yeni Iderece ve kademelere göre 5 sayılı Ka- i 
nun Hükmünde Kararnamenin geçicil 3 ve 4, 8 sayılı Kanun Hükmünıde I 
Kararnamenin geçici 1 nci maddeleri uyarınca 28 . 2 . 1974 ilahine ka- ı 
dar üntibak çizelgelerine mıüs'temiden yapılan aylık ödemelerine 1974 ma- I 
lî yıllımda da (a) fıkrasında öngörülen işlemlerin tamamlanmasına ka- I 
dar devam olunur. | 

d) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi hükümleri | 
uyarınca alınan 13 . 11 . 1971 tarih ve 7/3434 sayılı Kararname ile bu i 
kararnameyi değiştiren ve ideğiştirecek olan kararnamelerde yer alan | 

Bütçe Karma Komisyon 

Kadro cetvelleri : 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci ma 



Büikünıetm ıteklifi 

hükümler 1974 malî (yılında da uygulanır. Ancak, ıher (kuman için bu 
fıkra gereğince 1974 malî yılında birden fazla kararname çıkarılamaz. 

e) Genel ive katma bütçeli (kuruluşlar kadrolarında Mailiye Bakan
lığına bağlı sa3onanlık müdürlükleri ile sorumlu saymanlıklarda istihdam 
olunan Devlet imemurlarımıdan Maliye Bakanlığımca gerekli görülenlerin 
kadroları liHgıil kuruluş (kadrolarımdan tenkis edilerek iMaliye Bakanlığı 
kadrolarına eklenir. İBu kadrolarda 'istihdam olunanı Devlet ımemîurların-
dan istekli bulunanlar mııüracaatları üzerime, ıbu suretle İVEalye Bakanlı
ğıma devredilen kadrolara naklen atanarak, aynı saymanlık müdürlükleri 
ille sorumlu ısaymanMîlarda gOTevlmdalrilMer. 

Kadro değişikliği ve kadroların dağılımı : 

MADDE 23. — 22 nci Imaddeye göre kurumlara tahsis edilmiş olan 
kadrolardan 1 . 3 . 1974 tarihimde boş olanlar dile 1974 ımialî yılanda her
hangi bîr suretle boşalacak olanlardan, şahsa bağlı olup da ffipta! edilmesi 
gerekenler dışımda (kalanlar iligüü kurumun teklifi; Devlet Personel 
Dairesinin ve (Maliye Bakamhığımım görüşü ile Balkanlar Kurulunca, laynı 
veya diğer sınıf, derece ve unvanlı kadrolar olarak değiştirilebilir. 

22 nici ımadldeye göre Ikadro /cetvellerime İlişkin işlemler (fcamamlianın-
caya (kadar 1970 yılındaki ümiltelerarası kadro dağcımı esastır. 22 nci 
maddenin (a) fıkrasiındaki' esaslara göre unvan ıstanıdardizasyonu yapı-
hmcaya kadar, Genel Kadro ÎKamunıu üle verilen kadrolara intibakları ya
pılan Devlet memurları bu kadrolarımı tahsis edildiği görevin eski unvan
larımı taşırlar, intibaklar yapıldığı sırada kuruluş kanunlarının ilgili 
madde veya 5439 isayılı Kanunun '2 nci ımaddesi hükümlerine dayanıla
rak başka (görevlerde ıçabştırılamlar, unvan standardizasyomu ve ünite
ler arasında kadro dağılımı yenliden yapılıncaya kadar, fiilen ifa ettik
leri g'örevin unvanını muhafaza ederler. 

Bütçe Karma K 

Kadro değişikliği ve kadroları 

MADDE 23. — Tasarının 23 



Hükümetin teklifi 

Yurt dışı kadrolarda çalışan Devlet memurlarının kadroları ve yaban
cı uyruklu personel : 

MADDE 24. — Kurumların yurt dışı kuruluşlarında bütçe kanun
larının (D) cetveline göre veya teşkilât kanunlarına müsteniden ücretli 
veya sözleşmeli olarak çahştoılımak üzere 1 . 6 . 1973 tarihline kadar işe 
alman ve halen çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu olanlar 
bu kanunun 22 nci maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları hükümlerine 
tabiidir. 

Kuruluşların yurt dışındaki yabancı uyruklu personelinin sözleşme 
ile istihdamlarınla devanı olunur. 

Kadro ihdası iptali : 

MADDE 25. — 1974 malî yılında Bakanlar Kurulu, 
a) Atamaları yapılacak mecburî hizmetliler, 
b) intibakı yapılacak sözleşmeli personel, 
c) Yeni alınacak din görevlileriyle genel asayişe ilişkin hizmetler, 
d) Askerlik görevinden dönecekler, 
e) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurulması öngörülen üni^ 

tellerde istihdam edilecekler, 
f) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1974 yılı programında ku

rulması veya genişletilmesi öngörülen hizmet üniteleri ile üniversite ve 
akademik kurumların ısağlık, teknik, idarî ve destek hizmetleriyle gö
revli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli ve Devlet 
bütçe ve hesap yöntemlerini tespit öle ilgili kurum hizmetleri için ihti
yaç duyulan personel için, 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun görev ve unvan deği
şikliğiyle ilgili âmir hükümleri gereğince kadro tahsisinin sorunlu oldu
ğu hallerde, (23 ncü) maddenin 1 nci fıkrasına göre kadro temin edile
mediği takdirde, 

Bütçe Karma Komisyonu 

Yurt dışı kadrolarda çalışını Devlet 
bancı, uyruklu personel : 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü mad 

Kadro ihdası ve iptali : 

MADDE 25. — 1974 malî yılında Bakan 
a) Atamaları yapılacak mecburî hizm 

b) intibakı yapılacak sözleşmeli perso 

c) Yeni ahnacak din görevlileriyle g 
d) Askerlik görevinden dönecekler, 
e) Kanunla ve uluslararası anlaşmal 

telerde istihdam edilecekler, 

f) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma P 
kurulması veya genüişlötillmlelsli öngörülen 
ve akademik kurumların sağlık, teknik, 
görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanu 
bütçe ve hesap yöntemlerini tespit ülle İlg 
yaç duyulan personel için, 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanu 
liğiyle ilgili âmiür hükümleri gereğinde ka 



Hükümetin teklifi 

İlgili (kurumun talebi, Devlet Personel Badiresinin görüşü ve Maliye 
Bakanlığının teklifi üzerine kaidro ihdasına yetkilidir. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi gereğince şahsa 
bağlı olarak muhafaza edilen kadrolardan, unvanları 7/3434 sayılı Ka
rarnamede ve ek ve tadillerinde yer alanların boşalmaları halinde, bu kad
roların iptali ile kararnatmelerdeiki derecelerden kadro ihdasına Dev
let Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşü (üzerine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

657 isayıh Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen 
ek geçici maddelere ^e 1589 sayılı Yetki Kanununa istinaden çıkarılan 
ve çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnamelere göre yapılan inti
baklarda ortaya çıkacak hatalar veya itira&lı işlemler ile, kazaî mercilerce 
verilen kararlar sonucunda yapılması gereken düzeltmeler dolaynsıyle 
Devlet Personel Dairesiyle İMaliye Bakanlığının görüşleri üzerine Ba
kanlar Kurulunca kadro iptal ve ihdas olunabilir. 13 . 11 . 1971 tarihli 
ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar dile ?ou kararnatmeyi değiştiren 
kararnameler gereğince kurumlara tahsisi gerekli kaaroiar, eski kad
roların iadesi şartıyle, Devlet Personel Dairesi ve (Maliye Bakanlığının 
görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca verilir. 

Bu kanuna ekli Cumhuriyet (Senatosu ve 'Millet Meclisi Personeli kad
rolarında, yukardaki fıkrada sözü edilen kararnameler gereğince yapı
lacak intibaklar sonucunda Ulaşılacak derecelere göre kadro değişikliği 
yapmaya Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanla-
rmca karar verilir. 

98 — 

J liiitçi' Kamı a K 

hallerde, (23 ncü) maddenin 1 
I idiği takdirde. 
i h) 12 . 3 . 1964 tar'ihli ve 4 

sayılı 1!973 yılı Bütçe Kanununu 
çalışan personellin teşekküllerine 

12 . 3 . 1964 tarihli ve 440 «sa 
1973 yılı Bütçe Kanununun 24 n 
çalıştırılan personel, bininci fık 

! JlJneeye kadar, Da.k&nlMardia is 
| temüiaii iştem'îe'rti, ilgili îfetasa'dî 
j tali şariı dıla Î974 malî yılı içijndte 
i i) öğrenci kapasitesini art ı 

acıla saik veya faaliyete göçecek 
! duyduğu personeli âçin. 
! ilgülli kurumun talebi., Devle 
j Bakanlığının teklifi üscüûııe kad 

j 1322 sayılı Grene! Kadro Kan 
bağlı lolanaik muhafaza edikaı kad 
namede ve ek ve tadillerinde ye 
roüıarüE, iptali ile kaTarnanıteJİerd 
Personel Daiira?a ve Maliye Bak 

j ruiu yetkilidir. 
j 657 sayılı Devlet Mömurları 

dk geçici ınıaddıslleı-'s ve 1539 say 
ve oıkainlacak olan kanım hükm 

I bajklardıa ortaya çıkacaik hatalar 
I ce vediem karartor •somncunda y 
j Devlet Personel Dairesiyle Maffiy 

lar Kurulunca kadro iptal ve ih 



Hükümetin teklifi 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, JFâkimlik ve 
Savcılık Meslekleri ile Devlet Planlama Teşkilâtı personeli : 

MADDE 26. — 'Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet 
Meclisi ve Devlet Planlama Teşkilâtı personeli, Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay ve Sayıştay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında hâkimlik 
ve savcılık mesleklerinde 'bulunanlarla bu meslekten sayılan görevleri 
yapanların kadro cetvelleri bu kanuna eklidir. Bu kadrolar hakkında 
22, 23 ve 25 nci maddeler hükümleri uygulanmaz. 

Ancak, Devlet Plânlama Teşkilâtı personeli hakkında 25 nci mad
denin intibaklarla ilgili hükümleri saklıdır. 

Bütçe Karma Komisyon 

7/3434 sayılı Kararnameye (ek karar ile b 
mameHer gereğtiinoe kurumlara, tahslüsi gte 
dladesi şartıyle, Devlet Personel Dairesi v 
üzerine Bıakajıilar Kurulunca verilir. 

Bu kanuna ekli Cumhuriyet Senatosu 
rolarınlda, yukarıdaki fıkrada ısözü edilen 
cak intibaklar sonucunda ulaşılacak der 
yapmaya Cumhuriiyet Senatosu ve Millet 
karar venlir. 

1974 malî yılında Bakanlar Kurulu, 
kanlığının kooperatifçiliık ve köy kentler 
lebilmıelsfi öngörülen hizmet ü|nlitelörü!nli!n 
leıri ile görevli 657 sayılı Devlet Melmurla 
lan personel için, Köy işleri ve Koopera 
let Personel Dairesinin görüşü ve Maliy 
kadro ihdasına yetklüdür. 

Cıımhurbasketnltğ), Cumhuriyet Senat 
Sarcıhk meslekleri ile Devlet Planlama Te 

MADDE 26. — Cumhurbaşkanlığı, 
Meclisi vs Devlet Planlama Teşkilâtı per 
nıştay, Sayıştay ve Yargıtay Başkanlıkl 
kimlik ve savcılık meıslekleırtade buluna 
revleri yapanların kaidro cetvelleri bu ka 
kında 22, 23 ve 25 nci maddeler hükü 

Ancak, Devlet Planlama Teşkilâtı pe 
nin 'intibaklarla ilgili hükümleri sakhdıır 



.Iliü'kiimetm lekliü 

Öğretim üye re. yardımcıları kadroları : 

MADDE 27. — 1765 sayılı Üniversite Personel 'Kanununa göre inti
bakı yapılan personele, söz konusu (kanunun 5 nci ımıaddesi gereğince 
kadroları bu kanuna efeleninceye kajdar 1974 imalî yılımda ida aynı ka
n/umun geçici 5 nci maddesine göre aylık ödenmeye devam olunur, özel 
kanunlarla alınmış bulunan boş kadrolara 1 .6 .1974 tarihline kadar yapı
lan atamalar da geçerli sayılır. Bu tarihe kadar kullanılmış bulunan boş 
kadroların, atanması yapılan personelin Üniversite Personel Kanununda 
öngörülen durumuna uymaması halinde, üniversite senatolarının tespiti 
ve Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine, leıski kadroların, iptali (su
retiyle personelin durumuna uygun kadroların ihdasıma Bakanlar Ku
rulunca karar verilebilir, 

özel kanunlarla alınmış kadrolardan intibaklar sırasınida bos olup 
da, 1 . 6 . 1974 tarihine kadar atama yapılmamış ©lanlar hakkında da 
(1973 yılı Bütçe Kanununa ekli «L» cetvelinde yer alanlar hariç) lüzumu 
halinde yukardaki fıkranın iptal ve ihdas işlemlerine (ilişkin hükmü uy
gulanır. 

1765 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki işleımilere göre yeni «kadro 
temin edilinceye kadar isöz konnsu (kamunun yürürlük tarihinden son
ra ulsulüne göre yetkili organlarca kurulmasına (karar verilen üniversi
te, fakülte ve anılan kanunun (kapsamına (giren diğer (kurumların öğre
tim tiye ve yardımcılarına ailt kadrolar, laynı imad)dedeki esaslar daire
sinde tespit edilerek Bakanlar 'Kurulunun onayına sunnilur. Onaylanan 
kadro cetvelleri bu (kanama eklenmiş sayılır. 

Kalma bütçeli kurumlar : 

MADDE 28. — Bu 'kanunun kadrolarla ilgili 22, 23 ve 25 nci mad
deleri (hükümleri, katma bütçeli lidarelıer hakkında da uygulanır. 

LOO — 

I ULU;.e Karma K 

öğretim üye ve yurd-ımcılan k 

MADDE 27. — Tasarımın 27 

Kalma bütçeli kurumlar : 

MADDE 28. — Tasarının 28 



Hükümetin 'teklifi 

Eski sözleşmeli yabancı personelin ücretleri : 
MADDE 29. — 657 ısayılı Devlet Memurları Kamumu ile uygulanma

sına son verilen 4/10195 sayılı Kararnameye bağlı yönetmelik hüküm
lerine göre ve (E) cetvelinden almam kadrolarda istihdam edilmekte 
iken yabancı uyruklu oldukları için intibakları yapılmayan kimselerin, 
sözleşme ile «aJıstınlmalairına devam olunabilir. 

Bunlara ödenecek sözleşme ücretleri, 1974 malî yılında, 1694 sayılı 
1973 yılı Bütçe Kanununun 28 nci Maddesinin 2 nci fıkrası esaslarına 
göre zamlı tutarlar üzerinden tespit olunur. 

Yurt dışı aylıkları : 

MADDE 30. —• Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dâhil kadrola
rında görevli Devlet Memurlarının ^aylıkları, 657 sayılı Devlet Me-mmr-
ları Kanununun değişik 156 nci imaddesi uyarınca kanunî kesintiler çık
tıktan sonra, 1973 malî 'yılında uygulanmakta olan esaslara göre 1973 
malî yılındaki derece ve kademelerin karşılığı bulunan döviz miktarı 
üzerinden aşağıdaki hususlar gözömünde tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların, bulundukla
rı mahalde lellerime geçmesi (gereken yabancı para miktarının muhafa
zası yönünden, Türk parası ile yabancı paralar arasında vukubulacak 
değer değişiklikleri ayrıca nazara alınır. 'Türk Lirası (tutarında artış su
retiyle meydana gelecek fark, maaş: bordrolarında (açılacak «Para de
ğeri değişikliğinden doğan fark» başlıklı bir ısütunda gösterilir. Bu fark 
vergiye tabi tutulmaz ve ilgili kurum bütçesine konulacak ödenekle kar
şılanır. 

b) Çocuk zammı, aylık ve ilk dört derece için (tespit edilen ek gös
tergeler ıdışında, ilgililere her ne ad altında olursa olsun yapılacak öde
meler tutarları yurt dışına transfer (©dilemez. 
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Eski sözleşmeli v.abuncı personelin üc 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu m 

Yurt dışı aıjlıklan : 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu mı 
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c) 31 . 5 . 1973 tarihinde (kurumların yurt dışı kuruluşlarına dâhil 
kadrolarında görevli, Devlet memurlarından, 1589 ısayılı Kamuna dayanı
larak çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (intibak hükümlerine 
göre, derece ve kademeleri yükse'lımiş bulunanların 5 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin geçici 3 ncü maddesi gereğince, eillerine geçen 
döviz miktarı sabit tutulmuş olanlara 1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren el
lerine geçecek döviz miktarı yönünden derece yükselmesi ve kademe 
ilerlemesi karşılığı olan döviz miktarları Devlet Memurları Kanununa 
8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ille eklenen elk geçici 51 nci mad
denin 3 ncü fıkrası esasları dairesinde Mart 1974 ayında geçerli olmak 
üzere yükseltilir. 

d) Yurt ıdi'gı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun (7) sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile değişik 4 ncü maddesinin (D) bendin® göre 
işçi statüsünde istihdam olunan personellin sigorta primlerinin hesabın
da 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde yazılı ödemelerin bürüt top
lamı yerine varsa 'emeklilik müktesebine eşit derece yoksa 15 nci dere
cenin 1 nci kademesine tekabül eden aylık tutarları esas alınır. 

MADDE 31. '— 25 . 3 . 1970 tarih ve 7/414 sayılı Kararnameye göre 
staj ve tahsil için, kendilerine belli bir ödemek verilmek suretiyle yurt 
dışına gönderilenlere, gidiş ve dönüş yollukları hariç olmak üzere, 
10 . 8 . 1970 tarihinden önce ellerine geçen döviz miktarları sabit kal
mak amacıyle, 1 . 3 . 1974 tarihinden oitibaren yapılacak döviz satışla
rında 10 . 8 . 1970 (tarihinden önceki döviz satış kuru ile bu tarihten son
raki döviz satış kurları arasındaki farklar 1974 'malî yılı Bütçesinin il
gili tertiplerinden ödenir. 

(II) Cetveli : 

MADDE 32. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yazılı nispet ve yevmiye 
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MADDE 31. — Tasarının 31 n 

(İl) ('clırl-i : 

MADDE 32, — 1 . 3 . 1954 ta 
nun 33 ncü maddesinin (a) ve (b 
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miktarlarına ilişkin kayıtlayıcı, hükümler uygulanmaimak üzere, bu 
madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince her yıl 
Bütçe Kanunu ile tespiti gereken müsil, nispet ve miktarlar, bağlı (H) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı -Genel 
Kadro Kanununun 7 nci maddesi hükmü, personelin yeni kadrolarının 
dereceleri esas alınmak suretiyle 1974 imalı yılında da uygulanır. 

Yukardaki hükümlere ilâveten, (II) cetvelinin 'uygulanmasında, aşağı
daki esaslara, göre işlem yapılır. 

a) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki asgarî 4 lira yevmiye, 
30 lira olarak uygulanır. 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeileri ile aynı kanuna 
ilişkin (1) ve (2) sayılı cetvellerdeki (475) lira aylık tutar yerine 6 nci 
derece kadrosu, (2) sayılı cetvelde-isi (1 000) liralık tutar yerine de 1 nci 
derece kadrosu esas tutulur. 

c) Belediye hudutları haricinde vazife gören defterdarlık kontrol 
memurları için en az yevmiye miktarı 30 lira olarak tespit edilmiştir. 
Bunların Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelir kontrolörleri ile 
birlikte memuriyet merkepleri dışında tertiıbediieeek çalışmalara katıl
maları halinde, gündeliklerinin, bu miktar üzerinden ödenmesine devam 
olunur, 

d) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümulüne girenlerin yurt 
dışı yevmiyelerinde tatbik olunacak emsaller Bakanlar Kurulunca tes
pit olunur. 

e) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapılacak görev seyahat
lerinde, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, 
bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genelkurmay Başkanı, 
kuvvet komutanları ile Te&mî davete icabet suretiyle seyahat eden eşle
rine; Bakanlar Kurulu kararına müsteniden yaptıkları daimî veya ge-
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miktarlarınla illjisşklin kayıftlaiyııcı hükü 
madde fiille aynıı (Kanunun 34, 45 ve 5 
Bütçe Katıııunu ile tespiti ıgierteıkiem mli's 
işaretli cetvelde gösterilmiştir., 

Haırcır'alh Kanununa göre jyıapıSlIac 
Kadro Kanununun 7 ncü ımaddleis'i hlük 
dereceleri esas alınmak suretiyle 1974 

Yakardaki hükümlere ilâveten (II 
ğıdaki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Harcırah Kanununun 37 aidi ım 
30 Iliira olllaralk uygulanır. 

b) Harciîiah Raaıııımnîîm 29 ^ 4 
ilişkin (1) v« (2) ısayık cetvellerdeki 
'derece kallrc'su, (2) sayıllı detveüldûkfı !'u 
der'eoe ikadrosu esas tutulur. 

c) Be'kldilye ıhudıultlıaırı haıriiloilnde 
mleimurHarı liçjitn £ın laz yevmliye miilktafn 
Bunların Maliliye müfettişleri, hesap u 
ile birilikte mffimmyel 'merkezleri dışın 
tılmaları halimde, günldeliiklerlinSn, bu 
vam. olunur. 

d) Harcırah Kanununun 34 ncü 
dışı yevmiyelerinde tatbik cllünacak •e 
pit olunur. 

e) Yurt dışıma veya (yurt dışında 
lerinde, Cumhuriyet Senatosu ve Milll 
Bakanllar, Türkiye Büyük [Millet Mec 
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cici görev seyahatlerimde kadro dereceleri (1) olan subay ve Devlet me-
mıurları ile bakanlık müsteşarları ile elçilere 1 nci, bunların dışındakilere 
turist sınıf üzerimden yol masrafı ödendir. 

Ancak, dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülkelerde de temsil 
görevi verilmiş bulumamlarım, yurt dışında yaptıkları görev seyahatle-
rijyie elçilerden yurt dışında bir yere veya merkeze istişare amacıyle 
çağırılanlara kararname »alınmaksızın 1 nci mevki üzerimden yoıl masrafı 
verilMr. 

f) 6245 sayılı Harcırah Kanunumun 49 nıcu maddesine göre verile
cek tazminatın hesabımda, 1327 sayılı Kamuma göre intibak edilen veya 
halen bulunulan dereceye tekabül eden 7244 sayılı Kanunum 1 nci (mad
desindeki ayluk tutarları esas atanır. 

İkinci kısım : Sosyal yardım ve yan ödemelere ilişkin hükümler 

Aile yardanı : 

MADDE 33. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 nci 
ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 nci 
maddeleri gereğince ödenecek olan aile yardımı, 1974 malî yılında yalnız 
çocuklar için verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için (25) liradır. 

Boğum yardımı. 

MADDE 34. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci ve 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 176 nci madde
leri gereğince ödenecek olan doğum yardımı, 1974 malı yılı için kesintisiz 
(200) lira olarak ödenir. 

Ders görevi ücreti : 

MADDE 35. — 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
176 nci maddesi ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun değişik 150 nci maddesi uyarnıca eğitim ve öğretim kurumları ile 
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ııı, Kuvvet KoimlutamJİlaJrı ille (reisimi 
eşlerine; 1 noi sınıf, diğer mem 
mTjaJstfafı ödenir. 

îkinci Kıisıım : İSoısyal yardılm 

Aile yardımı : 

MADDE 33. — Tasarının 33 n 

Doğum yardımı : 

MADDE 34. <— Takarımın 34 n 

Ders görevi ücreti : 

MADDE 35. A— 1. 657 (sayılı 
şjilk 176 nci m&iddesi iile 926 (sayılı 
nunumun değişdlk [150 noi mıladdesi 
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okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üyeleri veya diğer 
personele saat basma ek ders ücreti, 1974 malî yılında aşağıdaki miktar
lar üzerinden ödenir. 

Ders görevi ücreti (TL.) 
Gündüz Gece 

a) Genel ve meslekî yüksek okullarda : 
Öğretim görevlisi, öğretmen ve doktoralı asistan 
Doçent 
Profesör 

b) Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulunda : 
1. Endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik 
dersler : 
Öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 
2. (Bu okullarda yukarıda belirtilen dersler 
dışında ders okutanlara (a) bendindeki ücret
ler ödenir. 

c) Orta dereceli okul ve kurslarda ders görevi 
verilenler (Millî güvenlik öğretmenleri dahil) 15 20 

d) Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi ile 
ilgili meslekî okul, kurs ve hizmet içi eği
timlerde : 
1. Aslî görevi öğretmenlik olmayan kurum 
personeline 30 35 
2. Kurum dışından sağlanan ve öğretmen 
niteliğini ihraz etmemiş bulunan personel ile 
uhdesinde resmî görev bulunmayan kişilere 40 45 
3. Aslî görevi öğretmenlik olanlarla öğret
menlik niteliğini haiz bulunanlar ve Millî Gü
venlik derslerine giren subaylara 25 30 
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lan ille dkuil ve kurslarda ek Ideirls oku 
diğer Ipersonielle öaJat başınla ek (ders ü 
niilktarllar üzerimden ödenir. 

a) Genel ve meslekî yüksek okul 
öğretim görevlisi, öğretmen ve dolk 
Doçent 
Profesör 
b) Erkek Telkniilk Yüksek öğret 
1. Endüstriyel latefljye ve endüstri 

leri iöğreltim görevlisi, öğretme 
Doçent 
Profesör 

2. Bu lokufllJairda yukarıda belirt 
şında ders okutanlarda (a) 
retler1 ödenir. 

c) Orta derfeceü <olkul ve kurslar 
mli okumla - yazma kuirsllamnlda ve g 
larında görev vemilllepılller. \ (Millî Güv 
daihil) 

İd) Kurumların eflelmlanllarının ye 
ilgili kuns ve Ihiamielt üçü (eğitimlerde, m 
nik halik eğitimi hizmietMelriınde : 

1. öğnetmen ve öğretmieia niteli 
niamfflarla, kurum perisıomieli ve 
derslerine giren suibatyllara, 

2. Kuruım ıduşımldaln sağlanan uız 
personelle 
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4. (a) fıkrasındaki personele (a) fıkrasında belirtilen miktar. 
e) Kadrosu lise ve dengi okullarda olup gece öğretimi yapan yüksek 

okullarda ders okutan öğretmenlere (a) fıkrasında belirtilen ücretler 
ödenir. 

II - 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesi ge
reğince üniversiteler, akademiler ve 1472 sayılı Kanunla üniversite ve 
akademilere bağlanmış olan yüksek okullarda fiilen ek ders okutan 
öğretim üye ve yardımcılarına saat başı ek ders ücreti aşağıdaki miktir-
lar üzerinden ödenir. 

Ders saat ücreti 
(TL.) 

Profesör 125 
Doçent ' 100 
Öğretim görevlisi 75 
Okutman ve asistan 60 
Araştırma görevlisi, çevirici, uzman 50 

Aynı il merkezi dahilinde bulunan fakülte, yüksek okul ve akade
milerde (1472 sayılı Kanunla üniversite ve akademilere bağlanmış olan 
yüksek okullar hariç) üniversite öğretim üye ve yardımcılarının vere
cekleri ücretli ders saati sayısı haftada 4 saati geçemez. 

Bu ders ücretleri, öğretim kurumunun bulunduğu yere ikâmetgâh
ları veya daimî görev yerlerinden herhangi biri 300 Km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 301 Em. ve daha 
fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı 
ödenir. 

Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dönemlerinde, her sınav dönemi 
için sınav döneminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan 
ayda okutabilecekleri ders saati sayısı kadar ücret ödenir. 

.1 jütçe Karma Kom 

3. (a) Fıikrıaisındalki personel 
'e) Kadrosu Ese ve diemgıi dku 

sek (okullarda ders oikuıtaoı löğreit 
retlier ödenir. 

II. - 1765 ısayılı ÜnJiıveırsiitie Pıan 
lieğjmiöe iJjûv'&ıısıMJızr, alkaıdlsımiiler 
a'kaidjcimileıre (bağlaınmış olan yükı 
öğr-etılım üye Ve yaırdiiımicıllaırrnıa sa 
tarlar üzeıindıen ödtenir. 

Profesör 
Doçent 
öğretim görevlisi 
Gkubm'an ve asistan 
Araşiınma görevE&i, çevirici, u 

Aynı iî miB'rkeızü dâhilinldle bul 
mi'lerdıe (1472 sayılı Kanunla ü 
olan yüks'ek ıcfcullaır h'iıriç) öğıreti 
yardiımicıbajoıia 12 saate ikaıdüır ücre 

Bıı ıdcifo 'lücır-etlıer'i, öğreitûm kuın 
îıan veya, 'ûmmî görev yerrlfsdijnden 
ûiy'iıs, 300 Km. ve ••diaıha aşağı usa 
r&:rî;n,a % 50, 301 'E;nı. ve d&ha fas 
>ân.p.cı!hMiiıiı İBİ3 % 100 zs^mh. ödenir 

öğrei;;:!;a üye ve yardımcılarına 
mi için sınav dön/eminde imtihanı 
y;. ı v.îmı ayda okutabiTıeceıMteri ders 
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III - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen fek 4 ncü 
madde gereğince harp okulları, sınıf okulları, harp akademeleri ve 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ders görevi verilen; 

a) Üniversitelerin sivil öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerine, 
b) Profesör ve doçent unvanını kazanmış veya öğretim üyeliği 

niteliği Üniversite Senatosunda kabul edilmiş bulunan askerî personel
den, aslî öğretim üyesi olmayanlara, saat başına ders görev ücreti, 
öğretim görevlisi için 60 lira, doçent için 80 lira, profesör için 100 lira 
üzerinden ödenir. 

Konferans ücreti : 

MADDE 36. — 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı 
maddesine göre, üniversite veya fakülte yönetim kurullannca saptanan 
öğretim programı dışında, konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 150, 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 125, 
Lirayı aşmamak üzere kurumlarınca tespit olunan miktarlarda her 

bir konferans için konferans ücreti ödenir. 
II - 3 . 6 . 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanununun 

11 nci maddesi gereğince konferans verenlerden, 
Türk ve yabancı sivil memurlara (Ders saati başına) 50, 
Türk ve yabancı general, amiral ve subaylara (Ders saati başına) 60, 
Lira konferans ücreti ödenir. 

Fazla çalışma ücreti : 

MADDE 37. — 1974 bütçe yılında 657 sayiılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 178 nci maddesine göre ödenecek fazla çalışma ücret
lerine ilişildin esaslar aşağıda belirlâlmişlar. 
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III. - 926 sayılı Tüjrlk (SiHablı Kuvvet 
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla ilâve ©d 
harp lolku/llaırı, sınıf okulları, harp aka 
Ak&dtemiibimlde deırs görevi veîril'ön, 

a) üniversitelerin sMJL öğretim tüıy 
b) Pıroflestör ve doçent unv&iniına 

niteliği ünlilveırsitle Senatosunda ikölboü 
den, *aslî öğretim üyıasi lOİımaiytajniliaırıa, s 
renim görevlisi iç%ı 60 Q!iıla> doçent için 
rimden ödlenir. 

Konferans ücreti : 

MADDE 36. — Tasairının 36 ncı ımia 

Fazla çalışma ücreti : 

MADDE 37. — 1974 bütçe yılında 6 
nunun dieğişük 178 meal umadidesajnie gtöre 
nia ilisttcin esasliaır aşağıdia Ibtelî tilimiştir. 
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I - Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, 
Bakanlar Kurulu, karariyle yürürlüğe konulan fazla çalışma programla
rına dayanılarak saat başına yapılacak ödeme 2 liradan az 15 liradan 
çok olamaz. 

II - a) Görevlerinin niteliği gereği fazla çalışma programı uygu-
laımıasına olanak bulunmayan emniyet hizmetleri sınıfında görevli Dev
let memurlarına ayda 300 lira fazla çalışma ücreti ödenir. 

Bu fazla çalışma ücreti; aylıksız izin, yıllık izin, yurt dışına gönde
rilme, görevden uzaklaştırılma, tutuklu bulundurulma, mazeretsiz işe 
gelmeme ve mehil müddeti içinde işe başlamama halleri dışında kesil
mez. 

b) Gece 'öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte veya bunüara 
bağlı yüksek okullarda ve akademilerde gece öğretiminin devam ettiği 
sürece gece çalışacak dekan ve müdürlere 600, müdür ve şeflerine 450, 
fakülte sekreterlerine 500, fakülte yönetim kurullarınca görevlen
dirilecek memurlardan yardımcı hizmetler sınıfında touluınanlara* 300 ve 
diğer sınıflarda bulunanlara 400 lira aylık fazla çalışıma ücreti ödenir. 

III - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla 
ilâve edilen ek geçici 9 ncu maddede yazılı kurumlar personeline öde
necek fazla çalışıma ücreti hakkımdaki esaslar kurumlarca hazırlanacak 
ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşü alındıktan 
sonra Bakanlar Kurulundan geçirilecek yönetmeliklerle düzenlenir. 

IV - Yasama meclislerinin çalışma özelliği bakımından; Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi personeline, Devletin diğer personeli için ta
nınan isürenin iki katını geçmemek ve saat başına ödenecek fazla ça
lışma ücreti ise Devletin diğer personeli için tanınan miktarlarla bağlı 
kalmak kaydı ile fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışıma esasları Cum
huriyet Senatosu ve MilHet Meclisi' Başkanlık Divanlannca hazırlanacak 
yönetmeliklerle saptanır. 
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I. - Devllet Meimurlam Fazla Ça 
Bakanlar Kurulu karaırııyle yürür 
larına dayanılarak s&at başına ya 
çok olamaz. 

II. - a) Görteıvllednlin nitfeiği 
lamasına olanak bulunmayan emni 
tim, teknik, ve sağlık hizimietleri. 
ayda 300 lira fazla, çalışıma ücreti ö 

Bu fazla çallışma ücret; »aylıks 
ı'iljme, görevden uzaklaştırılma t 
gelmeme ve miahil )müdld|eit!i| içinde 
mtes. 

b) Gece öğreniiımii yapan üniv 
ftar vie akademilerde geıcje öğretlim 
şacak dekan ve müdürlerle 600, mü 
terllerilne 500, fakülte yönetim kur 
revlendirilecek mleımurlardan yard 
300 ve diğer -sınıflarda bulunanla 
öden'ir. 

III. - 657 sayılı Devlet MeJmu 
ilâve edilen ek geçidi 9 ncu madd 
necek fazla ça)hşm!a ücreti h&Jkkın 
ve Maliyle Başkanlığı ile Devlet F 
sonra Bakanlar Kurulunıdıan geçi|r 

IV. - Yasama Meclislerinin ça 
yet Senatosu ve Millet Meclisi per 
tanınan sürenin iki katını geçmem 
lışma ücreti ise Devletin diğer pe 
kalmak kaydıyle faızla çalışma ya 
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V - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli mesleki ve teknik 
öğretim okulları dle kurumların atelye ve bölümlerinde döner sermaye 
siparişleri üzerine, işin gereği olarak, mesai saatleri duşunda çalıştırılan
lara (öğretmen, teknisyen, usta öğretici, atelye şefi ve idarecilere) nor
mal mesai aylarında ayda en çok 48 saati, tatillerde de günde 8 saati 
geçmemek kaydiyle okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher 
saati 10 - 14 lira arasında fazla çalışma ücreti ödenir. 

VI - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 nci mad
desi gereğince; işçilerle birlikte çalışan fabrika, atelye ve basımevlerin-
de haftada 15 saate, şantiye ve arazide 25 saate kadar fazla çalışma yap
tırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

VII - PTT Genel Müdürlüğü servislerinde, işletmenin özelliği icabı 
günün 24 saatinde, hafta tatili ve diğer kanunî tatil günlerinde çalıştırıl
ması zorunlu bulunan personele, haftada 24, yılda 400 saate kadar üc
retle fazla çalışma yaptırılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

VIII - TCDD Genel Müdürlüğü tren servislerinde görevli makinist, 
makinist yardımcısı, ateşçi, şeftren, bagaj ve bilet kondüktörleri ile 
gardfrenlere haftada 24, yılda 1 200 saate; depo ve revdızörlük persone
line ise haftada 24, yılda 600 saate kadar ücretle fazla çalışma yaptırıl
masına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

IX - Tekel 'Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Mü
dürlüğü tiler Kuruluşu ve T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde 
haftada 24, yılda 300 saate kadar ücretle fazla çalışma yaptırılmasına 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

X - ücretle karşılanacak fazla çalışma süresi, Bakanlar Kurulunca 
bafcaaıblklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personel ile makam şo
förleri için haftada 24, yılda 600; Müsteşarlık ve 'Genel Müdürlük 
Sekrelterleri iılıe Bakanlık ve Müstakil Genel Müdürlük Merkez Teşfcilâ-

.1 Mite e Karma Komisyon 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
nacak yönetmeliklerle saptanır. 

V. - Millî Eğitim Bakanlığına foağlı 
öğretim okulları 41e (kurumların atelye 
parişleri üzerinde, işin gereği olarak, m 
lara (Öğretmen, teknisyen test hazırlay 
ye şefi, prodüktör, stüdyo öğretmeni, Ise 
ve programcısı, test baskısında çalışan 
mesai aylarında en çok 48 saati, tatille 
mek kaydiyle okul ve kurum döner ser 
10 - 20 lira arasında fazla çalışıma ücreti ö 

VI. - 657 (sayılı Devlet Memurları K 
desi gereğince; işçilerle birlikte çalışan 
de haftada 15 saate, şantiye ve arazide 2 
tırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

VII. - PTT Genel Müdürlüğü servis 
günün 24 saatinde, hafta tatili ve diğer 
ması zorunlu ibulunan personele, haftad 
retle fazla çalışma yaptırılmasına (Bakan 

VIII. - TCDD Genel Müdürlüğü tre 
makinist yardımcısı, ateşçi, şeftren, ba 
gardf renlere, (haftada 24, yılda 1200 (saa 
şefleri ile hareket memurları, makasçı 
zörlük personeline ise (haftada 24, yıld 
çalışma yaptırılmasına Bakanlar Kurulu 

IX. - Tekel Genel Müdürlüğü ve M 
da haftada 24, yılda 300 saate Ikadar ̂ ücr 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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tında görevli şoförler için haftada 12, yılda 400 saat kadar artı
nla/bilir. 

îş riski, iş güçlüğü ve eleman teminindeki güçlük zammı : 

MADDE 38. — I - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı 
Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen ek maddede yer alan iş güçlüğü, 
iş riski - malî risk ve eleman teminindeki güçlük zamlarının 23 .3 .1973 
tarihli ve 7/6109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5 . 8 . 1972 tarriih ve 
7/4821 sayılı Bakanlar Kurulu karan ve bu kararlara ek olarak çıkan-
lan kararnamelerde tespit «dilen esas ve miktarlar üzerinden 1974 malî 
yıllında da ödenmesine devam olunur. 

Bakanlar Kurulu, ilgili kurumların isteği, Devlet Personel Dairesinin 
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile 1974 mali yılında söz konusu 
kararnamelerde değişiklik yapmaya ve ek kararnameler çıkarmaya yet
kilidir. Ancak, bu kararnamelerde tespit olunacak iş güçlüğü zammı 
800 lira, iş riski - malî risk zammı 400 lira ve teminindeki güçlük zam
ma ise 1 400 liradan fazla olamaz. 

II - Aşağıdaki yazılı görevler için Bakamlar Kurulu kararı alınmak
sızın ödeme yapılır : 

a) Emniyet hizmetleri sınıfında görevli Devleit memurlarına aylık
sız km ve yurt dışına gönderiılımıe, tutuklu bulundurulma, görevden uzak-

Bültçe Karma K 

X. - ücretle karşılanacak Ifaz 
bakanlıklar 'özel kalem müdürlü 
förleri için haftada 24, yılda 300 
terleri ile bakanlik ve müstakil g 
revli şoförler için haftada 12, yı 

XI. - T. C. Emekli Sandığı 
14 ve yıl/da 500 saate kadar ücretl 

XII. - Sağlık Bakanlığına (ba 
yardımcı sağlık personeline haft 
fazla çalışma yaptınllmasına Bak 

İs riski, is güçlüğü ve eleman 

MADDE 38. — 1) 657 sayıl 
yılı Kanunun 71 nci maddesi ile 
ğü, iş riski - malî risk ve e 
23 .3 .1973 'tarihli ve 7/6109 
5.8.1972 tarih ve 7/4821 sayılı 
lara elk olarak çıkarılan kararna 
üzerinden 1974 malî yılında da ö 

Bakanlar Kurulu, yukandak 
rım projelerinde görevlendirilec 
vamı süresine münhasır olmak ü 
liklileri ve adetleri belirtilmek su 
nindeki güçlük zammı ödenmesi 

Bakanlar Kurulu, ilgili kuru 
nin görüşlü ve Maliye Bakanlığın 
nusu kararnamelerde değişiklik 
maya yetkilidir. Ancak, bu (kara 
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laşitama, mazeretsiz işe gelmeme ve mehil müddeti içinde işe başlama
ma halleri dışında ayda 400 lira iş riski; zammı, buna ilâveten toplum 
polisinde çalışanlara ayda 250 ve Boğaziçi Emnıiyelt Şube Müdürlüğün
de görevli Emniyet Teşkilâtı mensuplarına ayda 400 lira iş güçlüğü 
zammı. 

b) Sayıştaya hesap vermekle yükümlü nakit saymanları, T. B. M. 
M. soruiülıı saymanı, özel kanunlajrla lîunııian îon saymanları ve vergi 
dairesi müdürlerine (kadro görevleri dışında uhdelerine döner serma
ye sorumlu saymanlığı verilenler hariç) ayda 400 lira iş riski zammı, 

c) Gümrük muhafaza memurlarına ayda 200 lira iş güçlüğü zammı, 
d) 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 9 ncu 

maddede yazılı kurumların nakit ve kıymett sorumlularına 20 . 2 . 1973 
gün ve 7/5886 sayılı Bakanlar Kurulu kararındaki esaslara göre 400 li
ra kadar iş riski zammı, 

III - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla ek
lenen ek geçici 9 ncu madde kapsamına giren kurumların personeline 
28 . 2 . 1973 tarih ve 7/6044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve bu karara 
ek olarak çıkarılan kararnamelerle ödenen iş güçlüğü, iş riski ve temi
nindeki güçlük zamlarının ödenmesine 1974 mailî yılında da devam olu
nur. 

Balkanlar Kurulu ilgili kurumun isteği, Devlet Personel Dairesinin 
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bu kararnamelerde deği
şiklik yapmaya ve ek kararnameler çıkarmaya yetkilidir. 

IV - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 
30 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile ilâve edi
len ©k 3 ncü maddede yeralan iş güçlüğü ve iş riski zammının, 
14 . 4 . 1972 tarih ve 7/5022 sayılı Bakanlar Kurulu kararında tespit olu
nan esas ve miktarlar üzerinden, 1974 malî yılında da ödenmesine devam 
olunur. 

Bütçe Karma Eomisyon 

zammı 800 lira, iş riski - malî riski z 
güçlük zammı ise 1 400 liradan fazla ola 

II. - Aşağıdaki yazılı görevler için 
maksızm ödeme yapılır. 

a) Jümniy&t Hizmetleri sınıfı ile E 
kilâtında görevli (Eğitim, teknik ve (sa 
hil) Devlet memurlarına aylıksız izin, 
tuklu bulundurulma, görevden uzaklaşt 
ve mehil müddeti içinde işe başlamam 
is riski zammı buna ülâvelten Toplum 
ve Boğaziçi Emniyet Şube Müdürlüğü 
mensuplarına ayda 400 lika 'iş güçliüğü 

b) Sayıştaya hesap vermeklie yükü 
M. M. sorumlu saymanı, özlel kanunlarl 
vergi daiiiıeıs'i müdürlerine (kadro görev 
•sarmaya sorumilıu saymanlığı verilenler 
zamımr, 

c) Gümrük muhafaza ve orman mu 
lira iş güçlüğü zammı, 

d) 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı K 
maddede yazılı kurumların nakit ve kıy 
gim ve 7/5886 sayılı Bakanlar Kurulu 
liraya kadar iş riski zammı, 

III - 657 sayılı Devlet Memurları Kan 
lenen ek geçici 9 ncu madde kapsamına 
28 .2 .1973 tarih ve 7/6044 sayılı Bakanl 
ek olarak çıkarılan kararnamelerle öden 
nindeki güçlük zamlarının ödenmesine 1 
nur. 
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Bakanlar Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı veya, İçişleri Bakanlığı 
rain isteği ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine söz konusu kararna
melerde değişiklik yapmaya yetkilidir. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği : 

MADDE 39. — 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun 15 nci 
maddesine göre göre kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite 
veya diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve yardımcılarına, 1974 
mıalî yılında, aşağıda gösterilen dereceler üzerinden kuruluş ve gelişme 
güçlüğü ödeneği verilir. 

1 nci derece 2 nci derece 
(TL.) (TL.) 

a) 

b) 

Öğretim üyeleri : 
Profesör 
Doçent 
Öğretim üye yardımcıları : 
Asistan 
öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Okutman 
Uzman 
Oevirici 

3 000 
2 200 

1 300 
1 300 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

1 800 
1 220 

780 
780 
660 
660 
660 
660 

Bütçe Karma 

Balkanlar Kurulu İlgili ku 
görüşü ve Maliye Bakanlığını 
şlklik yapmaya ve ek kararna 

IV - 926 sayılı Türk Silâhl 
tarihli ve 1323 sayılı Kanunun 
maddede yer alan iş güçlüğü v 
7/5022 sayılı Bakanlar Kurulu 
lar üzerinden, 1974 imali yılın 

Bakanlar Kurulu, Millî •Sa 
nın isteği va Maliye Bakanlığ 
melerde değişiklik yapmaya ye 

Kuruluş re gelişme gürlüğü 

MADDE 39, — 1765 sayıl 
nci maddesine göre kuruluş v 
veya diğer öğretim kuruluşla 
1974 malî yılında aşağıda göst 
lişme güçlüğü ödeneği verilir. 

a) öğretim üyeleri : 
Profesör 
Doçent 

b) öğretimi üye yardımcıl 
Asistan 
öğretim, görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Okutman 
Uzman 
Çevirici 
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Üniversite veya öğretim kuruluşunun hangi dereceye gireceği Yüksek 
Öğretim Kurulunca tespit olunur. 

Bu ödenek, belli bir il merkezinde aynı öğretim dalında mevcut 
olanlara ilâveten diğer bir kuruluşun açılması halinde verilmez. 

MADDE 40. — 1 - 7 . 9 . 1971 tarih ve 7/3082 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Fazla Çalışma Yö
netmeliği gereğince fazla çalışma programları hasırlanıp Bakanlar Ku
rulu karariyle yürürlüğe konuluncaya kadar; 

a) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirdiği il ve bölgelerde çalışan sağ
lık ve yardımcı sağlık personeline, 26 . 8 . 1963 tarihli ve 6/2150 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Yönetmelik ve bu yönetmeliğe 
ek olarak çıkarılmış bulunan yönetmeliklerde tespit olunan esaslara göre 
verilen «Mahrumiyet tazminatı» ile «Seyyar hizmet tazminatı» nın, 

b) 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre 
tam gün çalışma yapanlara verilen tazminatın, 

ödenmesine devam olunur. 

II - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 neü maddesine göre 
çıkarılacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar; 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın men ve takibine dair Kanuna göre veri
len ve aynı kanunda belirtilen nispet ve miktarlar uygulanmak suretiyle 
bulunacak miktardaki ikramiyenin, 

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 86 ncı maddesi gere
ğince para mükâfatı öngörülenlere yeni derecelerinin karşılığı olan eski 
aylık tutarlarına aynı kanunun 86 ncı maddesinde belirtilen nispetlerin 
uygulanması suretiyle bulunacak miktardaki para mükâfatlarının, 

ödenmesine devam olunur. 

Bütçe Karma Komisyon 

Üniversite veya öğretim lüuruluş 
Yüksek öğrenim Kurulunca tespit edilir 

Bu ödenek, belli bir il merkezinde ay 
lara ilâveten diğer bir kuruluşun açılm 

MADDE 40. — 1 - 7 . 9 . 1971 tarih 
rulu karan ile yürürlüğe konulan Devle 
netmeliği gereğince fazla çalışma progr 
rulu karariyle yürürlüğe konuluncaya ka 

a) Sağlık hizmetlerinin sosyalleşti 
sağlık ve yardımcı sağlık personeline, 2 
yılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul 
meliğe ek olarak çıkarılmış bulunan yön 
lara göre verilen «Mahrumiyet tazmina 
tı» nın, 

b) 25 . 16 . 1985 (tarihli 841 ıs ayılı 
tanı (gün çalışma (yapanlara verilen tazm 
nur. 

II - 657 ısayııiı İB&vfcit Mamurları Kan 
re çıkarılacak itüzülk (yürürlüğe girinceye 

a) 1918 ısayıiîl Kavakçılığın Meu ve 
rilen 've /aynı (kamumda belirtilen rispet 
retiyle (bulunacak (miktardaki ökramiyend 

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı K 
reğince para (mükâfatı öngörülenlere y 
yenü aylık (tuıtaırlaırına (aynı (kanunun |86 
petlerin uygulanması ısunieıtiyle bulunac 
lasrmin ödenmesiisnie plevam olunur. 
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Yiyecek yardımı. : 
MADDE 41. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci 

maddesine göre yiyecek yardımı Yönetmeliği çıkıncaya kadar Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde (Jandarma dâhil) görevli Devlet memurları ile 
ordu, hastabakıcı, hemşire ve ebelere yiyecek yardımı karşılığı ayda 75 
lira ödenir. 

Bunlardan ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerin tıbbiye öğrencileri 
gibi iaşelerine devam olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bütçe işlemleri 
Birinci kısım : Borç ödemeleri ve diğer işlemler 

(tecen yıllar borçları : 

MADDE 42. — I - Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idarelerin 
geçen yıllara ait karşılıklı borçları, aidiyetine göre «Eski yıllar borçları» 
veya «Program uygulama karşılıklı borçları» faaliyetlerinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde; 
a) 1973 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 

oldukları program tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyete; 
b) 1928 - 1973 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka

nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1974 yılı Bütçesinin (100 kod 
numaralı personel giderlerine ilişkin harcama kalemleri hariç) ilgili 
oldukları program tertiplerine dahil ödeneklerden bu faaliyete; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 
II - Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idarelerin Kamu iktisadî 

Teşebbüslerine, belediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere ve şahıslara 
olan karşılıklı veya karşılıksız eski yıllar borçları, Maliye Bakanlığı 
Bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, ilgili daire veya idarenin mev
cut veya yeniden açılacak tertiplerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak 

Bütec Karma K 

Yiyecek yardımı.-

MADDE i41. — 'Tasıaranıoı 41 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : jBüfcçe ü s t e 
Eiıriimoi iKiisum : !B;orç «ödemeli 

Gecen yıllar borçları : 

MADDE 42. — Tasaraıımn '4 
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ödenekten ödenir. Bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan ve 
sadece belli amaçlar için genel bütçeden Hazine yardımı alan katma 
bütçeli idareler için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

İlâma bağlı borçlarla emekli ikramiyesine ilişkin hükümler : 

MADDE 43. — Maliye Bakanlığı Bütçesi ile katma bütçelerde yer 
alan «Emekli Sandığına ödemeler» ve «İlâma bağlı borçlar» faaliyet
lerindeki ödeneklerin yetmemesi halinde, bu ödenekleri artırmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Kalma bütçeli idarelere Hazine yardımı : 

MADDE 44. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirme 
amacıyle, Maliye Bakanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine öde
nek ve mukabil ilgili katma bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydo
lunan miktarlardan, bu maksada göre fazla olduğu tespit edilen kısım
lar, malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca ilgili idarelere ödenmeyerek 
iptal olunur. 

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

Ayrıca, Katma Bütçeli idarelerin kesin hesaplarına göre Maliye Ba
kanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları Crenel Bütçeye gelir kaydolu
nur. (Vakıflar G-enel Müdürlüğü hariç) 

Kesin hesabın kanunlaşmasından sonra, fazla tahsil edildiği anlaşılan 
miktar iade, noksanı katma bütçeli idareden tahsil olunur. 

Bütçe Karma Komisyon 

İlâma bağlı borçlarla emekli ikramiye 

MADDE 43. — Tasarının (43 (noü (mıa 

Katma bütçeli idarelere Hazine yardım 

MADDE 44. — Tasarımın 44 Ineü Ma 
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Yahnin harcamalarına ilişkin- hükümler : 

MADDE 45. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan 
projeler dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. 
Proje ismi zikredilmeyerek ödeneklerin bir proje numarası altında toplu 
olarak verildiği hallerde bu toplu ödeneklerin hangi projelerde kulla
nılacağına dair ilgili Bakan tarafından onaylanmış programlarda göste
rilen işler esas alınır. 

1974 yılı programına ekli yatırını projeleri için programla tahsis 
edilen ödeneklerden başka projeler ve amaçlar iciıı aktarma yapılma
ması esastır. 

Yıllık programa ek yatırım hisselerinde yıl içinde yapılması sorunlu 
değişiklikler için «1974 yılı programının uygulaması, koordinasyonu 
ve izlenmesine dair karar» da yer alan usullere uyulur. 

Bu hüküm katma bütçeler ve kamu teşebbüsleri için de uygulanır. 

Yurt dışından sağlanacak malzemelerle Devlet Malzeme Ofisinden alı
nacak tanıtlara ait kredilerin mahsup süresi : 

MADDE 48. — Dış meımleıketlerden getirilecek malzeme karşılığı 
olarak 1050 sayılı Muhasebe!- Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi ge
reğince açılmış bulunan kredilerin akreditife tahsis olunan miktarların
dan, malî yılın son günü itibariyle bedeli muhabir bankaya transfer 
©dilmek suretiyle çözülmüş bulunan kısma tekabül eden mal tutarları 
mahsup devresi sonuna kadar yılı bütçesinden mahsubedilir. 

Bu hüküm katma bütçeler için de uygulanır. 
Grenel ve katana bütçelere dahil dairelerce geçmiş yıllarda Devlet 

Malzeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt bedelleri, taşıtların ertesi malî 
yıl içinde teslim alımmış olması kaydı ile 1974 bütçesinin «Diğer yılllar 

J>LLt(;e Karına K 

Yatının harcamalarına ilişkin 

MADDE 45. -— 'Tasarının 45 

Vasi dışından sağlanacak m 
alınacak taşı'lara ait kredilerin- ma 

MADDE 46. — 'Tasarının 46 
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karşılıklı veya karşılıksız borçları» tertibinden; 1973 malî yılı içinde 
Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt bedelleri taşıtların malî 
yılın bitiminden itibaren 3 ay içimde teslim edilmesi ve tahakkuk evra
kının tevdi olunması kaydı ile 1973 yılı Bütçesinden mahsubolunur. 

İkinci kısma : Aktarma ve özel ödenek kayıt işlemleri : 

\a,n ödemelere ilişkin ödenek isi önleri : 

MADDE 47. — Devlet Bîemurları Kanunu, üniversiteler Personel 
Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunlarının gerektirdiği 
harcamalar içim. Maliye Bakanlığı Bütçesinin «Diğer malî transferler» 
f aaliyetindeki ödenekten genel bütçeli daire ve katma bütçeli idarelerin 
hizmet programlarında yer alan aylık, sözleşmeli personel ücreti, emek
li keseneği, % 1 ek karşılıklar, sosyal yardımlar, ödenekler, gösterge 
üstü ödemeler ve emsal farkları ile tazminatlara ilişkin harcama kalem
lerine, aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan ve sa
dece beilli amaçlarla genel bütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeli 
idareler için bu madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 48. — Devlet Memurları Kanunu, Üniversiteler Personel 
Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetler Personel kanunlarının öngördüğü 
yönetmelikler hazırlanıp uygulamaya geçildikçe, Maliye Bakanlığı Büt
çesinin «Diğer malî transferler» faaliyetinde yer alan toplu ödenekten 
genel bütçeli daire ve katma bütçeli idarelerin bütçelerindeki fazla ça
lışma ücreti (Üniversitelerin gece öğretimi ile ilgili fazla çalışma ücreti 
hariç) iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı, ödül ve görev-
sel tetmısü giderleri harcama kalemlerine yeteri kadar ödenek aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan ve sa
dece belli amaçlarla genel bütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeli 
idareler için. bu madde hükmü uygulanmaz. 

Bütçe Karma Komisyo 
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MADDE 47. — Tasarının 47 noi (m 

MADDE 48 'Tasarının 48 ncl m 
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Fiyat artışlarını karşılama ve yatırımları hızlandırma fonları : 

MADDE 49. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî transferler) 
programının (09 - Diğer transferler) altprogramnıın (002-önemli fi
yat artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenekler
den, fiyatlarında önemli artışlar meydana gelmesi nedeni ile Maliye Ba
kanlığınca tespit olunacak mal ve hizmetlere ilişkin, genel bütçeli daire
lerle katma bütçeli idarelerin hizmet programlarındaki, harcama kalem
lerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 50. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî transferler) 
programının (09 - Diğer malî transferler) altprogramınm (003 - Ya
tırımları hızlandırma fonu) faaliyetindeki ödenekten, 1974 programının 
uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonuna ilişkin kararname hüküm
lerine, göre, 1974 programına ek olarak kabul olunacak projelere har
canmak üzere genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idarelerin hizmet 
programında mevcut veya yeniden açılacak projelerin ilgili harcama 
kalemine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde, bu 
ödenek Maliye Bakanınca iki katma kadar artırılabilir. 

Bu madde hükmü, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle kar
şılayan ve sadece belli amaçlarla genel bütçeden Hazine yardımı alan 
katma bütçeler için uygulanmaz. 

MADDE 51. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930) ncu programının 
(05) nci altprogramının (005) «Küçük tasarrufları yatırıma, yöneltme 
ve halkı yatırıma teşvik fonuna yardım» ödeneğinden, Devlet Planlama 
Teşkilâtının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından 
tespit edilecek projeleri gerçekleştirmek amaciyle kurulmuş olan en az 
1 000 ortaklık kooperatifler ile anonim şirketlere verilecek orta vadeli 
yatınım: kredilerinde kullanılmak üzere bir veya birkaç kamu bankası 
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Fiyat artışlarını ikarşılama ;ve 

MADDE 49. — (Tasarının 49 

MADDE 150. •— (Maliye Bakan 
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tına ıkadar artırılabilir. 
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nezdinıde teşkil edilecek «Küçük tasarrufları yatırımlara yöneltme ve hal
kı yatırıma teşfiik fonu» na ödemede bulunmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Bu maddeye göre verilecek; kredilerden faydalanacak anonim şir
ketlerin her bir ortağının hissesinin ortaklık sermayesinin % 10'nu 
aşmaması ve hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması ve koope
ratiflerin de yukarda belirtilen nitelikleri taşıması gereklidir. 

Bu şekilde kurulmuş olan anonim şirketlerin ve kooperatiflerin bir
birine iştirakinde her bir ortak hissesinin sermayenin % 10'unu aşma
ması şartı aranmaz. 

Bu fondan verilecek kredilerle ilgili işlemler ve şartları Maliye Ba
kanlığı ile bankalar arasında yapılacak anlaşmalarla tespit olunur. 

MADDE 52. — Maliye Bakanlığı bütçesinin (910 - Kurumlara ka
tılma payları) programının (01 - i. D. T. ne ödemeler) altprogramınm 
(003 - Mevcut veya yeniden kurulacak malî kurumlar) faaliyetinde yer 
alan ödenekten, kurulacak olan Kooperatifler Bankası ile Sanayi Ban
kasının sermayelerine mahsuben ilgili kuruluşlara ödeme yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Aktarma ve özel ödenek kayıt işlemlerine ilişkin hükümler : 

Nükleer enerji sahası : 

MADDE 53. - - 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı Kanunla tasdik olu
nan Nükleer Enerji Sahasın'da Hukukî Mesuliyette dair Sözleşmenin 
7 nci maddesi kapsamı içinde vukua gelecek hasar bedellerini karşıla
mak üzere, gerekli ödeneği Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir terti
be kaydetmeye ve ödeme şart ve esaslarını saptamaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Bütçe Karma Komisyo 
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Bayındırlık ve Köy Lşleri bakanlıkları bütçelerine yapılacak aktarma
lar : 

MADDE 54. — Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, 
dermekler ve kurumlar tarafından veya dış yardımlardan; 

a) Yaptırılacak bilûmum yapı, demiryolu, liman, bava meydanı ve 
akaryakıt tesisleri gibi tesisler ile bunların tesisat, proje ve benzeri 
işlerin yaptırılması amaciyle Bayındırlık Bakanlığı adıma Hazineye ya
tırılacak paralar, 

b) Sulama ve içmesuyu inşaatı ile tesisi, yol, köprü, tesis yaptırıl
ması, bakımı, etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin ifası amaçlariyle 
Köy işleri Bakanhğı adına yatırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir taraftan (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
maddelere gelir; diğer taraftan (a) farasındakiler Bayındırlık Bakan
lığı (b) fıkrasındakiler Köy işleri Bakanlığı bütçelerinde (A) işaretli 
cetvellerin sonunda açılacak özel program, altprogram, faaliyet veya 
projelere ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar ertesi yıla yu
karıdaki esaslara göre devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı, (a) fıkrasında belirtilen işlerin ifasında ilgili 
kuruluşların ihale mevzuatını uygulamaya yetkilidir. 

Köy işleri Bakanlığı, işin gerektirdiği durumlarda gelir ve ödenek 
kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli ödenek cetvelinin ilgili prog
ram, ailtprogram, faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapa
bilir. işin bitiminde, yapılan harcamalara göre tahakkuk eden miktarı 
ilgili özel program, altprogram, faaliyet veya projelerindeki ödenekten 
harcama yapılan kalemlere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı hizmetlerle ilgili olarak, genel ve 
katma bütçeli kuruluşların 1973 ve daha önceki yıllar bütçelerindeki 
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özel tertiplerinde mevcut ödeneklerden; genel bütçedekileri doğrudan 
doğruya aktarmaya, katma bütçelerdekileri ise, önce ilgili bütçeye gider 
kaydını yaptırarak Hazineye ödetmeye ve ödenen miktarı bir yandan 
genel bütçeye gelir ve diğer yandan Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin 
sonunda açılacak özel program, altprogram, faaliyet veya projelere 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar, Devlet 
Su işleri veya Karayolları Genel Müdürlüğü görev ve Teşiklât kanunla
rının içme suları ve köy yolları yapım, satmalma ve harcamaları ile ilgili 
yetki ve hükümlerinin uygulanmasına Köy İşleri Bakanlığınca devam 
olunur, 

Millî frJğitım. Bakanlığı Bütçesine yapılacak aktarmalar : 

MADDE 55. — Katma bütçeli idareler ile genel bütçe dışındaki daire 
ve müesseselerin, kendi hesaplarına; genel bütçeli dairelerce yönetilen 
her derecedeki yatılı okullarla yurt dışında okutturacakları öğrencileri 
için, bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden, gerekli miktarlarını, bu 
kanuna bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve bu öğrencilerin her çeşit gider
lerine karşılamak üzere (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açı
lacak, program, altprogram, faaliyet veya projelere ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir, 

Bütçe Karma Komisyo 

özel tertiplerinde mevcut ödeneklerden 
doğruya aktarmaya, katma bütçelerdek 
der kaydını yaptırarak Hazineye ödetm 
dan genel bütçeye gelir ve diğer yand 
Bakanlığı Bütçesinin sonunda açılacak 
yet veya projelere ödenek kaydetmeye 

Köy işleri iva (Kooperatifler Bakanlığ 
kadar; 

a) ionıesuları yapımında, 6200 say 
Görevleri Kanununun, yapım, bakım, s 
ri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında, 5539 sa 
ğü Kuruluş ve Görevleri Kanununun, 
kaldırılan köy yollan ile ilgili 14, 17 aıc 
pım, bakım, satmalma, harcama ve mu 
kümlerinin, uygulanmasına Köy işleri 
devam olunur. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine yap 

MADDE 55. — Tasarının 55 nci m 
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Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri 
arasındaki aktarma, işlemleri : 

MADDE 56. — Millî Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Genel 
Komutanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Savun
ma Bakanlığına cari malî yıl içinde ifa edilen hizmetlerin bedellerini 
karşılamak amaciyle, varılacak mutabakat üzerine, ilgili iki bütçenin 
program, altprogram, faaliyet ve projeleri arasında karşılıklı olarak 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer alan Silâhlı Kuvvetlerin 
tek merkezden yönetilmesi gereken, ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir 
programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yürütülmesi 
halinde ödeneği, ilgili program, altprogram, faaliyet veya projeler ara
sında karşılıklı olarak aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bağış ve yardım yolu ile gelen malzemeler : 

MADDE 57. — G-enel bütçeli daireler ile katma bütçeli idarelere dış 
kaynaklardan veya uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bağış ve kredi 
yoluyle gelecek her çeşit malzemenin, navlun ve ithalle ilgili vergi ve 
resimlerinin ödenmesi, amaciyle, bunların karşılığını ilgili bütçelerinde 
mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye 
ve gereken işleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Askerî yardım yolu ile gelen malzemeler : 

MADDE 58. — 1974 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları 
için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya sair suretlerle 
fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağlı (B) işaretli cetvelde 
bu adla açılacak bir tertibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Bakan-
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lığı bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Jandarma Genel Komutanlığı lojmanlarına ait hükümler : 

MADDE 59. — Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların 
bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair olan 29.12.1960 tarihli 
ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâtı için de uy
gulanır. 

DPT etüt ve proje ödenekleri : 

MADDE 60. — Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin «Plânlama 
hizmetleri» programı «Araştırma ve inceleme hizmetleri» altprogra-
mmın «Etüt ve proje hizmetleri» projesinde yer alan ödenekten bir 
kısmını, Devlet Plânlama Teşkilâtınca lüzum görülen hallerde harcama 
amaçlarına uygun çalışmaların yaptırılması maksadıyle, genel ve katma 
bütçeli dairelerin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer 
işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı aynı amaçlarla il özel idarelerine, iktisadî 
Devlet Teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptırdığı hizmet
lerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hazine ve kamu kuruluşlarına ait hükümler 
Birinci kısım : Hazine işlemleri : 

Hazine bonoları ve avans işlemleri : 

MADDE 61. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci 
maddesinde yazılı ödemeleri zamanında yapabilmek ve tahsilatın gös
tereceği mevsimlik dalgalanmaların bu ödemelerin olumsuz yönde etki
lenmesini önlemek amaçları ile 1974 malî yılında T. C. Merkez Banka-
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Jandarma Genel Komutanlığı lojma 

MADDE 59. — Tasarının 59 ucu m 

DPT etüt ve proje Ödenekleri : 

MADDE 60. — Tasarının 60 ncı m 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hazime ve 
ler. 

Birinci kısım : Hazine işlemleri. 
Hazine bonoları ve avans işlemleri : 

MADDE 61. — Taşanının 61 nci m 
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smdan yeteri kadar kısa vadeli avans almaya, gerçek ve tüzel kişilerin 
Hazineye yatırmak isteyecekleri paralar karşılığında en çok bir yıl vadeli 
Hazine bonoları çıkarmaya ve ayrıca, çıkarılacak Hazine bonoları T. C. 
Merkez Bankası vasıtasiyle de gerçek ve tüzel kişilere sattırmaya ve 
gerektiğinde satın aldırmaya ve satış koşullarını saptamaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Kullanılacak avansın ve çıkarılacak Hazine bonolarının miktarları 
Maliye Bakanlığı ile T. C. Merkez Bankasınca müştereken tespit olunur. 

İr istikraz tahvilleri : 

MADDE 62. — Üçüncü maddede tespit edilen miktara kadar iç is
tikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz 
nispeti, ihraç fiyatı, itfa süresi ve diğer şartları Maliye Bakanlığı tara
fından tespit olunur. Tahvillerin faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili 
ödemeler ve istikraza ilişkin bütün işlemler, her türlü vergi ve resimden 
muaftır. Bu tahviller kamu kurumlarının yapacakları artırma, eksiltme 
ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılan millî emlâk bedel
lerinin ödenmesinde, itibarî değerleri üzerinden kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, isteyenler adına, 
tahvillerin taşıdığı şartlarla, bankalarda hesap açtırılmak suretiyle de' J 
ihraç olunabilir. Bu usulde tahvil ihracının şekil ve şartlan Maliye Ba- j 
kanlığı tarafından tespit olunur. 

Maliye Bakanı, Hazinece ihraç olunmuş ve halen tedavülde bulunan 
Devlet iç istikraz tahvillerini, önceden ilân etmek kaydıyle, yeniden ] 
ihraç edilecek tahvillerle değiştirmeye (konversiyona), yeniden ihraç j 
edilecek bu tahvillerin ihracının şekil ve şartlarını tespit etmeye yetki-
lidir. Bu değiştirme işlemi, değiştirmeye tabi tutulan tahvillerin ana
para ve faiz miktarlarını indirmeye, nihaî itfa sürelerini uzatmaya 
müncer olamaz. 
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Program re proje kredisi ile dış istikraza- ilişkin hükümler : 
MADDE 63. — a) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya 

yabancı banka ve kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gere
ğince, belli hizmetler, taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağla
nacak yardımlar ile program ve proje kredisi olarak 1974 malî yılında 
elde edilecek imkânların Türk Lirası karşılıklarını, malzeme ve hizmet 
bedellerini bir taraftan bütçeye gelir; diğer taraftan ilgili daireler büt
çelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

ilgili daireler bütçelerine ödenek kaydolunan miktarlardan yılı için
de harcanamayan bakiyeler ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devro-
lunur. 

1973 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla temin edilmiş bulunan 
Türk lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkında da 
yukarıda yazılı esaslar dahilinde işlem yapılabilir. 

b) Yabancı devletler veya uluslararası kurumlardan anlaşmaları 
gereğince sağlanarak genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli ida
reler bütçelerinde yer alan proje kredileri karşılıklarından daha fazla 
kredi kullanma imkânı hâsıl olduğu takdirde, fazla kredi imkânlarını 
ilgili idare bütçelerinin (B) cetveline gelir ve gider bütçesinin ilgili ter
tibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) 28 . 5 . 1970 gün ve 1265 sayılı Kanun ile onaylanan ve Millet
lerarası Para Fonu Anasözle^esinin bazı maddelerini değiştiren ve ye
ni bazı maddeler ekleyen Anlaşma hükümlerine göre sağlanan özel çek
me haklarının hâsıl ettiği Türk Lirası karşılıklarını, bütçeye gelir ve 
bu konıuda yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği meblâğları Maliye 
Bakanlığı Bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

d) Yabancı devletler ve ınilıletlemrası kurumlarla yapılmış veya ya
pılacak anlaşmalar hükümlerime göre; Hükümetimizle bu Devlet ve-
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ya kurumlar tarafımdan sarf, mahal veya gayesine müştereken tespiti 
mukarrer meblâğı ve söz konusu anlaşmalar ahkâmının tatbiki1 dolayı-
siyle sarfı gerekecek parayı, 

aa) Yabancı Devlet, kuruluş ve milletlerarası kurumlardan sağlan
mış veya sağlanacak hibe yardıımlariiyle proje veya program kredileri
nin hâsıl ettiği veya edeceği Türk Lirası karşılıklarından, 

bb) Bu şekilde tahassül eden Türk Lirası karşılıklarından evvelki 
yıllarda yapılan ikrazların tahsil olunacak faiz ve resülmallarından, 

cc) Hükümetimizce yabancı Devlet kuruluş veya milletlerarası ku
rumlardan düşük faizle sağlanan kredilerin daha yüksek faizle kullan^ 
dınlması neticesinde tahasısül eden veya edecek olan faiz farklarından 
(bu kredilerle ilgili olarak müstakrizlerle yapılan anlaşmalarda bu ko
nu ile ilgili hükümlerin mahfuz kalması kaydiyle); 

Ayırarak muayyen hesaplara yatırmak veya tespit edilen amaçlar 
için kullanmak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunları 
sarfa Maliye Bakanı yetkilidir. 

e) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine 
muamelesi olarak borçlarına karşılık harcanmış meblâğları bütçeye ge> 
lir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 64. — Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yaban
cı banka ve kurumlardan istikraz suretiyle sağlanan imkânları, ekono
minin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak amaoiyle anlaşmalar hü
kümleri gereğince kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz veya devret
meye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca ve yabancı ülkelerin kredi teşekküllerince, 
kamu kurumlarına verilecek kredileri anlaşmalanndaki şartlariyle ga
ranti etmeye, özel sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk parası 
kıymetini koruma mevzuatı çerçevesinde transfer garantisi vermeye, 
Maliye Bakanı yetkilidir. 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 65. — Yıllık programla tespit edilen dış finansman ihtiya
cının karşılanması maksadiyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında ka
lan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe girer. 

1973 ve daha önceki bütçe yıllarında akdedilmiş benzeri anlaşmalar 
hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Özel hesap ve fonlara ilişkin hükümler : 

MADDE 66. — Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı 
kararın 4 ncü maddesi ile tesis edilen «özel hesap» m tasfiyesi beklen
meksizin, malî yıl sonunda bu hesap bakiyesinden Maliye Bakanlığı ve 
T. C. Merkez Bankası arasında mutabık kalınacak miktar Bütçeye ge
lir kaydedilir. 

MADDE 67. — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ve 1974 yılı 
programında «Selektif kredi fonu» mdan ticarî bankalar müstakrizleri-
ne yapılması öngörülen faiz farlkı ödeme esasları bu konuda çıkarılmış 
bulunan 10 . 2 . 1973 tarih ve 7/5822 sayılı Kararname ile veya Bakan
lar Kurulunca yeniden verilecek karara göre tespit olunur. 

MADDE 68. — Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı 
kararın 3 ncü maddesi ile tesis edilen «Kambiyo eşitlendirme fonu» nda 
toplanan meblâğ bütçeye aylık olarak gelir kaydedilir. Bu meblâğ T. 
C. Merkez Bankası kârları arasında gösterilmez. 

MADDE 69. — özel fonlardan : 
a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 nci ve 

16.9.1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak, Ba
kanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 sayılı kararı gereğince tesis 
edilen «istikrar fonu» na yatırılacak paraların net bakiyesini, 
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b) T. C. Merkez Bankasında NATO hesabında toplanan paralar
dan Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğı, 

c) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası gereğince açılan «Akaryakıt istikrar fonu» nun net gelir fazla
sını, 

Bütçeye gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 70. — Maliyet Balkanı, 14 . 1 . 1970 tarih ve 1211 sayılı Ka
nunun 40 nci maddesi gereğince •birikmiş bulunan meblâğın % 50'sine ka
dar olan miktarını, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yatırım ve finansman 
programına göre yapacakları yatırımlarının finansmanı ile işletme kredisi 
ihtiyaçlarını sağlamak amacı ile, kurulacak özel fona aktarmaya yetki
lidir. Devlet Yatırım Bankası neztlinde kurulacak bu fonun ikraz ve 
istikraz şartları Maliye Bakanı tarafından saptanır. 

özel fon Maliye Bakanlığı tarafından idare olunur. 

Diğer Hazine işlemleri : 

MADDE 71. — 1974 malî yılında daha etkin para kullanılmasını 
sağlamak amaciyle, genel ve katma bütçelere ait personel aylıkları bö
lümünde yer alan ödeneklerin % 27'si nispetini geçmemek üzere ve 3 
aylık devreler sonu itibariyle Emekli Sandığına avans ödemeler yapma
ya, açılan avansları devreler itibariyle tahakkuk edecek sandık gelirle
riyle mahsup ettirmeye, bu amaçla Emekli Sandığı, ikurumlar ve sayman
lıklar nezdinde yapılacak işlemleri saptama ve uygulamaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 72. — Maliye Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli neden
lerle Hazine hesaplan dışında kalan mamelek ve emanetler de dâhil 
olmak üzere her çeşit paralarını Hazine hesaplarına ithal ettirmeye, bu 
hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaya yet
kilidir. 
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1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun tarif ettiği bir sayma
nın idare ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hü
küm uygulanır. 

MADDE 73. — 27 . 6 . 1963 gün ve 261 sayılı Kanun gereğince Ma
liye Bakanlığı Bütçesinin (950) kod numaralı programı (06) kod numaralı 
altprogramm (002) kod nusm&ralı faaliyetine konulan geri verilecek pa
raların ödeme şekil ve usulleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

İKİNCİ KISIM : Hazine ve kamu kuruluşları ilişkilerine ait hüküm
ler : 

Harcama planlan : 

MADDE 74. — 1974 malî yılında Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve 
benzeri kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlara bütçeden yapılacak 
her türlü ödeme, esaslarını Maliye Bakanlığının tespit edeceği harca
ma programları, gelir tahminleri ve fon tablolarının zamanında Hazine
ye tevdi edilmesi şartına bağkdır. Zamanında ya da tatbik ©dilmekte 
olan yatırım programlarına uygun olarak tevdi edilmemiş bulunan bilgi; 
belge ve hesaplara dayalı bütçe yardımı talepleri yerine getirilmez. 

MADDE 75. — Maliye Bakanı, Hazine tarafından yıllık genel öde
me planı yapılabilmesi amaciyle genel bütçeye dâhil dairelerden, belli 
edeceği süreler için ayrıntılı harcama programları hazırlamalarını iste
yebilir. 

Bu madde hükmü, harcama gelir ve mevcutlar açısından katma büt
çeler için de uygulanır. 

Kredili alım - satım işlemleri : 

MADDE 76. — Genel Bütçeye giren dairelerle katma bütçeli idareler: 
a) Maliye Bakanlığınca belirtilecek miktarı aşacak şekilde kredili 

mal ve hizmet alım ve satımı yapamazlar. 
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b) Sözleşmeleri gereğince bütçe ödeneklerinden ne miktarlarının 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinden sağlayacakları mal ve hizmetler karşılığı 
olduğunu Maliye Bakanlığına bildirmeye mecburdurlar. 

Özel otomat il: ödenek : 

MADDE 77. — Genel Bütçeye giren daireler ve katma bütçeli ida
relerin ; 

a) Hazineye, belediyelere, belediyelere bağlı kuruluşlara, özel ida
relere ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine her türlü vergi, resim, harç 
gecikme zammı, kur farkı, mal ve hizmet bedelleri şeklinde geqen yıllar
dan doğmuş borçlarının tasfiyesi için ilgili tertiplerine gereğine göre 
gelir ve ödenek veya doğrudan doğruya ödenek kaydetmeye; 

b) Belediyeler ve Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile olan cari hesap
larının ve karşılıklı borç ve alacaklarının mahsuben tasfiyesine; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu maddenin (b) fıkrası kapsamına giren daire, kurum ve müesse
seler, aralarındaki sözleşme hükümleri saklı kalmak şartiyle, her ay 
sonu itibariyle diğer daire, İninim ve müesseselerden olan borç ve ala
calılarım, isleyen ayın 15 nci gününe kadar Maliye Bakanlığına bildir
mekle yükümlüdürler. Maliye Bakanı, mahsup işlemlerinin kolaylıkla 
yerine getirilmesini sağlamak amaciyle, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 
genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin bütçe yılı içinde 
doğacak olan alacaklarını, bu daire ve idareler bütçelerindeki ödenek
lerinden mevkuf tutturmak suretiyle tahakkuka bağlamaya yetkilidir. 

Ii(,l< (liıjeler bore talılrim ve terkin işlemhri : 

MADDE 78. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işlet
melerin 691 sayılı Kanunun ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 
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59 ncu maddesinin (a) fıkrası gereğince yapılan tahkimler sonunda 
doğan Hazineye olan borçlarının, 1312 sayılı Kanuna göre yapılacak 
mahsup işlemleri sonunda kalan kısımları, terkin olunur. 

MADDE 79. — 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5 
ve 6 ncı maddeleri uyarınca tahkime tabi tutularak, taksit ödemeleri 
3 . 10 .1963 tarih ve 347 sayılı Kanunla kalkınma plânının 2 ncı 5 yıllık 
dönem sonunda başlaması kabul edilen borçlardan T. C. Merkez Banka
sına yapılacak olan tediyelerin faiz ve anapara taksitleri için 1974 malî 
yılında ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez. 

Sermaye artışı ve kâra ilişkin hükümler : 

MADDE 80. — Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Yönetim veya 
Müdürler Kurullarınca onaylanan 1973 net kârları ile eski yıllar kârla
rından ödenmemiş sermaye yarine mahsup edilmeyen miktarları bütçeye 
gelir ve yıllık yatırım finansman programları gereğince sermayelerine 
mahsup veya kendilerine ikraz edilmek üzere bütçeye ödenek ve gider 
kaydetmeye, Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 81. — Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Kuruluş kanunlarında 
değişildik yapılıncaya kadar, gerektiğinde sermayelerini yeteri kadar 
artırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üserine Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

Bu. madde hükmü döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

MADDE 82. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yeniden dü
zenleme tedbirlerini gerçekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, 
yatırını ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek amae-
lanyle; 

a) Kaânecö sermaye artırımlarına katılmasına, diğer Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin sermaye paylarının satmaknmasına; 
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b) Hazinenin ve Kamu iktisadî Teşebbüslerinin sermaye paylarını, 
diğer Karam İktisadi Teşebbüslerine devrettirmeye ve onlar tarafından 
da devraldırmaya; 

c) Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Hazinece ikraz edilen meblâğları 
yıllık yatırım ve finansman programına uygun olarak teşebbüslerin 
ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye; 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyle, gerekli meblâğı niteliğine 
göre Bütçeye gelir veya ödenek ve gider kaydettirmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
MADDE 83. — Sermayeleri tespit edilen limite ulaştıktan sonra elde 

edilen kârlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunlarında 
bir hüküm bulunmayan genel ve katma bütçeli dairelere bağlı döner 
sermayeli işletmelerin sermaye fazlası gelirlerini, genel bütçeye gelir 
kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 84. — Ortaklık şeklindeki Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 
sermaye artırımında, Hazine ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait paylar 
için Türk Ticaret Kanununun 288 nci maddesi uygulanmaz. 

MADDE 85. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 2 nci maddesi 
dışında kalan Kamu iktisadî Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman 
programında öngörülen yatınmlarının finansmanı için Devlet Yatırım 
Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden yararlandırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Hazine tarafından belediyelere verilecek kredi veya avansın ek öde
neğe dönüşmesine kadar bağlı olacağı koşullar Bakanlar Kurulunca 
saptanır. Bakanlar Kurulu yukarıda belirtilen olanaktan faydalanacak 
belediyelerin yıllık bütçelerindeki cari, transfer ve yatırım giderlerini 
inceletip, sonucuna göre karar vermeye yetkilidir. 

Bütçede mevcut ödenekler dışında özel idarelerin Hazineden kredi 
ve avans talepleri de yukarıdaki usule tabidir. 
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MADDE 86. — a) İktisadî Devlet Teşekküllerinin ve diğer Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin geçmiş yıllarda ve 1974 malî yılında birbirle
rine, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelere, Hazineye, 
Devlet Yatırım Bankasına ve T. C. Merkez Bankasına olan her çeşit 
borç ve alacakları üe dış borçlarını nakden veya hesaben tahsil veya 
tediye etmeye veya ettirmeye, bu işlemler sonuçlarını gereğine göre 
bütçeye gelir ve mevcut veya yeniden açılacak tertiplere yeteri kadar 
ödenek ve gider kaydetmeye, 

b) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayılı, 12 . 6 . 1963 tarihli ve 350 
sayılı ve 26 . 7 . 1965 tarihli ve 691 sayılı tahkim kanunları ile 
5 . 9 . 1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım 
Bankası Kanununun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine borç ve 
alacaklarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için yahut 
yıllık yatırım ve finansman programının gereği olarak ya da küçük 
meblağların hesaplardan tasfiyesi amacıyle, kısmen veya tamamen erken 
tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) (b) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları dolayısıyle Hazine
nin, kamu kuruluşlarına olan borçları Devlet iç istikraz tahvilleri veril
mek suretiyle tasfiye olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vâdelerine 
ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince yapılacak mahsup işlem
leri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider kaydının yapılmasında yukarı
daki (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

MADDE 87. — Maliye Bakanı, Kamu iktisadî Teşebbüslerinim yılık 
yatırım ve fiaıansman programının uygulanmasını ve reaiize edilmesini 
sağlamak aımıaciyle : 

a) Birbirlerine ifa ettikleri hizmet ve sattıkları mal karşılığı do
ğacak alacakları mukabilinde yapılacak ödemelerin şekil ve zamanını 
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tespite, mahsuben ödeme esaslarını vazetmeye, bütçe ödeneklerini en 
etkin şekilde kullanimıak üzere tedbirler almaya, 

b) Malî istemlerinin tamamını, borçlanma ve borç ödeme olanak
larını incelemeye ve alınacak sonuçlara göre gerekli değişiklikleri yap
maya, 

c) Yatırım programına uygun harcama yapmayan teşebbüslerin 
bütçe ödeneklerini kesmeye, yetkilidir. 

Katma bütçeli idarelerin, dış harçları : 

MADDE 88. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve Devlet Su işleri 
Genel müdürlüklerinin dış borçları, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) 
kod numaralı «Borç ödemeleri» programının (02) kod numaralı «Dış 
Devlet borçları» altprogramının ilgili faaliyet, harcama kalemine konu
lan ödenekten karşılanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM : Müteferrik hükümler : 

Birinci kısım : Malî yıl irinde uygulanmayacak kanun hükümleri : 

MADDE 89. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 13 ncü ve 64 ncü maddelerinin, her yıl Tarım Bakanlığı Bütçesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçesine konulacak ödenek miktarına ait; 

b) 12 . 6 . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununda 
değişiklik yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Ka
nunum 1 nci maddesinin (e) fıkrası; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 37 
nci maddesinin (a) fıkrası; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları Kanununun 
g*eçici 3 ncü maddesi; 

)>ütı;e [vaı ma K 

Katma bütçeli idareli cin dış bo 

MADDE 88. — Tasarının 88 

BEŞİNCİ BÖLÜM : Müteferr 

Hirinci kısım : Malî yıl içind 

MADDE 39. — a) 31 . 8 . 1 
nunun 13 ncü ve 64 ncü maddele 
ve ayın kanunun 35 nci maddesin 
çesine konulacak ödenek miktarın 

b) 12 . 6 . 1937 tarihli ve 32 
ğişiklik yapılması hakkındaki 2 
nim 1 nci maddesinin (c) fıkrası; 

c) 9 . 6 . 1953 tarihli ve 7126 
maddesinin (a) fıkrası; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 69 
çki 3 ncü maddesi; 



Hükümetin teklifi 

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 68 
nci maddesi ile bu maddeye yeni bir fıkra eîdeyen 1137 sayılı Kanunun 
21 nci maddesi; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesi; 

f) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında 24 . 5 . 1957 tarihli ve 
6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 76 nci maddesinin (a) bendi; 

h) 10 . 5 . 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci 
maddesi; 

i) 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin; değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 
20 . 6 . 1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinin (A) fık
rasının (d) bendi ile ek 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 3 ncü maddesi 
ile eklenen 6831 sayılı Kanunun geçici 6 nci maddesi; 

Hükümleri 1974 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilgili program, altprograim, faaliyet veya projelerine konulmuş ödenek 
miktarları dahilinde uygulanır. 

j) Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi 
hakkınıdaki 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun; 

Ancak; Adalet Bakanlığı Merkez ve iller, Maliye Bakanlığı Mer
kez ve Taşra, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Merkez ve Taşra, Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra, Ziraat Bankası 
Merkez ve Taşra Teşkilâtına, YargıJtaya, Yüksek Hâkismler Kuruluna 
ve Adli Tıp Meclisine ait evraik ve sevaiMn imhaisı 26 . 3 . 1956 tarihli 
ve 6696 sayılı Kanunun hükümlerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönet-
meîükler esasları dairesinde yapılır. 

Bütçe Karına Komisyo 

d) 13 . 7 . 1953 tarihli ve 6802 sayılı 
maddesi ile bu maddeye yeni bir fıkra 
21 nci maddesi; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayıl 
Kanununun 17 nci maddesi; 

f) Korunmaya Muhtaç Çocuklar" h 
6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi; 

g) 5 . 1 . 1931 tarihli ve 222 sayılı 
76 nci maddesinin (a) bendi; 

h) 10 . 5 . 1969 tarihli ve 1164 sa 
maddesi; 

i) 6831 sayılı Orman Kanununun b 
bu kanuna ek madde ile bir geçici madd 
tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü 
bendi ile ek 4 ncü maddesi ve aynı kan 
6S3İ saydı Kanunun geçici 6 nci maddes 

Hükümleri 1974 bütçe yılında bu ka 
ilgili program, altprogram, faaliyet ve 
miktarları dahilinde uygulanır. 

j) Muhafazasına Lüzum Kalmayan 
si baklandaki 26 . 3 . 1956 tarihli ve 66 

Ancak; Adalet Bakanlığı Merkez ve 
ve Taşra, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Merkez ve Taşra, Ticaret Bakanlığı M 
^ÛJOJİ Bakanlığı ilgili kurumların merk 
kez ve Taşra Teşkilâtına, Yargıtaya, 
Adlî Tıp Meclisine ait evrak ve vesaik 
ve 6696 sayılı Kanunun hükümlerine t 
netmelikler esasları dairesinde yapılır. 



Hükümetin teklifi 

k) Şehir içi konuşmalar dışımda Ankara, istanbul, izmir ve diğer 
şehirlerde tesis edilen meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanomun 7 nci 
ve bu maddeye ek 5 . 12 . 1928 tarihli ve 1366 sayılı; 13 . 12 . 1934 ta
rihli ve 2609 sayılı; 10 . 3 . 1930 tarihli ve 1569 sayılı; 16 . 4 . 1933 ta
rihli ve 2143 sayılı; 11 . 6 . 1933 tarihi ve 2304 sayılı kanunlar ile 3054 
sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 nci ve 1 . 5 .1930 tarMi ve 
1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 nci maddesi; 

1) 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk Hava Yolları Kanununun 
6 nci maddesinin 2 nci fıkrası; 

m) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 31, 32, 37, 38, 59 
ve 92 nci maddeleri; 

n) 16 . 7 . 1945 tarihi ve 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Ka
nununun, 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında 
ifade edilen tahvillere yatırılacak yeidek akçeler için maddede öngörülen 
% 40'lık limit; 

o) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195 ve 199 ncu madde
leri ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 nci 
maddesi; 

p) 23 . 2 . 1963 gün ve 196 sayılı Dış Seyahat Harcamaları Vergisi 
Kanunu; 

r) 9 . 3 . 1972 gün ve 1571 sayılı bazı tekel maddeleri fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez Bankasında açı
lacak bir deprem fonu hesabına toplanmasına dair Kanunun 1 nci mad
desi ; 

s) 28 . 4 . 1972 gün ve 1581 sayılı Tanım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununun geçici 5 nci maddesi; 

t) 5 . 4 . 1973 tarih ve 1702 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (b) 
fıkrası; 

Bütçe Karma 

k) Şehiriçi konuşmalar dı 
şehirlerde tesis edilen meccani 
ve bu maddeye ek 5 . 12 . 1928 
rihli ve 2609 sayılı; 10 . 3 .193 
li ve 2143 sayılı; 11. 6 .1933 t 
sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sa 
ve 1601 sayılı Kanunla değişik 

1. 21 . 5 . 1955 tarihli ve 
nun 6 nci maddesinin 2 nci fı 

m) 1050 sayılı Muhasebei 
ve 92 nci maddeleri; 

n) 16 . 7 . 1945 tarihi ve 
nununun, 344 sayılı Kanunla d 
ifade edilen tahvillere yatırıla 
len % 40'lık üütmit; 

o) 657 sayıl Devlet Mem 
deleri ile 926 say'-" Türk Silâh 
ndi mıaddesi; 

p) 23 . 2 . 1963 gün ve 1 
gisi Kanunu; 

r) 9 . 3 . 1972 gün ve 157 
yapılan zamlardan elde edilen 
lacak bir Deprem Fonu hesabın 
desi; 

s) 28 . 4 . 1972 gün ve 15 
Birlikleri Kanununun geçici 5 

t) 5 . 4 . 1973 tartıl ve 1 
(b) fıkrası; 

u) 1757 sayıl Toprak ve T 
desinin 2 nci fıkrasının (b) be 



Hükümetin teklifi 

Hükümleri 1974 malî yılında uygulanmaz. 
İkinci kısım : Diğer müteferrik hükümler : 

Silâhlı Kuvvetler ile ilgili vergi muafiyeti hükümleri : 

MADDE 90. — 1974 malî yılı içinde, Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin. 27,09 pozisyonuna giren hampetrolüıı Millî Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Millî istihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için 
yabancı ülkelerden ithal edilen veya yerli hampetrolden istihsal olunan 
ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27,10 pozisyonuna giren akaryakıt 
ve madenî yağların Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için ciheti askeriyeye ve 
Millî İstihbarat Teşkilâtına teslimi; Gümrük Vergisi, belediye hissesi, 
Damga Vergisi, Rıhtım Resmî, ithalde ve dahilde alman istihsal vergi
leri ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait 
her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

27,10 gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağlar 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî istih
barat Teşkilâtı ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların gös
tereceği lüzum üzerine akaryakıt ikmalini yapan müesseselere 1 nci fık
radaki istisna esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için muafen ithal olunan hampetrol
den elde edilen ürünlerin ciheti askeriyeye ve Millî istihbarat Teşkilâ
tına tahsis olunmayan kısmı yukardaki istisnadan faydalanamaz. 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma hizmetlerinin yürü
tülmesi için yurt dışından ithali zorunlu bulunan savaş silâh, araç, ma
kine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dış alımları 
bu maddenin birinci fıkrasında yazılı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Bütec Karına, Komisyonu 

Hükümleri 1974 malî yılında uygulan 
İkinci kısım ; Diğer müteferrik hükü 

Silâhlı Kuvvetler ile' ilgili vergi muafi 

MADDE 90. — 1974 malî yılı içimde, G 
27,09 pozisyonuna giren hampetrolün Mill 
ma Genel Komutanlığı Ve Millî İstihbarat T 
ülkelerden ithal edilen veya yeril hampetro 
rük Giriş Tarife Cetvelinin 27,10 pozisyo 
denî yağların Millî Savunma Bakanlığı, 
ve Millî istihbarat Teşkilâtı İhtiyaçları i 
İstihbarat Teşkilâtına teslimi, Gümrük V 
ga Vergisi, Rıhtım Resmi, ithalde ve da 
ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, öze 
türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye üc 

27,10 Gümrük Tarife pozisyonuna gir 
lar Millî Savununa, Bakanığı, Jandarma G 
tihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için adı geç 
göstereceği lüzum üzerine akaryakıt İkm 
fıkradaki istisna esasları çerçevesinde tes 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jan 
Millî istihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için 
rolden elde edilen ürünlerin ciheti askeri 
lâtına tahsis olunmayan kısmı yukarıdak 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) s 
mesi için yurt dışından ithali zorunlu bul 
ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış 
maddenin birinci fıkrasında yazılı vergi 



J>iiU;'e Kafimi 

Gümrük Muhafaza Teşkilâ 
lığınca dış memleketlerden sat 
radar ve muhabere cihazlarının 
ses ve recini kaydedifei cShaz ve 
yılı içinde gümrük vergi ve r 

MADDE 91. — Vergü dair 
adına yapilacaik her türlü tarh 
ya geriverilecek âmme alacakl 
ki (Elli kuruş dahil) âmme al 
liraya çıkartılır. Mükelef vey 
her çeşit âmme alacaklarının 

MADDE 92. — 7 , 2 , 198 
Damga Resmî Kanununun 26 
ilo Ğzğ^k 2 nci nıadiasinûu 
alınacak Damga Resmi nisp 
kadar indirilebilir. 

.MADDE 93. — Genel ve 
a;telye ve benzeri işyerlerinde 
ait makine - ekipman ve teçhi 
kullanılan yedek parça ve m 
larca yine resmî dairelere ver 
ralanacak her türlü makine - ek 
leri ve kira bedelfcrani; bir 
ğer yandan hizmeti gören, m 
diğer kuruluş bütçesimiın ilgi 
liye Bakanı yetkilidir 

MADDE 94. — Maliye Ba 
ler) programının (09 - diğer 



Hükümetin teklifi 

Yiirürliiî: ve yürütme : 
MADDE 91. — Bu. kanunun 35, 36, 37 ve 38 nci maddesi hükümleri 

. 1 . 6 . 1974'te diğer maddeleri 1 . 3 . 1974 tarihinde yürürlüğe girer. 

Bütçe Kanma Kömasyo 

sek öğretiımde kapasite Artırma Fonu 
Eğitim Bakanlığı Bütçesiaıim (115 -
ve geliştirme hizmetleri) programının 
programının (3 - 002 Yüksek Öğretimd 
aylık ve buna bağlı diğer özlük h 
ders araç ve gereçleri, zarurî kira, a 
tirdiği diğer giderleri karşılamialk üz 
Bakanı yetkinidir. Grerektiğilnıde, ibu öd 
tına kadar artınllaibilir. 

Millî Eğitim Bakalığı ilgili te 
teki ödeneğin Bakanlığın ilgili progr 
ve akademiler bütçelerine Millî Eğıil 
Maliye Bakanı aktarma yapmaya yetkil 

Yürürlük ve \jürüiıne : 

MADDE 95. — Bu kanunun 32 nc 
37 ve 38 nci maddeleri hükümleri 1. 
mü Yüksek Öğretim Kurulunca yapıl 

aybaşından itibaren, diğer maddeleri 
yürürlüğe girer, 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 92. — Bu kanunun, 
a) Kemdi Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumıhuriyeit Senatosu 

ve Millet Meclisi Başkanları, 

b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini 
Ouanihuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

Başbakan 
'Bülent Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Necmettin Erbakan 

UovJofc Bakam 
Orhan Eyüboğlu 

Bütçe Karma Ka 

MADDE 96. — Tasarının 92 
nen kabul edilmiştir. 

Devi «t Bakam 
/. Hakkı BirL:c 

1 )evLot 
Süleyma 

Millî S. Bakanı 
Hasan E. İşık 

İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asili ürk 

Dışişleri Bakam 
Turan Güneş 

Maliye Bakanı 
Deniz Baykal 

Milfî Eğ 
Mustafa 

Ticaret Bakam 
Vehim Adak 

Sağ. ve Sos. Yar. Bak. (aimrük ve Tekel Bak. Gıda - T. II. Bakanı 
tielâhattin Cizrelioğlu Mahmut Türkmenoğlu Korkut Özal 

i Yaştırm 
'Ferd 

Sanayi ve Tek. Bak. Enerji ve Tab. Kay. Bak'. Turizm ve Tan. Bak. İmar ve îsk. Bakanı 
Abdülkerim Doğru Cahit Kayra Orhan Birgii Ali Topuz 

Köy İş. v 
Mus 

G'enelik ve Spor Bak. 
Muslihitlin Y. Mete 
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(A) 

(Komisyonca 
1) a i r e 1 e r İlıücümet teklifi kabul ©dilen 

Cumhuriyet Sonatosıı 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Yargıtay 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel. Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

1 
13 

1 
1 

'58 504 '880 
194 154 074 
12 614 969 
162 001 144 

7 663 104 
58 075 421 

988 1638 779 
1163 034 471 
58 047 808 
55 246 085 

683 980 615 
1372 192 575 
!353 970 000 
427 057 000 
941 945 471 
847 1320 369 
652 931 668 

1 046 384 750 
32 038 616 092 

55 Ö04 880' 
191 680 034 

12 887 '969 
57 001 144 

7 663 104 
57 475 42ıl 

988 638 779 
163 034 471 
58 047 808 
'55 246 085 

759 ;340 615 
1372 192 575 

1 354 270 000 
13 427 057 000 

966 945 471 
1 847 320 369 
1 652 931 668 
1 059 889 750 

32 504 816 994 

CETVELİ 

D a i r e l e r H 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel M)d. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köy İşleri ve Kooperatifleri Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdüıiüği 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

12 
1 

3 

1 

3 

Toplam 81 
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Sayfa 
No. 

C/2 
C/3 
ıC/3 
C/3 
C/5 
C/6 
C/10 
C/12 
C/18 
C/18 
C/21 
-C/28 
C/34 
C/38 
C/41 
C/41 
C/41 
C/41 
,C/51 

C/55 
C/57 

ıC/57 

C/58 

C/58 

C — CETVELİ 

YANLIŞ VE DOĞRU CETVELİ 

Tarihi 

Kanun 
9 . 5 
18 . ö 
24 . 5 
13 .12 
28 . 3 
19 . 1 
27 . 6 
31 
9 
15 
28 
23 
24 . 3 
25 . 6 
25 . 6 
25 . 6 
2 . 7 

11 . 2 

. 1926 

. 1927 

. 1929 

. 1930 

. 1935 

. 1938 

. 1948 

. 1951 

. 1956 

. 1956 

. 1957 

. 1961 

. 1963 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

24.11 . 1966 
1.6. 1967 

29 . 6 . 1967 

24 . 7 . 1967 

24 . 7 . 1967 

Numarası 

917 
1 020 
1 454 
1 641 
2 864 
3 339 
5 164 
5 798 
6 652 
6 792 
6 969 
281 
218 
65 
481 
482 
482 
492 
724 

784 
876 

890 

903 

903 

Not 
Çıkarılacak 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bir kısım vergi ile gecikme zamlarının tecil ve tasfiyesine dair Kanu 
Af Kanunu 
Çıkarılacak 
Yanlış 
Doğrmsu 
Çıkarılacak 
Harçlar Kanunu 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hüküm 
Kanun 
193 .sayılı Gelir Yengisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrası 
193 sayılı Gelir Yengisi Kanununun değişik geçici 5 ve 5 ncı madde 
11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek 
30 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
dair 19 . 12 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanu 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değ 
6802 sayılı Gider Yergileri Kanununun 4 ncü maddesinin (E) fık 
(yanlış) 
Medenî Kanunda (vakıf) hakkında yapılan değişiklik hakkında (D 
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iSayfa 
No. 

C/58 
C/59 
C/62 
C/63 
C/65 
C/69 

C/69 

C/71 

C/71 

C/72 

C/72 

Çeşidi 

Kanım 
» 
» 

Kararname 
Kanun 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

27 
28. 
13 
19 
28 
20 

20 

9 

9 

24. 

24. 

Tarihi 

. 7 , 
12 . 

•1 

. 6 

. 5 . 

. 7 . 

. 7 , 

• > 

. 3 , 

10 . 

10 . 

. 1967 

. 1967 

. 1969 

. 1969 

. 1970 

. 1971 

. 1971 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

Numarası 

930 
980 

1 132 
6/11959 
1 267 
1 446 

1 446 

1 571 

1 571 

7/5102 

7/5102 

C/74 Kanun Y.T. 18 . 4 . 1973 
C/74 

C/74 

C/74 

» 

» 

Karar 

26 . 6 . 1973 

20 . 6 , 1973 

28 . 6 . 1973 

1 743 

1 743 

7/6683 

C/75 Yönetmelik 31 . 7 . 1973 
C/75 Karar 2 . 7 . 1973 

Not 

Tasarruf Bonosu ihracı hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun 'değiştirilmesi hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
Çıkarılacak 
'6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek Kanun 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlanacak (C) cetveline 29 . 7 
Yengisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kında (Yanlış). 
29 . 7 . 1970 tarihli vte 1319 sayılı Emlâk Vergi Kanununu 
bu Kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında (doğrusu) 
Bazı temel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan ehle e 
açılacak bir deprem fonu hesabından toplanmasına dair Ka 
Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan ekle ed 
açılacak bir deprem fonu hesabında toplanması hakkında 
Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için T. C. Hükümeti 
ve Lüfcsemburg'da imzalanmış olan anlaşmanın adı geçen 
(Yanlış) 
Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için T. C. Hükümeti 
Brüksel ve Lüksemburıg'da imzalanmış olan anlaşmanın adı 
hakkında (Doğrusu) 
İfadesi çıkacak 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin son 
i (Yanlış) 
193 sayılı Gelir Yengisi Katıumınmıı 104 ncü maddesinin son 
(Doğrusu) 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve serbest meslek sahiple 
makine ithaline ve 7/3 sayılı Kararın bazı maddelerinin d 
8. S. K. Konut Kredisi Yönetmeliği (çıkacak) 
Endüstriyel ormancılık plantasyonları için; Birleşmiş Mill 
edilecek yardımlar için imzalanan proje belgesinin onaylan 



Sayfa 
No. 

C/75 
0/75 
C/75 
C/75 
C/75 
C/75 

Çeşidi 

Kararname 
» 
» 
» 
» 

Yönetmelik 

2 
20 
20 
20 
20 
31 

Tarihi 

1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 

Numarası 

7/6731 
7/6795 
7/6837 
7/6839 
7/6840 

C/75 Kararname 8 .11 . 1973 7/7408 

C/75 26.11 . 1973 7/7471 

C/75 4 .12 . 1973 7/7602 

C/75 Tefbliğ 4 .12 . 1973 1 
C/75 Kararname 31.12 . 1973 7/7674 

C/75 24 . 1 . 1974 7/7803 

- 3 -

Not 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı T. C. Hükümeti projesi 
Sovyet S.C.B. ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması 
Norveç Kırallığı ile imzalanan hava ulaştırması 
İsveç, Kırallığı ile imzalanan hava ulaştırması 
Polonya Halk Cumkuriyejti ile hava ulaştırması anlaşması 
iS.(S.K. Konut Kredisi Yönetmelliği 
Türkiye Cumhuriyeti ile AID arasında 19 . 9 . 1973 tarihinde im 
onanması hakkında 
Halen yürürlükte bulunan mevduat munzam karşılıklar oranları 
tesis etmeyen bankalara eksik kısım üzerinden uygulanacak cez 
ve dış genel, ekonomik konjonktür ve para - kredi durumu ,gözönün 
piti hakkında 
Denizyolları özel etüdü ile ilgili, Hükümetimizle Milletlerarası îma 
da imzalanan yardım anlaşmasının onaylanması hakkında 
Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkındaki 17 sayılı Karara 
İthalat rejimi kararı hakkında 

1974 yılına ait mlevzuat 

Avrupa Konseyi İslkfııı Fonu arasında ikraz mukavelesi hakkında 





C — cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 5 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 
(Tarih ve numara sırasıyle) 



Vergilerin, readmleriıı ve başika gelirlerin 
dayanakları 

t 
Çeşidi 

Nizamname 

Ka. Muv. 

Mukavelename 
Kanun 

•» 

» 

» 
» 
:» 

» 

» 

1 

26 

13 

18 
27 
26 
14 

14 
17 
22 

29 

7 

Tarihi 

. 3 . 

. 9 . 

. 5 . 

. 1 1 . 
. 1 . 
. 4 . 

. 1 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 5 , 

. 6 . 

. 1322 

. 1331 

. 1336 
1336 

. 1341 

. 1341 

. 1926 

. 1926 

. 1926 

. 1926 

. 1926 

Numarası 

— 

6ü 
549 
618 

716 
743 
748 

867 

911 

Tebliğ 

Kanun 8 . 6 . 1926 

10 . G . 1926 

917 

927 

_ C/2 — 

ö z e t i 

1925 ve daiha evvelki yıllara ait mevzuat 

Maadin nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mahsus şifalı sıc 
calar hakkındaki hükümleri. 
Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve matlub 
vakkat. 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki mııvakelenin resme mütea 
İstiklâl madalyası hakkındaki Kanunun harca ırniteallik 9 nc 
Ziraat müesseselerine sabit sermaye vaz'ma dair Kanunun 3 
Limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan para 

1926 yukna ait mevzuat 

Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci maddeleri. 
Türk Kanunu Medemsinin Hazineye intikal edecek emval ve 
Emvali Millîye ve metrukeden veya mazbut vakıflardan bâzı 
arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi. 

Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesseselerin sure 
mıaddesi. 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak - İngiltere hük 
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak Petrol şirke 
hakkında Kanun. 
Hazine portföyü geliri ille banka nezdiııde açılan hesabı caril 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüs 
tebliğ. 
Beyndmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı ve yeme 
muafiyetine dair Kanun. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi 



— C/3 — 

esimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Numarası ö z e t i 

27 . 1 . 1927 
9 . 5 . 1927 

26 . 5 . 1927 

16 . 6 . 1927 

21 . 6 . 1927 
25 . 6 . 1927 

17 . 5 . 1928 
23 . 5 . 1928 
24 . 5 . 1928 

4 . 4 . 1929 
16 . 5 . 1929 
18 . 5 . 1929 

20 . 2 . 1930 
24 . 5 . 1930 
31 . 5 . 1930 

1927 yılına ait tmievzuat 

968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halinde istimali hakkınd 
1020 Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı ve yemekli vagon 

muafiyetine dair 8 Haziran 1926 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun. 
1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi, (köhne eşya ve en 

borçları faizi, masarifi muhakeme istirdadı, münhal tevliyetler muha 
alman vakıfların mahalli sarfı kalmıyan müterakim paraları ve sair ç 

1080 M.enafii umumiyeye hadim müessesattan hususi binası olmayanlara bire 
nun. 

1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında Kanun. 
1160 Mükerrer sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü maddeleri. 

1928 yılıotıa ait mevzuat 

1266 Islahı hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin tadili hakkında. 
1324 Damga resmi Kanunu. 

13:58 Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nci maddesinin 

1929 yılına ait mevzuat 

1412 Ceza muhakarneleri usulü Kanununun 319 ncu maddesi. 
1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 54 ncü 
1454 Bilvasıta vergilere .munzamı kesirlerin tevhit ve nispetlerinin tadiline d 

1930 yılına ait mevzuat 

1567 Türk Parasını Koruma hakkında Kanun. 
1641 Tohumlukların Gümrük Resminden istisnasına dair Kanun 
1671 Türkiye Hükümeti ile tsveç Hükümeti arasında miinakit Ticaret ve Sey 

tasdiki hakkında Kanun 



— C/4 — 

dergilerim, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r" -• 
Çeşidi 

Kanun 
» 

» 

» 

Tarihi Numarası 
2 . 6 . 1930 1660 
2 . 6 . 1930 1678 

7 . 6 . 1930 1690 

7 . 6 . 1930 1691 

ö z e t i 

23 . 3 . 1931 
6 . 7 . 1931 

2 . 7 . 1931 

1775 
1838 

1858 

» 
» 

> 

» 
T. B. M. M. K. 

7 . 
7 . 

4 . 

11 . 
30 . 

1 . 
. 4 , 

. 6 . 

6 . 
. 6 , 

. 1932 

. 1932 

. 1932 

, 1932 
. 1932 

1918 
1943 

2000 

2005 
721 

Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkında K 
Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 
Kanun 
Türkiye CumJhuriyeti ile Macaristan arasında ıniinakit Ticare 
tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti arasında müna 
sinin tasdiki hakkında Kamın 

1931 yılına ait mevzuat 

Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki Kanunu değiştiren k 
Maarif Vekâleti tarafından idare olunacak mektep pansiyonları 
8 nci maddeleri 
Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak kullanılması 
maddeleri 

1932 yılına ait mevzuat 

Kaçakçılığın men'i ve takibine dair Kanun 
Mazbut emlâk, yurtluk, ocaklık ımaası mukabili verilecek emlak 
maddesi 
Tıp Fakültesinden neş'et edecek talebelerin mecburi hizmetleri 
deleri 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayri menk 

Kanun 
» 
> 
> 

1 , 
29 . 
27 . 
28 . 

. 4 , 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 , 

. 1933 

. 1933 

. 1933 

. 1933 

2133 
2159 
2226 
2237 

1933 yılına ait mevzuat 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında Kanun 
inhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi 
İstanbul Belediyesine bağlı (İstanbul Sular İdaresi Teşkili) h 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain 
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Vergilerin, resimlerin re başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

12 . 6 . 1933 2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvilât ve hisse senedi 
hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

28 . 1 1 . 1933 2376 Sıcak ve soğuk maden sularının istisnası ile kaplıcalar tesisatı hakkınd 
927 sayılı Kanuna müzeyyel Kanun ' 

İ. V. H. Kararı 
Kanun 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

9 
8 

28 , 
28 . 
2 . 
4 . 
21 . 
21 . 

30 . 

5 . 

. 1 

. 5 

. 5 
, 5 . 
, 6 . 
6 . 

, 6 . 
6 . 

. 6 , 

7 . 

. 1934 

. 1934 

. 1934 

. 1934 
, 1934 
1934 

. 1934 
, 1934 

. 1934 

1934 

2/10 
2424 

2455 
2460 
2490 
2499 
2510 
2526 

2548 

2582 

1934 yılma ait mevzuat 

Maden kömürleri hakkında 
30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnobi otomobil arabala 
yet hakkındaki mukavelenamenin tasdikine dair Kanun 
Damga Kesmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında Kanun 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve imza edilen Ticari itiilâfın k 
iskân Kanunu 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtın muayene ve temizleme işleri için k 
kındaki Kanunun üçüncü maddesi 
Cezaevleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı olarak alınacak ha 
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddel 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohumu ür 
6 nci maddesi 

» 

;» 
» 
» 

» 

o o 

5 
16 
14 

13 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

.12. 

. 1935 

, 1935 
. 1935 
. 1935 

1935 

1935 yılına ait mevzuat 

2756 2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret Mukavelesinin 1 n 
değişildik hakkında Kanun. 

2762 Vakıflar Kanununun 13 ve 32 nci maddesi. 
2777 Siyasal Bilgiler Okullu hakkındaki Kanun. 
2809 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi hakkın 

rinci maddesi. 
2864 Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılarının affına ve bâzıların 



C/6 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
Nizamname 

Kanım 
» 

Tarihi 

20 . 4 . 1936 
19 . 6 . 1936 
17 . 7 . 1936 
31 . 7 . 1936 
11 . 1 2 . 1936 

Numarası 

2950 
2/4858 
2/5042 

3058 
3078 

ö z e t i 

1936 yılana anıt mevzuat 

Vakıf omllarmm taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkı 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan müessese ve çif 
Vakıflar Kanununun 52 nci maddesi. 
Rüsumu Sıhhiye hakkında 500 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri. 

Nizamname 
Kanun 

10 . 2 . 1937 
5 . 5 . 1937 
2 . 6 . 1937 
9 . 6 . 1937 

24 . 1 2 . 1937 
27 .12 . 1937 

3122 
3167 

2/6738 
3224 
3290 
3293 

> 

» 
» 

I. V. H. Kararı 
Kanun 

;» 
:» 

28 

21 
11 . 

30 , 
3 , 

22 . 
28 . 

. 3 

o . o 
. 4 . 

. 4 , 

. 6 . 

. 6 . 
, 6 . 

. 1938 

. 1938 

. 1938 

. 1938 

. 1938 
, 1938 
1938 

3339 

3340 
3359 

2/8673 
3423 
3478 
3520 

28 . 6 . 1938 3524 

1937 yılıma ait mevzuat 

Öğretici ve teknik filimler hakkında Kanun. 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Maarif Vekâleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu hakkımdaki K 
Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hakkındaki 
Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanılan ecnebi cme 
mütehassıs yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun birinci maddesi 

1938 yılıma ait mevzuat 

Hariçten satmalman buharlı ve motorlu gemilerle memlekette 
eşyanın G-üniTÜk resminden istisnasına dair Kanun. 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edeceklerden alınacak ücretle 
Üsküdar, ve Kadıköy Türk Anonimi: Su Şirketi imtiyazı ile tesi 
velenin tasdiki hakkındaki Kanun. 
Camdan fennî cihazlar hakkında. 
Maarif Vekâletine bağlı Ertik okulları müdedavil sermayesi h 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun. 
Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletlerarasında intişarını 
tarihinde Cenevre'de akdolunan Beynelmilel Mukaveleye iltih 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkulılerin satış bedelle 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 

Nizamname 

28 . 6 . 1938 3526 

9 . 8 . 1938 2/9634 

İ. V. H. Karan 13 . 1 . 1939 2/10258 
Kanun 18 . 1 . 1939 3563 

» 

» 
> 
» 

26 

27 . 
27 . 
5 . 

. 1 . 1939 

. 1 . 1939 

. 5 . 1939 
, 7 . 1939 

3577 

3590 
3614 
3667 

Kararname 

Kanun 

5 . 7 . 1939 3670 
5 . 7 . 1939 3678 
7 . 7 . 1939 3704 

24 . 1 1 . 1939 2/12374 

27 .12 . 1939 

3 . 1 . 1940 

3757 

3765 

İ. V. 11. Karan S . 1 . ]940 2/16627 
Kanun 17 . 1 . 1940 3777 

17 . 5 . 1940 3828 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına mütedavil sermaye ve 
4 ve 5 nci mıaddeleri. 

Orman l'munı Müdürlüğü memurlarının göreceği işlere dair Nizamn 

1939 yılına ait mevzuat 

Çiçekler hakkında. 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye satılm 
nci maddesi. 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunu 
Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkındaki Kanun 
Ticaret Vekâleti teşkilâtı Kanununun 19 ncu maddesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddesini kısmen değiştiren v 
birer fıkra ekliyen Kanun 
Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri 
Türkiye - İsveç Ticaret ve Seyrisefain muvacehesinde müzeyyel anla 
Köy eğitim kursları ile köy öğretmen okullarının idaresine dair Kanu 
3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının sureti tatbikine 
leri hakkında 
Cezaevleri ve mahkeme (binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçla 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun bâzı hüldimlermi değiştiren Kanu 

1940 yılına ait mevzuat 

Damga Resmi Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kanu 
dair Kanun 
Mütehassıs memur yetiştirilmesi hakkındaki 3293 sayılı Kanuna müs 
Kaçakçılığın men'i ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesini tad 
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısıyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasına v 
fiyeti mevzuuna alınmasına dair Kanun 
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Yergilerin, rcedıml^Tİn ve başka gelirlerin 
dayanakları 

T 
Çeşidi 

Kanun 
> -
» 

Nizamname 
Kanuni 

» 

» 
> 

» 
» 

Tarihi 

20 
10 
23 
24 
30 

5 

9 
4 

11 
22 

. 5 . 

. 7 . 

. 8 . 

.12. 
.12. 

. 6 . 

. .6 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 9 . 

, 1940 
, 1940 

1940 
1940 

. 1940 

, 19411 

1941 
1941 

1941 
1941 

> 
Numarası 

3829 
3894 
3913 

2/14931 
3929 

3975 

4062 
4095 

4109 
4119 

O as e t i 

Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi 
Denizele zapt ve müsadere Kanununun 79 neu maddesi 
Vakıf Menba Sulan ile Orman Zeytinliklerin İşletilmesii hakkın 
Orman Nizamnamesine ek Nizamname 
T. C. Kefik Saydam Merkez HıfzıssıMıa Müessesesi teşkiline da 

1941 yılına ait mevzuat 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrmıenkullerin satış bedelle 
sayılı Kanuna ©k Kanun. 
İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında Kanun 
Uzunköprü - Sivilingrat arasında Türk toprağı haricindeki dem 
kında Kanun 
Asker ailelerinden muhtacolanlara yardım hakkındaki Kanunun 
Kızılay Cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onunla birlikte ça 
siyle gelecek bu türlü sıhhî ve insanî yardım heyetleri namın 
rük Vergisinden muafiyetine dair Kanun 

> 20 . 5 . 1942 4223 
» 27 . 5 . 1942 4226 
» 8 . 6 . 1942 4250 

t V. H. Kararı 1 . 8 . 1942 2/18435 

Kanun 
ı» 
1» 

17 . 4 . 1944 4547 
26 . 6 . 1944 4606 
15 . 9 . 1944 4668 

1942 yılına ait mevzuat 

Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 
Fevkalâde zam Kanunu 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9, 10, 14, 15 v 
İnhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hülâsası, asitkarbo 
hakkında. 

1944 yılana ait mevzuat 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 57 nci maddesinin değ 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Kanunu. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültelerine paralı ve yatıl 
1 nci maddesi. 
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rew2nlerin ve başka gdirleırin 
dayanakları 

\ 
Tarihi Numarası ö z e t i 

1945 yıkna ait mevzuat 
4708 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkımdaki Kamun 
4758 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu. 
4759 İller Bankası Kanunu. 
4796 Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hakkında Kanun. 

1946 yılma ait mevzuat 

4885 Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arası 
olan Anlaşmanın onanması hakkında. 

4886 Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Birleşik Kır allık hükümeti aras 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 

4954 T. C. Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında hava ulaştırmasına dair 
kındaki Kanun 

4893 Şark halı ve kiliimıleriyle benzerleri ve hayvan postları için kurula 
Kanun. 

4897 Kibrit ve çakmağın Tekele geçişi, işletme idarelerinin Tekel Genel M 
nunun 3 neü maddesi. 

1947 yılma ait mevzuat 

21 . 2 . 1947 5028 T. C. Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Geçici Hükümeti arasında 
laşmanın onanması hakkında. 

18 . 6 . 1947 5098 İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci maddesi 

18 . 6 . 1947 5110 T. C. Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında ha 
manın onanması hakkında. 

18 . 6 . 1947 5111 T. C. Hükümeti ile Holânda Hükümeti arasında hava ulaştırmasına da 
kında. 

18 . 6 . 1947 5115 Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 neü maddelerinin değiştirilmesi h 
1 . 9 . 1947 5223 T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetleri arasında 12 Temmuz 1947 t 

(Türkiye'ye yapılacak yardım) hakkındaki Anılaşmanın onanmasına 

26 
15 
15 
10 

13 

.13 

16 

1x11 . 

20 . 

o . o 
. 6 
. 6 . 
. 7 , 

. 5 . 

. 5 

. 9 . 

5 . 

5 . 

. 1945 

. 1945 

. 1945 

. 1945 

. 1946 

. 1946 

. 1946 

1946 

1946 



Vargüeriıı, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

» 

» 

» 

» 
> 
> 

19 

9 

9 

9 

28 
1 
8 

Tarihi 

. 1 , 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. G , 

. 7 , 

. 7 , 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

. 1948 

Numarası 

5164 

5171 

5172 

5173 

5257 
5237 
5252 

» 

» 
» 

> 

8 

8 
8 , 

24 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

.12. 

. 1948 

. 1948 
1948 

1948 

5253 

5254 
5256 

5282 

25 . 3 . 1949 5359 

__ c/10 — 

Ö z e t i 

1948 yılıma ait mevzuat 

A. B. D. nce Türkiye'ye yapılacak yardımdan münhasıran Mi 
maddelerin vergi muaflıkları hakkında Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kırallık Hü 
rına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti a 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kırallık Hükümeti a 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
iskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Ka 
Belediye gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, 
veç, İtalya, Holânda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre 
ve Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgal altında 
sında imzalanan Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ile ek 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 4 Temmuz 1 
İşbirliği Anlaşması ve eki üe aynı tarihte teati edilen mektuplar 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkında Kanun 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ara 
Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin Hazine nam ve hesa 
sına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri aj 
Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 
onanmasına dair Kanun 

1949 yılına ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 
onanmasına dair olan 5282 sayılı Kanuna ek Kanun 
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şjiüer&n, 

Çeşidi 

un 

> 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

10 . 1 . 1949 

10 . 1 . 1949 

12 . 1 2 . 1949 

2 . 6 . 1949 

8 . 6 . 1949 
10 . 6 . 1949 
16 . 6 . 1949 
7 .12 . 1949 

gelirlerin 

Numarası 

5302 

5303 

5455 

5420 

5434 
5435 
5441 
5451 

ö ı e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kırallığı Hükümeti 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı Hüküm 
larına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Cumhuriyeti arasında hava ulaştırm 
onanması hakkında 
îskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddeleri 
Kanunun 2 nci maddesi 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Ka 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bâ 
4658 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

18 
6 

11 , 
15 
15 

15 , 

14 . 

15 . 

. 1 

. 2 

. 2 . 

. 3 , 

. 3 

. 3 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 1950 

. 1950 

. 1950 

. 1950 

. 1950 

. 1950 

, 1950 

, 1950 

5515 
5525 

5539 
5591 
5595 

5599 

5679 

5682 

1950 yılına ait mevzuat 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkı 
Türkiye ile İtalya arasında havayolu ile yapılacak muntazam ulaş 
dair Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kan 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu maddesi. 
Birleşmiş Milletler G-enel Kurulunca kabul edilen (Birleşmiş Millet 
lerine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin katılması hakkındaki K 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil memleketler ve Amerika Birl 
anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malıların menşelerinin t 

T. C. Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasınd 
ları hakkında Kanun. 
Pasaport Kanunu. 
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esimlerin ve başka 
dayanakları 

A 

Tarihi 

24 . 
26 . 

28 . 

25 . 
25 . 
28 . 

8 . 

27 . 

29 . 
29 . 

1 , 
, 3 , 

. 2 , 

5 . 
5 , 
5 , 

6 . 

6 . 

6 , 
6 . 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

. 1951 

gelirlerin 

Numarası 

5710 
5766 

5750 

5772 
5775 
5779 

5785 

5798 

5800 
5801 

Ö z e t i 

1951 yılma ait mevzuat 

Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında bu iki ülke be 
servisleri tesisi hakkında Anlaşmanın onanması hakkında. 
Avrupa Ekonomik işbirliği .Sözleşmesi ve Marshalıl Yardım 
len yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taallûku g 
şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri. 
Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 sayılı Kanunun değiş 
Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Hükümeti arasın 
manın onanması hakkında. 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerl 
Kanun. 
Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı âlet ve cihazların Gümrü 
den muaflığı hakkında Kanun. 
Kadrodan çıkarılmış olan harp gemilerinin satılmasına dair 
T. C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilât 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında Akdeniz mıntıkası hük 
minine dair anlaşmanın onanmasına dair. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığı 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 
pılması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılın as 
Resmî daire ve müesseselerin siyasî partilere bedelsiz mal d 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasî partilere 
ra bu partiler tarafından genel menfaatler için yapılmış ola 
iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri. 

1 . 9 . 1951 5842 Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, 19 ve 36 nci m 
10 .12 . 1951 5848 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti 

olan Anlaşma ile ekinin onanması hakkında, 

1.8. 1951 
9.8. 1951 

8.8. 1951 

5822 
5823 

5830 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

10 . 1 2 . 1951 

12 . 1 1 . 1951 

12 . 1 1 . 1951 

Numarası 

5849 

5852 

ö z e 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Şehinşahlık Hükümeti arasın 
ve daha ötelerinde ticarî hava servisleri tesisi için Anlaşma ile ek 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri adı 
port Bankası arasında aktedilen 36 milyon dolarlık kredi anlaşmasın 
Türkiye O ımhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imza 
laşmasını deriştiren protokolün onanmasına dair Kanun. 

15 . 2 . 1952 

» 
T. B. M. M. K. 
Kanun 

» 

16 . 
16 . 
2 . 
18 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 1952 

. 1952 

. 1952 

. 1952 

5917 
1796 
5922 
5963 

I. V. H. Kararı 

20 . 6 . 1952 

28 
6 

6 . 1952 
1 1 . 1952 3/15890 

>u kanuna bir 

1952 yılma ait mevzuat 

5881 Tuz Kanununun bâzı nHaddelerinin değiştirilmesi ve 
Kanunun 10 ucu maddesi. 
Gayrimenkule tecavüzün defi hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi 
422ö sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının yorumlanmasın 
Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesini değiştiren Kanun 

5963 Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkında 
maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrası 

5977 Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası İmar ve Kalkınma B 
ki erinin onanmasına, dair Kanun ve c 

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkında K 
Hususî teşebbüsler tarafından isletilecek tuzlalar hakkında 

Kanun 29 . 

23 , 
22 , 

-i 
X . 
1 . 

, 1 . 

. 1 , 

. 5 . 
, 7 . 
, 7 . 

. 1953 

. 1953 
, 1953 
1953 

. 1953 

6021 

6031 
6086 
6092 
G093 

1953 yılına ait mevzuat 

Bir Gümrük İşbirliği Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename ile A 
me Grubuna müteallik Protokolün onanmasına dair Kanunun 8 nci bölü 
Türk - Alman Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması h 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
Vakıf Zeytinlik, Fidanlık, Narenciye ve Meyveliklerin satış şekli hakkın 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden bâzı h 
nun 2 ve 4 ncü maddeleri 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

2 . 7 . 1953 

3 . 7 . 1953 

> 

» 
» 

» 

> 

» 
> 
» 
> 
> 

» 
» 
» 
:» 

» 

10 . 7 . 1953 

10 . 7 . 1953 
15 . 7 . 1953 

20 . 7 . 1953 

25 . 7 . 1953 

21 . 7 . 1953 
22 . 7 . 1953 
18 .12. 1953 
21 .12 . 1953 
21 .12. 1953 

13 . 1 . 1954 
27 . 1 . 1954 
10 . 2 . 1954 
15 . 2 . 1954 

15 . 2 . 1954 

6131 

6132 
6152 

6179 

6182 

6183 
6186 
6200 
6202 
6209 

6219 
6237 
6245 
6258 

6266 

ö z e t i 

6095 Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrükt 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 ncü maddesi 

6114 TüıMlyo Hükümeti ile ıBirlsşımş. Milletler (Jıda ve Tarım Teş 
Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık T 
nine mütedair Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında Kanu 
sinin 3 ncü fıkrası 

Erzincan'da yapılacak meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanun 
dair Kanunun 1 nci maddesi 
At yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alınacak ücret ha 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
Makiria ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki Kanunun 1 
tirilmesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki Kan 
mesine dair Kanun 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü maddesinin 4 ncü f 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri 

1954 yılına ait mevzuat 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Kanununun 6 ve 9 ncu m 
Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı K 
rilen 1 ve 3 ve 4328 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü madd 
nunun süresinin uzatılmasına ve bâzı ek maddelerin ilâvesine 
Kan bankaları ve kan nakil merkezleri döner sermayesıi Kan 
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Vergilerin, resimlerin ve başjka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

1 

3 
7 
7 
9 

10 

10 

10 

10 

10 . 

10 , 

10 . 

10 . 

10 . 
11 . 

22 . 
10 . 

Tari 

. 3 

. 3 , 

. 3 , 

. 3 

o 
. o 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

, 3 . 

3 . 

. 3 . 
3 . 

, 3 . 
4 . 

hi 
. 1954 
. 1954 
. 1954 
. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

, 1954 

. 1954 

, 1954 

1954 

1954 

1954 
1954 

1954 
1954 

Numarası 

6309 
6326 
6327 
6339 

5 3 56 

6351 

6352 

6353 

6367 

6369 

6370 

6371 

6377 
6392 

6400 
4/2846 

ö z e t i 

Maden Kanununun 19, 113, 116, 133, 145 ve 150 nci maddeleri 
Petrol Kanununun 96, ncı maddesi 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ucu maddeleri 
İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numaralı Hazineye 
Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya Hazinenin de 
mesine dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuri 
ulaştırmak!nr.a dair anlaşmanın tasdiki hakkında 
T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında m 
rihli muaddel Ekonomik ve İş Birliği Anlaşmasını tadil eden Anlaşm 
Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Güv 
ket eden «Export - İmport Bank Of Washington» arasında imzalanan 
Anlaşması ve ekinin onanması hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzala 
laşmasında bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 tarihli Anlaşmanın tasd 
Birleşmiş Milletler, Milletlerarası Çocuklara Âcil Yardım Fonu ile ak 
laşmasının tasdikine dair Kanuna ek Anlaşmanın 6 ncı maddesi 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin meriy 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü 
nomik İşbirliği Anlaşmasını tadil eden 8 Ocak 1952 tarihli Anlaşmanın 
Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dâhilinde elde 
ve Hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sayılı Kanunun bâzı 
hakkında Kanun 
5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşmasına ek Anlaşmanın 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinl 
değişmelere mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında Kanun 
Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteniden madenlerde çalıştır 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 
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Ç«rgiî©rm, resimlerin ye başika gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararoif»ane 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

25 . 4 . 1954 

'» 

Talimatname 
Kanun 

7 , 

25 . 
10 . 

. ı. 

. 2 . 
, 3 . 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

6449 

4/4502 
6375 

4/2927 Off Chore siparişleri için Makina ve Kimya Endüstrisine veri 
ilâve edilecek Tekel Resmi hakkında 

7 . 7 . 1954 6427 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
Devletler arasında ikuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşmenin 
kine dair Kanun 

8 . 7 . 1954 6433 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 2 madde ve 
ra eklenmesine dair Kanun 

1955 yılına ait mevzuat 

Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif nomanklâtürüne ve gümrü 
lerin tasdiki hakkında Kanun. 
Hastaneler Talimatnamesi 
«Kuzey - Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında k 
nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu S 
4.4.1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 195 
tik Andlaşması Teşkilâtının, millî temsilcilerinin ve Milletlera 
menin ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin iş 
dair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve «Kuzey - Atlantik Andl 
arası Askerî Karargâhların Statüsüne dair Protokolün, kalbulün 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listeleri 
değişikliklere mütaallik üçüncü Protokolün tasdiki hakkında K 
Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kasaba, köy v 
ncu maddeleri 
Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye muame 
Gümrük Tarifeleri ve Tica.ret Genel Anlaşması Âkıd tarafları 
ticari münasebetleri düzenliyen Beyannamenin tasdiki hakkınd 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Ka 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair K 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Ka 
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesine 

» 

» 

Talimatname 
Kanun 

» 

> 

23 

20 . 

22 . 
2 . 

9 . 

9 

3 

4 . 

, 4 . 
. 5 . 

, 5 . 

. 5 , 

. 1955 

1955 

, 1955 
1955 

1955 

. 1955 

6528 

6551 

6549 

6552 

6553 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gedMerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanım 13 . 5 . 1955 6558 6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddele 
Kamın 

» 13 . 5 . 1955 6562 D.D.T. mütedavil sermayesi Kanunu 
» 18 . 5 . 1955 6566 Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
» 18 . 5 . 1955 6570 Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun 
» 18 . 5 . 1955 6571 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin t 

maddeler ilâvesine dair Kanun 
» 20 . 5 . 1955 6572 Muhtaç çiftçilere ödünç, tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Ka 

ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve göçmenlerle nakle 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunun 5 nc 
dair Kanunun 9 ncu maddesi 

» 20 . 5 . 1955 6585 5397 sayılı Kanunla İstanbul Konservatuvarma tahsis edilmiş olan nata 
sının tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü maddesi . 

» 20 . 5 . 1955 6593 Ecnebi Devletlere Ankara Ma sefarathane ve konsoloshane inşa etmek ü 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 

» 20 . 5 . 1955 6600 Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 sayılı Kanunun 4584 sayılı Ka 
desinin değiştirilmesine dair Kanun 

?> 20 . 5 . 1955 6603 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 41 ve 43 ncü maddelerin 
45 no i maddesinin tadiline ve 55 nci maddesinin kaldırılmasına dair K 

* 20 . 5 . 1955 6-606 2262 sayılı Samerbank Kanununun 4852 sayılı Kanunla değiştirilen 4 n 
da Kanun 

» 20 . 5 . 1955 6619 Ankara Anlaşması Daimî Sekreterliği memurlarının Diplomatik Statüsü 
dikine dair Kanun 

» 21 . 5 . 1955 6624 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasına ekli listelerin metinle 
yapılmasına nıüteal'lnik 1 nci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 

» 21 . 5 . 1955 6625 Türkiye Hükümeti ile A.B.D. arasında 12.7.1947 talihinde Ankara'da im 
cak yardım hakkında Anlaşma) nm onanmasına dair 1.9.1947 tarih ve 
2 nci maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde eklenmesine dair K 

Kararname 30 5 . 1955 4/5500 Ütü ve çamaşır makinalarımn İktisat ve Ticaret Vekâletinin müsaade 
Kararname 



— C/18 — 

Vergiler in, resimlerin ve başka gelir lerin 
d a y a n a k l a r ı 

Çeşidi Tar ih i Numaras ı ö z e t i 

Ta l imatname 

Anlaşma 

K a n u n 

•» 28 . 2 . 1956 
Tal imatname 2 . 4 . 1956 

I. V. H. K a r a r ı 9 . 5 . 1956 

hr.mm 

Tal imatname 

K a n u n 

1956 6G66 

3 . 8 . 1955 — 6562 sayılı .D.D.T. mütedavil sermayesi K a n u n u n u n 5 ne i ma 
nin 6 ncı maddesi 

1 . 9 . 1955 195 Hastaneler ve rehabilitasyon müesseseleri mütedavil sermayesi 
14 . 1 0 . 1955 — Türk vo Yunan resmî makamlarının ve tebaasının imzalarının t 

tesbiti hakkında Anlaşma 
26 . 1 2 . 1955 6632 Londra 'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaşmasının» tasd 

1958 y ı lma ai t mevsııat 
30 . 1 . 1956 6652 Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cez 

ve resim muaflığı hakkındaki 6 ncı maddesi 
. 1 . 2 . 1956 6653 Yaıbaneı. memlrketkvo muvakkat mahiyeti! ' modii>r iven-dde:- va, 

^Tıımı 1 üne gdren madde!oıvıı ( 'üre-üd his-/mimle d : ğ s d k r k yajulm 
ler mu-vaderatına, karşı ıted'ldıleı alınma' > hn/m/mda 'Hükümete 
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkıiâtiyie akdedilen Tekni 
ait iki mektubun tasdikine dair Kanun 

6688 6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin değiştir i lmes 
— Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların ceza 

iCarmrruı tatbik şek! ini gösterir Talimatnamenin 21 ne i madde 
4/7380 Tîefik Saydam Merkez Ilıfzıssıhha Müessese/ince umumi sağl 

l ığında yapı lan muayene, tahlil ve tad kikler h in haz/ulanan fiy 
l ümrük Tari fol eri ve Ticaret (emel Anlaşmasına, ek munzam Idv 

tar ih inden i t ibaren meriyete konulması ha kıçında K a n u n 
22 . 6 . 1956 6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kdirne, Dddsehir , Kırklare l i , Konya, 

ydlaruıd ' i tabiî â fe t imden zarar "-örenlere yapdamık yardım hak 
23 . si . 19">ri 07d7 Seker Kanununun 4 neü maddesi ve ayın ka.nuni.ui 9 ve 10 n 

'İstihlâk Vergisi hakk ında K a n u n 
7 . 7 . 1956 G7S8 İra ar K a n u n u n u n 31 nei maddi1 :! 

10 . 7 . 1956 — Türkiye 'de tamamlayıcı ve değerlendirici ez veya, çok bir işç 
edilecek eşya hakkında Tal imatname 

9 . 7 . 1956 6792 Damızlığa elverişli hayvan la r ın itimi ve Gümrükle ilgili her t 
lacağı haldi nida K a n u n 

lor-iî J / T U K ; 

http://ka.nuni.ui


— C/19 — 

Vergilerin, resimlerin ve baş'ka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

K a n ı m 

Tarihi Numarası ö z e t i 

13 . 7 . 195G 

27 . 8 . 1956 

27 . 8 . 1956 

6793 

11 . 
13 
13 , 

rH
 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

1956 
1956 
1956 
1956 

6797 
6802 
6804 
6815 

6820 

6822 

27 

29 . 

31 , 
•) ! 
1 

1 

. 8 , 

. 8 . 

. 8 . 
8 

. 9 . 

. 9 

. 1956 

, 1956 

, 1956 
1956 

. 195G 

. 1956 

6827 

6829 

6830 
6831. 
6816 

0849 

Tal imatname 11 . 1 0 . 1956 — 
I. V. H. K a r a r ı 24 . 1 1 . 1956 4/S39Ü 

Türk iye Cumhuriyet i Hüküme t i ile Pak i s t an H ü k ü m e t i aras ında hav 
nın tasdiki hakk ında 
160 milyon liralık madenî ufakl ık para bast ı r ı lması hakk ında K a n u n 
Gider Yergi ler i Kanunu 
İe istikraz akdi hakkında Kanun 
Sınır, kıyı kara/adarımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın 
liye Vekâlet ine devri hakk ında K a n u n 
Ki lilaziran 11949 tar ih inde Cenevre'de imzalanmış olan «Turizm, t icar 
rayolu ile milletlerarası eşya nakl iya t ına mütaaîl ik Milletlerarası Gü 
a;eçiei olarak tnt ivkuie dair Anlaşma.» ve «ek Protokol» «Turizm hakk 
Sözleşmesi Projesi»1 ile «İmza Protokolü ve eklerine:-'/ i l t ihakımız hakkı 

116 Şubat 1952 ta r ih inde A n k a r a ' d a imzalanmış olan Türk - Alman T 
liVoloKehkıo .Merimi: Gümrük Tâviz Ki s i esinin t a. dili hakk ındak i İli H 
lün tasdikine dai r Kan ım 
7 Kasım 1952 tar ihinde Cenevre'de tanzim olunan t i e a h numuneler v 
linin kohıylaşt ır ı îmasma mütedair Milletlerarası Sözleşmenin tasdiki h 

Kaçakçı'ığm men ve la! İham dair .Î9İ8 ;my;u .Kanunun bâzı maddele 
i'.âzı maddeler eklenmesine dair Kanun 
"İsiimlâk K a n u n u 
Orman Ka.nıuuı 
Kneakçiiıâluı men ve tahinine dair (dan Kanunun bâzı maddeler inde d 
kanuna. eh bir madde ilâvesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i ile Amer ika Kirieşik Devletleri Dış 
hareke!; e-den Kaputa - i 'mport İKauk OT Vkiaiiiııç'ton aras ında imzalan 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakk ında K a n u n 

683! sayılı Orman Kanunu gereğince pazarl ıkla yapı lacak orman emva 
Türkiye ile İ r an arasında Ticaret Anlaşması, Ödeme Protokolü, zab 
hakkında Kara r 



C/20 — 

Vergilerin, resimlerin re başka gelirlerin 
dayanakları 

A 

^ 
Çeşidi Tarilıi Numarası O z e t ı 

Kanun 5 . 1 2 . 1956 6860 T. C. Hükümeti ile Avrupa'daki Müttefik Kuvvetleri Yüksek 
tefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına tabi bulunan müttef 
tesisine ve faaliyetine tatbik olunacak hususi şeraite mütedair 
Kanun 

x» 28 . 1 2 . 1956 6877 Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında akdedile 
lerinin tasdikine dair Kanun 

» 28 . 1 2 . 1956 6878 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hükü 
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 

» 28 . 1 2 . 1956 6879 Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaşmasının muv 
dair Kanun 

1957 yılına ait mevzuat 

» 16 . 1 . 1957 6883 Off - Chore tedanik programına müteallik Türkiye Cumhuriy 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mekt 
ma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 

* 30 . 1 . 1957 6893 Islahı Hayvanat Kanununun 31 nci maddesinin tadiline ve bu 
dair Kanun 

» 30 . 1 . 1957 6894 Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart J883 tarihli Par 
ret eşyası üzerinden sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkı 
İtilâf namesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin ta 

» 30 . 1 . 1957 6897 Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif, nomanklâtürüne mütedai 
kavelenamesine ait 1 . 7 . 1955 tarihinde Brüksel'de imza edil 
kında Kanun 

» 31. I . 1957 6899 21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman muhtelit komisyonu Prot 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Tediye Anlaşm 
şiklerinin tasdiki hakkında Kanım 

Kararname 25 . 2 . 1957 4/8733 6309 sayılı Maden Kanununun 1.15 - 118 nci maddelerine istin 



— C/21 — 

Vergilerin, resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t ı 

6 . 5 . 1957 

6 . 5 . 1957 

S . 5 . 1957 

15 . 5 . 1957 
15 . 5 . 1957 

15 . 5 . 1957 

24 . 5 . 1957 

29 . 5 . 1957 

6957 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli listele 
tılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki hakkı 

6959 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının ekleriyle bu Anlaşm 
rinde yapılan düzeltme ve değişikliklere mütaallik 4 ncü Protokolün 

6962 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXX 
tesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş T arife Cetveline dair 

6968 Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 
6969 5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile A 

arasında akdedilen Anlaşmalar gereğince ithal olunacak ziraî ve gıd 
kında Kanun 

» 2 . 6 . 1957 
Talimatname 11 . 6 . 1957 
Kanun 14 . 6 . 1957 

» 14 . 6 . 1957 

» 14 . 6 . 1957 

» 17 . 6 . 1957 

I. V. H. Kararı 27 . 7 . 1957 

6970 

6977 

6987 

7000 
4/9123 

7005 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaştırma 
diki hakkında 
Madenlerin aranması ve işletilmesi hakkındaki 4268 sayılı Kanunun ik 
sine dair Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 say 
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkındaki Kan 
At yarışları hakkındaki 6183 sayılı Kanuna ek Kanun 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesinin sureti tatbiki hakkın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namına 
port Bank Of Washington»1 arasında 20 Mayıs 1956 tarihinde imzalanan 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Kanun 

7013 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 1956 t 
Protokolünün tasdikine! dair Kanun 

7014 Taviz 'listelerinin mecburi tatbik «ürelerine ait XXXVII nci maddesi 
mütedair Protokolün tasdikine dair Kanun 

7025 Türkiye ile Iran arasında imzalanan Ticaret Anlaşması, Ödeme Proto 
tokollerin tasdiki hakkında Kanun 

4/9255 Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkralarının tadiline ve bu Nizam 
ların ilâvesine dair Nizamnameyi meriyete koyan İ. V. H. Kararı 



— C/22 

Vergilenin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
> 

Tarihi Numarası ö z e t i 

10 . 9 . 1957 7045 
10 . 9 . 1957 7046 

Belediye Gelirleri Kanununun 6 neı maddesine bir fıkra eklenm 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçıl 
Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı ce 
Kanun 

10 . 9 . 1957 7050 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriye 
devieileştirilen Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine mü 
Kanun 

11 . G . 1957 7051 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevle/ı hakkımdaki 

26 . 2 . 1958 

24 . 3 . 1958 

7090 

7.1 OG 

1958 yılma ait mevzuat 
Karayolları yapımı için girişilecek gelecek yıllara sâri taahhüt 
racına yetki verilmesi hakkında Kanun 

T.C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti arasında münakit 15 Ağ 
Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 1957 tarihinde Kahire'de te 
kında Kanun 

Talimatname 

Kanun 
» 

» 

6 . 

9 , 
25 

25 , 

, 4 . 

. 6 . 

. (i . 

. 6 . 

, 1958 

. 1958 
, 1958 

. 1958 

• — 

7126 
7154 

7156 

14 . 8 . 1958 7163 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi îşVi.mc1 iktisad 
meşinin. 16 ncı maddesi 
Sivil Müdafaa Kanunu 
Pasaport Kanununun 14 ne il maddesinin değiştirilmesine ve 677 
Kanım 

6632 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan Milletlerarası "Kalay An 
lerarası Kalay Konseyine ve personeline tanınan vergi muafiye 
dırdara.k yerine 2 fıkra ikamesi hakkındaki mezkûr Konsey Kara 
Türkive ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanu 

19 . 2 . 1959 7251 
3 . 4 . 1959 7256 

1959 yılına ait mevzuat 
Tebligat Kanunu 
Türkiye Atom Kneriisi programının tatbik sekli hakkında Kan 



— C/23 _ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Tebliğ 1 6 . 4 . 1959 •— 1138 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
î . V, H. Kararı 5 . 5 . 1959 4/11410 Sivil Müdafaa Fonu Nizamnamesi 
Kanun 9 . 5 . 1959 7258 Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkında Kanun 

» 21 . 5 . 1959 7263 Noterlik Kanununun 71 nei maddesinin tadili ve 73 ncü maddesi ile 4 
geçici maddelerinin ilgası hakkında Kanun 

* 24 . 5 . 1959 5395 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti arasınd 
akit ve imza edilmiş olan geçici Anlaşmanın onanması hakkında 

» 25 . 5 . 1959 7269 Hmnmi hayata nme^ir âfetler dol ayı siy] e alınacak tedbirlerle yapılacak 
> 26 . 5 . 1959 7280 Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı i 

1 esmeleri Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti 
şik Devletleri arasında münakit ekonomik İşbirliği Anlaşması, Avrupa 
kümetimiz tarafından imza edilmiş veya edilecek sair anlaşma, andlaşm 
dan olarak ilgili Hükümet ve teşekküller veya bunlar namına hareket e 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli kılınması h 

7287 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Fransızca metnine 
nün tasdiki hakkında Kanun 

» 27 . 5 . 1959 7307 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 
» - o . ö . 1959 7309 Ceza evleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harç 

lecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı Kanunun 4 ncü madd 
Kanun 

3 . 6 . 1059 7315 Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki m 
nun 1. nei kısmı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerik 
meti arasında münakit 12 . G . 1956 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkınd 

3 . 6 . 1959 7316 Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki m 
nun 1 nei kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
leri Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya ek 
manın tasdiki hakkında Kanun 

3 . 6 . 1959 7318 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ile Amerika Birleşik Devletleri namına 
poj-t Bank Of YVaskingtoî! arasında 28 Nisan 1957 tarihinde imzal 
Kredi Anlaşmasının ve bu mevzuda teati edilen mektupların tasdiki ha 

23 

27 . 

. 5 

5 . 
6 , 

. 1959 

, 1959 
. 1959 

7287 

7307 
7309 



— C/24 — 

Vergilerin, resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

Numarası 

7319 

7320 

toSJ, 

3 , 

3 . 

3 . 

3 . 

3 . 

. 6 . 

. 6 . 

, 6 . 

. 6 . 

, 6 . 

. 1959 

. 1959 

, 1959 

. 1959 

. 1959 

7323 

7324 

7325 

7326 

7327 

» 
Karar 
Kanun 

» 

> 

8 . 6 . 
13 . 6 . 
16 . 6 

18 . 11 . 

18 .11. 

1959 
, 1959 
. 1959 
1959 

, 1959 

7338 
4/2217 
7346 
7377 

7378 

ö z e t i 

Ziraî '-maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkı 
1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hüküm 
Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya 
akdedilen Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
T. C. Hükümetiyle Federal Almanya Cumhuriyeti araısında v 
16.2.1952 tarihli Protokolün tadiline ve protokolün tasdikine dai 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının birinci kısm 
mütedair Protokol, Gümrük Tarifeleri Ticaret Genci Anlaşma 
sımlarının tadiline mütedair Protokol ve Gümrük Tarifeleri ve 
lâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol hakkı 
ne dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genci Anlaşmasına ekli taviz li 
me ve değişikliklere mütedair 6 nci Protokolün tasdiki hakkı 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta m 
tedair Protokol hakkında İmza Zabıtnamesinin tasdikine dai 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının XVI neı m 
edilen statükonun temdidine dair beyannamenin tasdiki hakkı 
Cümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasın;, ekli taviz li 
nr1 ve değişikl/ikl eri ;m vM, 7 nci protokolün tasdiklice mütedair 
Gümrük Tarirrieri \"e Ticaret Gene! Anlaşmama fGATT) ekl 
tesinde münderiç sakız ve kolofonla XXV sayılı Yunanistan tâ 
lu balıklara ait Gümrük tâvizlerinde yapılan tadil ve gerçeki eş 
kındaki Kanunun ilgası hakkındaki kanun 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülmiyen bâzı alacakların 
5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mütaallik umum 
tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mütaallik um 
lün tasdiki hakkında Kanun 



C/25 — 

Vergilerin, resimlerin ve başjka gelirlerin 
dayanakları 

Çe§ 
Karar 

» 
Kanun 

» 

ııdi Tarihi 

10 .12 . 1959 

19 .12. 1959 
21 .12. 1959 
23 .12. 1959 

Numarası 

4/12517 

4/12528 
7397 
7401 

ö z e t i 

4/12517 Altındağ ve Işıklı köylerindeki çimento imaline elverişli maddelerin 
\7,vıvv Çimento Fabrikası V. A. Ş. no verili nesine ve % 1 Devlet hakk 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek Kararna 
Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki Kanunun 30 ncu maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Ki ralli ğı Hükümeti 
Anlaşmasının tasdiki hakkında 

Karar 

Kanun 

K araman ıe 
Kanun 
Kararname 

Kanun 

16 , 

8 

24 
28 . 
30 . 

6 . 

. 1 

. 2 

. 3 
, 2 . 
. 4 . 

5 . 

. 1960 

. 1960 

. 1960 
, 1960 
. 1960 

, 1960 

4/10609 

7427 

4/10966 
7462 

4/12846 

7473 

960 

Geçici Kanun 
» 

Kararname 
» 

Tebliğ 

6 . 
8 . 

15 . 
15 . 
18 . 

. 7 . 

.8 . 

. 8 . 

. 8 . 
, 8 . 

. 1960 

. 1960 

. 1960 
, 1960 
1960 

11 
44 

5/236 
5/239 

11 

1960 yılına ait mevzuat 

Çatalca kazasmdaki linyit madeninin işletilmesinin S. A. S. Limited 
verilmesi ve % 1 Devlet hissesi alınmasına dair Karar, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 750 milyon l 
Kanun 

Sıhhi mıiie»'c«eleı-e. ve eczanekve tenzilâtlı verilecek ispirto hakkında K 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanununun 8 ne i maddes 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı ek Kararla tesbit ol 
limitinin istimaline 31 . 12 . 1960 tarihine kadar devam olunacağı ha 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idaresi hakk 
Kanun 

7478 Köy içme suları hakkında Kanun 

Hürriyet İstikrazı hakkında «geçici» Kanun 
Hazine ile T. C. Ziraat Bankası arasındaki eski alacak ve borçların 
dair Kanun. 

Türk Parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 16 sayılı Karar 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

( 
Çeşidi 

Kanun 

» 

Kararname 

Kanun 

» 

» 
» 

Kararname 

» 

» 

19 

20 

24 

1 

1 

7 
10 

12 

İG 

16 

Tarihi 

. 8 . 1960 

. 8 . 1960 

. 8 . 1960 

. 9 . 1960 

. 9 . 1960 

. 9 . 1960 

. 9 . 1960 

. 9 . 1960 

. 9 . 1960 

. 9 . 1960 

Numarası 

65 

66 

5/277 

72 

74 

77 
79 

5/316 

5/322 

5/325 

Kanun 

Tebliğ 

16 

20 

20 , 
4 , 

19 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

.10, 

1960 

, 1960 

1960 
1960 

. 1959 

5/326 

85 

86 
93 

6(i 

ö z e t i 

Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgasına ve yeni döviz fiyatl 
dair Kanun 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
zalanan Malî Yardım Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 
Migros T. A. Ş. muaddel Statüsünün Ticaret Bakanlığınca k 
bazılarının Millî Korunma hesaplarına geçirilmesi hakkında K 
Devlet daireleri ve diğer dairelerce yapılmakta bulunan vey 
inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satmalmalar hakkında Ka 
7269 sayılı Umumî hayata mües;sii" âf-.vlicr doiayısıyle alınaca 
dair Kanunun 26 neı maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka 

Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üzere Hükümete ye 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilâtı ser 
ve bazı hükümler ihdasına daiir Kanun 
Mülga Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 sayılı Ka 
tasfiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında Kararn 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadillerinin tat 
name 
Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan veya y 
tesisat ve her türlü işler ve satmalmalardan terk veya terkinin 
nacak esaslara dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan Yönetmeliği 
Kararname 
Bankalarca ihracatın finansmanına ve sanayie açılacak kredile 
Tanzim Komitesince» ittihaz olunan 2.9.1900 tarih ve 96 sayılı 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bazı maddelerinin değ 
nuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 

Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bazı istisna ve muaflı 
Yatırımlar (Holding) A.Ş. ne bazı istisna ve muaflıklar verilm 
nin tadili hakkında Kanun 

6ü Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara müta 
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Vergilerin, resimlerin ve başika gelirlerin 
dayanakları 

A 

Çeşidi 

Kanun 

T.Miğ 
Kararname 

Tarihi 

21 .10 . 1960 

24 . 1 0 . 1960 
24 .10 . 1960 

26 .10 . 1960 
4 . 1 1 . 1960 

18 . 1 1 . 1960 
18 . 1 1 . 1960 

24 . 1 1 . 1960 

24 .11 . 1960 
29 . 1 1 . 1960 
30 . 1 1 . 1960 

2 .12 . 1960 

5 . 1 2 . 1960 

6 .12 . 1960 
6 . 1 2 . 1960 

14 .12 . 1960 
21 . 12 . 1960 

Numarası 

107 

108 
112 

ö z e t i 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmes 
nuna geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 
Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanunun geçici maddesi 
Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 nci maddes 
Kanun 

113 Af Kanunu 
123 Köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kaoperatifler 

larının taksitiendirilmesi hakkında Kanun 
132 Türk Standartları Enstitüsü kuruluş Kanunu 
134 113 saydı Af Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka 

sine dair Kanun 

139 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 107 sayılı Kanunun 2 nci mad 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

140 67-1-0 sayılı Şeker Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değ 
144 Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka 
146 53S3 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 nci mad 

rife Cetvelinin değiştirilmesine dair Kanun 
149 T.C. Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti araımda 18 Mart 1960 t 

Tediye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair Kanun 
152 Kaçakçılığın men ve takObiae dair 1918 saydı Kanunun 21 ve 24 neü 

hakkında Kanun 

153 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek Kanun 
154 Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının tah 

— 1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
5/635 5/316 sayılı Kararname ile meriyete konulan Türk parasının kıymetini 

Kararın geçici 7 nci maddesine göre, kambiyo karşılık fonundan karşılan 
kadar «Kambiyo karşılık fonu tasfiye hesabı» ndan ödenecek olan kur f 
1 nci maddesindeki müddetin 1.2.1961 tarihine kadar uzatılması hakkınd 
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resi m ;I erin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

23 .12. 1960 
29 .12 . 1960 

30 . 12. 1960 

gelirle rirı 

Numarası 

167 
170 

172 

30 
30 
30 
30 

30 

.12. 1960 

.12. 1960 

.12. 1960 

.12. 1960 

.12. 1960 

177 
178 
179 
184 

185 

ö z e t i 

Yeraltı suları hakkında Kanun 
1 ve 3 sayılı kanunlar gereğince mal beyanına davet olunanlar 
edemedikleri malların müsaderesi hakkında Kanun 
Münfesih B.M.M. İdare Amirliğince Meclis tahsisat artıkların 
Bankası Merkez Müdürlüğü nozdinde mevcut hesabın tasfiyesi 
bütçe yılları tahsisat ve yolluklarına mukabil bankalardan tem 
borçlarının takip şekli hakkında Kanun 
1837 sayılı Kanuna bir madde ile geçici bir madde eklenmesin 
Askerî garnizonların içme ve kullanma suıannın temini hakkında 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kan 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma Teşkilâtı, serm 
ve bâzı hükümler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek Kanun 
Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait altınlardan b 
satılmasına dair Kanun 

2 

29 
•> 
6 . 
9 

9 
10 . 
12 

12 . 
12 . 

. 1 . 

.12. 

. 1 

. 1 . 
• -

. 1 . 
, 1 . 
. 1 . 

, 1 . 
1 . 

. 1961 

. 1960 

. 1961 
1961 
. 1961 

, 1961 
1961 
1961 

1961 
1961 

189 

190 

192 
193 
203 

210 
213 
219 

222 
224 

1961 yılma ait mevzuat 

M.S.B. iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça k 
suzlarının satılmasına dair Kanun 
Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, onar 
Kanun 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler yap 
Gelir Vergisi Kanunu 
657 sayılı Kanunun 4 ve 6 neı maddelerinin değiştirilmesine ve 
madde eklenmesine dair Kanun 
6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapıl 
Vergi Usul Kanunu 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nci 
eklenmesine ve 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
İlköğretim ve eğitim Kanunu 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında Kanun 



C/29 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

t 
Çeşidi 

Kanım 

)S 

Kararname 

Yönetmelik 

Kanun 

* 

» 

•» 

% 
Kararname 

Kanun 

% 

» 

29 

21) 

2 

14 

14 

17 

17 

16 . 

16 
31 

3 

3 

o o 

Tarihi 

. 3 

. •> 

. 6 

. 6 

. 7 

. 7 

. 7 

8 

. 8 
. 8 

. 9 

. 9 , 

. 9 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 196.1 

. 1961 

. 1961 

1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

Numarası 

289 

307 

5/1280 

— 

315 

320 

325 

350 

351 
5/1420 

358 

364 

367 

ö z e t i 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport Ba 
kiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü arasında imzalanan 
Andlaşmasımn tasdikine dair Kanun 
Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak ü 
rilmesi hakkında Kanun 
Kambiyo takyidatının hafifletilmesi ve Türk parası kıymetinin korunm 
benzeri nakil vasıtalarından alınacak istikrar fonuna katılma payı hakk 
Sivil Savunma İdaresi Fon hesaplarının toplanma, idare, sarf ve ka 
melik 
Başlanmış yatırım projelerinin devamını ve tamamlanmasını temin etme 
Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdolun 
Anlaşması hakkında Kanun 
Türkiye'de enerji tevzi şebekelerinin ıslahı ve tevsiini temin iein T.C. 
Etibank Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletlerinin Ajanı s 
ma İkraz Fonu arasında akdolunan 7 milyon dolarlık ikraz Anlaşması ha 
Muş - Tatvan demiryolu temdidi için Türkiye Hükümeti ile Kalkınma 
dolarlık ikraz Anlaşmasının onaylanması hakkında Kanun 
İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hak 
7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci maddesinin tadili hakkında Kanu 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
Umuma açılmış bulunan Yerebatan Sarayını ziyaret edenlerden 50 ku 
Kararname 
Avrupa Konseyi İmtiyaz ve muafiyetleri umumi Anlaşmasının ek üçün 
dair Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki mu 
hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
sında akdolunan 13 . 2 . 1959 tarihli Anlaşmanın ve ekli mektupların 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletlerinin res 
- İmport Bank Of Washington (Eximbank) arasında imzalanan 56 9 
manın onanması hakkında Kanun 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Talimatname 
Yönetmelik 
Kararname 

Anlaşma 

Kararname 

Tebliî 

Tarihi Numarası ö z e t i 

3 
1 

12 

9 
10, 
10 

1961 
1961 
1961 

18 .10 . 1961 

1 . 1 1 . 1961 

25 . 11 . 1961 

5 . 1 2 . 1961 

13 . 1 2 . 1961 

4/12720 İnhisarlar pipo ithal ve satışı vazifesi hakkında 
— Kgc üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği 

5/1768 65 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle T. C. Merkez .Bankası nozd 
nu tasfiye hesabı» ndan 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/i 280 sayılı k 
«istikrar fonuna» 20 000 000 lira avans verilmesi bakında 

5/1801 Tarım Bakanlığınca hazırlanan ilişik «At Yarışla-ı Tüzüğünü 
1.59, 180, 161 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük» ün 

— Memleketimizle Kıbrıs Cumhuriyeti arasında vizeln i muayyen 
üzere kaldırılması ve vize alınması gereken bâzı hallerde de 
3 aş m a 

6/25 7ıTuğla illinin Köyceğiz ilçesine bağlı Bozkesc köyü ile Fethiye 
ları .içerisinde bulanan iki adet krom madeninin Montan Mad 
redilmiş bulunan isletme imtiyazının bütün vecibelerle Rüro M 
m esin o izin verilmesi hakkında 

6/7 Muğla vilâyetinin Milas kazasına bağlı Alaküise mevkiinde 
müddetle işletilmesi imtiyazının Ören Madencilik Tür 
ve bu imtiyazın % 1 nishetinde Devlet hakkına tabi tutulması 

— 11.1.8 sayılı Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun 6600 
sinin verdiği yetkiye müsteniden muhtelif cins ovun kâğıtlar 

Kararname 

1962 yılına ait mevzuat 

3 . 1 . 1962 6/101 Bolubum (îöynük ilçesine bağlı Oak'küy r e Hatalar köyleri s 
ninin 60 yıl müddetle işletilmesi imtiyazının ilişik mukavelena 
Madencilik Limited Ortaldığı uhdesine verilmesi ve bu imtiyazı 
tutulması hakkında 

11 . 1 . 1962 6/114 Türk parası kıymetini koruma kararı 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirleLİÎA 
dayanaMarı 

Çeşidi 

Yönetmelik 
Kararname 

Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 

16 . 2 . 1962 
26 . 2 . 1962 

3 . 3 . 1962 

11 . 1 . 1962 6/116 6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince, T.C. M 
edilen fondan, tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğubankm ta 
5 000 000 (Beş milyon) liranın tahsisine dair Banka Kredilerini7 Tan 
nan 27 . 12 . 1961 tarihli ve 109 sayılı.Karar hakkında 

11 . 1 . 1962 6/120 2 . 6 . 1961 tarihli 5/1280 saydı Kararname ile yürürlüğe konulan T.C. 
tikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki kararın 3 ncü m 
sına dair olan ilişik kararın vürürlüğe konulması hakkında 

28 . 1 . .1901 5/0765 

6/233 

6/257 

Tebliğ 
Kararname 

Kanun 
Kararname 

» 

22 . 
19 

25 
2 

10 , 

, 3 . 
. 4 . 

. 4 

. (i 

. 7 . 

1962 
. 1962 

. 1962 

. 1962 

, 1962 

— 
6/378 

44 
6/120 

6/697 

Akaryakıt fiyat istikrar fonuna yatırılacak paralarla bu hesapta 
ve esasları ile Türk tankerlerinin navlun ve sürastaryalarma ve teueke 
rın yürürlüğe konulması hakkında 

Ankara Üniversitesince alınacak harçlar ve ücretler hakkında 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı kararname ile onanmış olan telsiz ü 
lardan ilân ve reklâm tarifesi» nin eklenmesi ve 27.1 . 1931 tarihli ve 3/1 
dillerinin kaldırılması hakkında 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi bakanlıklarınca m 
tarihli ve 6/175 saydı Kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan kar 
rılmasına ve azotlu gübrelerin ithaliyle memleket dahilinde satışlarına 
rürlüğe konulması hakkında 

3.3.1962 tarih ve 6/257 sayılı kararname ile ilgili tebliğ 
Kanunî bekleme sürelerinin doldurulmuş olması dolayısıyle gümrük idare 
zum görülen mallar hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması ha 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Kanu 
T.C. Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon te 
yürürlüğe konulması hakkında Kararname 

Sivas ilinin Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu, Kan ve Ecet köylerindek 
bakırla mahlut, cinkolu kursun madeninin 50 yıl müddetle işletil 
velename ve şartnameye tevfikan, Menka Ticaret ve Sanayi Anonim Şir 
imtiyazın % 2,5 nispetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kar 



Yergilerin, resimlerin ve başika gelirlerin 
dayanakları 

, A . 
I \ 

Çeşidi Tarihi Numarası 
Kararname 10 . 7 . 1962 6/708 

;> 17 . 7 . 1962 (i/7:î7 

» 6 . 8 . 196/4 6/763 

» 21 . 8 . 1962 6/847 
» 12 , 9 . 1962 6/942 

» 11 . 10. 1962 6/1026 

» 11 .10. 1962 6/1035 

Kanun 23 .10. 1962 81 
» 1 .11. 1962 86 

— C/32 _ 

ö z e t i 

Kayseri ilinin Yahyalı ileesino bağlı Karanıadası köyündeki 
yıl müddetle isletilmesi imtiyazının, ilişik mukavelename ve şa 
Madeni Limited Şirketi uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 
tutulması hakkında Kararname 
6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü madlesi gereğinc 
edilen fonda tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğıi'b 
25 550 000 lira ile Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bank 
5 000 000 liranın tahsisine dair Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki ilişik 17 sayılı kar 
Kararname 

Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında Kararname 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 83.01 pozisyonuna dahil kili 
lardan halen gümrüklerin denetiminde bulunanların (Türkiye'.ve 
olsun, gümrükleme muameleleri hangi safhada bulunursa, bulu 
olsun olmasın) yurda sokulmaımaısı hakkında Kararname 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Göynübelen köyü sınırlar 
1.8 . 6 . 1951 tarihli ve 3/13173 sayılı Kararname ile (Sazmaş 
Anonim Şirketi) uhdesine ihale olunan işletme imtiyazının, im 
duğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyeti 
Şirketi» ne devredilmesi hakkında Kararname 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Çatak köyü sınırları içe 
9..1.2.1949 tarihli ve 3/10323 sayılı Kararname ile («Sazmaş» San 
Anonim Ortaklığı) mn uhdesinde bulunan işletme imtiyazının, 
olduğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellef iy 
ted Ortaklığı» na devredilmesine izin verilmesi hakkında Ka 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hak 
Mersin liman inşaat sahası dâhilinde aile tesisleri için ayrılan 
satışı hakkında Kanun 
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dergilerin, 

Çeşidi 

Kararname 

Kainim 

Yönetmelik 
Kararname 

» 

Tebliğ 
Kanım 
Kararname 

Kanun 

» 

» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

11 . 1 2 . 1962 
20 .12 . 1962 

3 . 10 . 1962 

12 . 1 . 1963 
21 . 1 . 1963 

11 . 2 . 1963 

13 . 2 . 1963 
18 . 2 . 1963 
19 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 
20 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 

28 . 2 . 1963 

gelirlerim 

Numarası 

6/1154 
6/1189 

141 

11306 
6/1265 

6/1342 

171 
6/1444 

186 
187 

188 

189 
196 
197 
198 
199 

202 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma Kararı hakkında Kararname 
2 . G . 1961 tarih ve 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş 
kası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki Kar 
rilmesine dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
Bursa Merkez ilçesindeki Gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair Kanun 

1963 yılına ait mevzuat 

7478 sayılı Kanun gereğince illere bırakılan köy ieme suyu işlerinin y 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı Kararname ile onaylanmış bulunan 
19.11.1962 tarihli ve 6/1153 sayılı Kararname ile değişik birinci madde 
baren yürürlüğe girmek üzere ilişik şekilde değiştirilmesi hakkında Kar 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karar» a ek 
hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında Kanun 
İlişik «Türkiye Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında 
imzalanan Kalkınma Kredisi Andlaşmasınm yürürlüğe konulması hakkın 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmes 
Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması, İstihsal ve Güm 
nlıv.ış olan. akaryakıtların Stok Vergisine tabi tutulması hakkında Kanu 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin d 
1 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297. nci maddesinin değiştirilmesi ha 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerin değiştirilmes 
kümler eklenmesine dair Kanun 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı ma 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılmas 



Vergüerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayan aMar ı 

— C/34 — 

Çeşidi 

K a n u n 

Kararname 

K a r a r 
K a r a n ı a m 

Tarihi Numarası ö z e t i 

20 . 4 . 1963 

28 . 2 . 1963 204 

28 . 2 . 1963 205 

28 . 2 . 1963 210 

I! . 3 . 1903 «/1500 

26 . 3 . 1963 67 
2 . 4 . 1963 6/1540 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye K a n u n u n u n 77 nci maddes 
nun 
4 . 1 . 1961 tar ih l i ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ıha/ 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında K a n u n 
Değerli Kâğı t lar K a n u n u 

Türkiye Cumhuriyet Hükümet i ile .Amerika. Birleşik Devle 
essesesi olan Exp,ort - I raport Bank Of Washington arasında 
«Anlaşma» um yürü r lüğe kenulmak uzeı e vnyımbanması h a k k 
6570 sayılı K i ra K a n u n u n u n 2 ve 3 neü maddelerinin. iptali h 
Türkiye Cumhuriyet i Hüküme t i ile Millet lerarası Kalkınma İ 
hinde imzalanan İk raz And laşmasmm yürü r lüğe konulması" h 

S6 . 4 1963 6/150-1 

5 . 4 . 1963 6/1541 Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i ile Mil le t lemnm; İCalkınma İ 
hinde ı ru ' /bueın İ k ı r ; .And k;şa;e-i:ee \ 'İrril'ü^;:- :•-!<;;!-.:,.•>.•, : : 

5 . 4 . 1963 0/1503 Bolu ilinin M'engen ilcesine bağlı (Jökcesu köyünde bulunmuş 
ile işletilmesi imtiyazının Kuzey - Anadolu Madencilik Limited 
% 1 nisbetindc Devlet hakk ına tabi tu tu lması hakkında, Kara. 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Exv>ort - İm 
metimizin ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi Genel Müdürlü 
imzalanan 29.3.1961 tarihli ve 289 sayıh Kanunla ona-ylanmış o 
laşmasındaki kredinin son kullanılma süresinin ve ilk taksit öd 
lamak üzere 4 Ocak 1963 tar ihinde imzalanan «Tadilât Andlaş 
kında Kararname. 

Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Gücek köyü sınırları içinde 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının «Köyceğiz Kromları İşletmesi 
imtiyazın % 2,5 oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakk 

Türkiye Sü t Endüs t r i s i K u r u m u K a n u n u 
5.1.1961 tar ih ve 237 sayılı Taşıt K a n u n u n a ek Kanun 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı K a n u n u n u n 80 ve 92 nci madd 
geçici iki madde eklenmesine dair K a n u n 

6/J509 

Kanun 
» 
» 

9 . 5 . 
30 . 5 . 
30 . 5 . 

, 1963 
. 1963 
. 1963 

227 
240 
241 

http://Kara


— C/35 

Vergilerin, resimlerin ve başfea gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

Kanun 

Kararname 

Tarihi Numarası ö z e t i 

4 . 6 . 1963 

19 . 6 . 1963 

28 963 

6/1734 

19 . 6 . 1963 250 

19 . 6 . 1963 251 

25̂  

29 . (5 . 1963 6/1981 

Kanun 
» 
» 
» 

Tebliğ 
Kanun 
Kararname 

» 

5 
12 
17 
17 

17 
20 
23 

25 . 

7 
7 
n 1 

7 

. 7 
n 

. 7 

9 . 

1963 
1963 
1963 
1963 

. 1963 
1963 

. 1963 

1963 

261 
265 
278 
269 

271 
6/2913 

6/2225 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek ka 
hakkında Karar 
Hazine ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin bir kısım, borçlarının tah 
Kanuna ek Kanun. 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 
ile 60 neı maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür programl 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ucu maddesi 
Kanun 

Sıtma ve frengi ilaçları hakkındaki 2767 sayılı Kanun gereğince yurda 
neğinin tekeli altına verilmiş olan ilâçlara ait listeye Almanya'da Baye 
ile patentini haiz bulunduğu «CHLOEOQUINE DTPHOSPHATE» 7. 
I - metliyi - butlamino) (ani nolelnedip hosphate «PO17DE RE) mı itha 

t liraca iı geliştirme1.-; amacı ile vergilerle ilgili olara'-: Hükümetçe alına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında Kan 
Tahsis edildikleri gayelerde kullamlmalarına imkân veya lüzum -kalmıya 
na, yetki verilmesi hakkında Kanun 

1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkımla Tebliğ 
6309 sayılı aFaden Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı ek kararın yürürl 
rarname 
10.8.1963 tarihli ve G/2059 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayan 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 11.9.1963 
nan "İkraz Anlaşmasının yürürlüğe konulması hakkında Kararname 

6/2182 8.5.1963 tarihli ve 6/1681 sayılı Kararname ile verilen yetkiye istinad 
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir organı <oian M 
arasında 15.7.1963 tarihinde imzalanan «İkraz Anlaşması» nın onaylanm 



C/36 — 

Vergilerin, resimlerin ve oaşka gelirlerin 
dayanakları 

A ; 

Çeşidi 

Tüzük 

Tarihi Numarası 

10 .10 . 1963 G/2482 

Kararname 
Kanun 

Yönetmelik 
» 

Kararname 

Kanun 
» 

1! . 
26 

3.1 
31 
2 

27 
27 

. 1 0 . 
. 10 . 

. 10. 

. 1 0 . 
11 . 

. 1 2 . 

. 7 . 

1963 
1963 

1963 
1963 
1963 

1963 
1963 

6/2231 
o r ••) 

6/2260 

365 
O Ok» 

Karamanıv 1 . 9 . 1963 6/200S 

» 7 . 9 . 1963 6/2076 

» 9 . 9 . 1963 6/2127 

Kanun 12 . 9 . 1963 325 

Kararname 14 . 9 . 1963 6/2094 

» 14 . 9 . 1963 6/2095 

ö z e t i 

Oıda maddelerini ve umumî sağlığı ilgilendiren eşya ile levazı 
ğün bazı madde ve fıkralarının değistirilımesi' hakkındaki Ka 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü hakkındaki Ka 
hakkında Kanun 
Ege Üniversitesi Harçlar ve Ücretler Yönetmeliğine ek Yönetm 
Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Yönetmeliği 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti a 
hakkında Anlaşma» ve eklerinin onaylanması hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ile fıkralarının değişi 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti ; 
olarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» nu: ve bı 
bun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma B 
Kredisi Andlaşmasmm yürürlüğe' konulması hakkında Kararna 
Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde bulun 
süre ile işletmesi imtiyazının Orko Krom Limited Ortaklığına 
nında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 1.7 sayılı Karara ek K 
Karar 

Ka.mii İktisadî Teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki bütçe yıll 
tasfiyesi hakkında Kanun 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Çayhisar köyünde bulun 
süre ile işletilmesi imtiyazının «Türk Maadin Anonim Şirketi 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 

Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde bulunmuş b 
letilmesi imtiyazının, «Emet Boraks Madencilik Limited Şirket 
oranında Devkft hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 

http://Ka.mii


— C/37 — 

Vörgüerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

_ , * 
Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 

Yönetmelik 
Kanun 
» 

Kararname 

8 

8 , 
16 . 
16 . 

29 . 

. 1 

, 1 , 
. 1 , 
1 . 

1 . 

. 1964 

. 1964 

. 1964 
, 1964 

1964 

6/2532 

372 
375 

6/2575 

13 . 2 . 1964 

18 . 2 . 1964 

19 . 2 . 1964 

20 . 2 . 1964 

6/2681 

6/2676 

1964 yılma ait mevzuat 

Hükümetimiz ile İsveç Hükümeti arasında 2.12.1963 tarihinde Anka 
«Kalkınma Kredi Anlaşması» ve eklerinin yürürlüğe girmek üzere ya 
AID yolu i] e yapılacak ithalâta ait Yönetmelik 
Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakk 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan temin olunan k 
z;.n.e hesaplarına intikali ve Türk Lirası karşılıklarının kullanılma se 
Muğla ilinin merkez ilçesine bağlı Mesken ve Kadıköy, Elmacık, Koz 
Roref Eğridağ Milas, ilçesine bağlı .Kayabaşı, İzmir ilinin Torbalı ilçe 
adası ilçesine bağlı Aziziye-Havuzlu, Tire ilçesine bağlı Alacaklı mevki 
lerinin, Abot Maadin Limited Türk Şirketi üzerindeki işletme imtiya 
nin Devlete karşı haiz •olduğu hukuk, tabi olduğu vecibe, taahhüt ve m 
fullah N. Kitapçı Madencilik Limited Şirketi» ne devredilmesine izi 
sı hakkında Kararname 
Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kozluca mevkiindeki krom made 
4/1593 sayılı Kararname ile Arı İnşaat Türk Anonim Şirketine iha 
imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, ta.bi bulunduğu v 
leriyle birlikte Kartallar Maden ve Sanayii Limited Şirketi uhdesin 
nin kararlaştırılması hakkında Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Faraş ve Çam köyleri sınır 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Faraş - Çamköy B 
mesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 

6/2673 Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Yeniiköy ve Beğendikler köyleri s 
borasit madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mortaş Mad 
ril'ines inin ka rarlaşt ı rı 1 \ n a sı. ha kkmda Ka rarn anı e 

6/2682 Edirne ilinin merkez ilçesine bağlı Demirhaınlı sınırları içerisind 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Trakya Çimento Sanayii Tür 
sinin kararlaştırılması hakkında Kararname 



_ C/38 — 

Vergilerin, resimlerin ve başikıa gıeüirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kara rname 9 . 3 . 1964 6/2688 

12 . 3 . 1964 6/2713 

Kanun 
Kararname 

24 . 
25 

, 3 . 
. 3 

, 1964 
. 1964 

65 
6/2714 

31. . 3 . 1964 ü/2718 

31 . 3 . 1964 6/2719 

2 . 4 . 1964 6/2730 

3 . 4 . 1964 6/2821 

4 . 4 . 1964 6/2743 

19 . 12 . 1963 tar ihl i ve 6/2526 sayılı Kara rname ile veri len 
ile Fede ra l Avus tu rya H ü k ü m e t i a ras ında 30 . 12 . 1963 tar ih in 
Yardıma Dair Anlaşma» ve eklerinin (yayınlandıkları tar ih te y 
sının karar laş t ı r ı lması hakk ında Ka ra rname 
Sivas ilinin (Jürim i l e r i ne bağ1! Ot! ilki lise köyü sınır ları için 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Demir Expor t Limited Şirket 
h akkıı ı < 1 a Kara rn anı e 

Gider Vergiler ine ait ilk madde indir imi hakk ında K a n u n 
Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kurşunlu , Yenice 
bulunmuş linyit madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyaz 
Şirket ine verilmesi ve bu imtiyaz mukabi l inde % 1 Devlet hiss 

hakk ında K a r a r n a m e 

A n k a ra ilinin Bâlâ ilçesine bağlı Kes ikköprü köyü sınırları iç 
(10) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının, «Kesikköprü Madencil 
bu imtiyaz mukabi l inde % 2,5 Devlet hissesinin alınması hakkı 

Çorum ilinin Osmancık ilçesine bağlı Dodurga köyündeki bulu 
süre ile işletilmesi imtiyazının Türkiye1 Kömür Iı, İri meleri Kuru 
name 
Bolu ilinin Göynük ilçesine bağlı Bölcekova köyündeki bulun 
iîe işletilmesi imtiyazının Adasal Madencilik Limited Şirketine 

K ü t a h y a ilinin Emet ilcesine bağlı Kırgı l , Hamam ve Kutlulıali 
madeninin (60) "yıl süre ile işletilmesi indiyumum FMİbnnk Gen 
Kara rname 
A n k a r a ilinin Beypazar ı ilçesine bağlı Sekli, Kuyııeak ve Calt 
madeninin (50) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Beypazarı L 
verilmesi hakk ında K a r a r n a m e 



__ c/39 — 
Yergilerin, resimlerin ve başfca gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kararname 

Yönetmelik 

Kanun 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

9 . 4 . 1964 G/2706 

9 . 4 . 1964 

11 . 4 . 1964 

12'. 5 . 1964 

12 

444 

16 . 4 . 1964 6/2851 

16 . 4 . 1964 13 
20 . 4 . 196! fi/2852 

20 . 4 . 1964 G/2853 

4 . 5 . 1964 6/2795 

Türkiye Cumhuriyeti llüküraeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi arasında 15 . 10 . 1963 tarihinde 
ması »nm (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 21 . 2 . 1 
kında Kararname 
Ankara Üniversitesince alınacak Harçlar ve ücretler Yönetmeliğin 
bir madde eklenmesi hakkında Yönetmelik 
10 ve 11 nei Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öden 
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan horc i arının ertelenmesin 

Kütahya ilinin Emet ilcesine bağlı Çalçağıl, Köprürek \e Akse köy 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 
Kararname 
Türk parası kıymetini kor Lima hakkında 17 sayılı. Kurara ilişkin. le 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kutlu Hamam ve Dereköy k 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Ktibank Genel M 

Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgd ve İğdi- köylerindeki 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne 
(Hususî Kredi) ve «Silâhlanma İstikrazı» konusunda Hükümetimi 
İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti arasında imzalanan 9 .12 .196 
(d) fıkralarındaki 1. . 12 . 1963 tarihinin 1 . (i . 1964 olarak değ 
tarihinde teati olunan mektupların (imzalandıkları tarihte yürür 
sı hakkında. Kararname 

6/3016 5 Mart 1964 tarih ve 6/2803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi il 
Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri arasında 6 Nisan 1964 
70 milyon dolarlık «İkraz Anlaşması» ile Ekinin (4 Ocak 1964 tarih 
üzere) onaylanması hakkında Kararname 

1964 , 6/3003 29.2.1964 tarihli ve 6/2789 sayılı Kararname ile verilen yetkiye day 
marka Hükümeti arasında 13.3.1964 tarihinde Kopenhag'da imzalan 
eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylan 



— C/40 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Anlaşma 
Kararname 

Anlaşma 

Tüzük 

Kararname 

Tarihi Numarası ö z e t i 

14 . 5 . 1964 474 

26 . 5 . 1964 6/3071 

28 . 5 . 1964 6/3092 
30 . 5 . 1964 6/2954 

3 . 6 . 1964 6/3049 

5 . 6 . 1964 6/3150 

6 . 6 . 1964 6/3030 

6 . 6 . 1964 6/3032 

6.6. 1964 6/3033 

6.6. 1964 6/3046 

9.6. 1964 6/3074 

9 . 6 . 1964 6/3075 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife C 
Kanun 
5.12.1963 tarihli 6/2413 sayılı Kararname ile yürürlüğe konula 
resim, hare ve benzer tesisler icra eden sair mükellefleri bertar 
ların ihdası hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık - Türkiye 1964 Kredi Anlaşması 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yüreğil köyünün sınırları içind 
nin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkali Madencilik L 
Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasın 
sına ait proje hakkında Anlaşma 
(Sivil. Savunma ile ilgili şahsî mükellefiyet, tabiiye ve seyre 
metler Tüzüğü) ile «Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedbirle 
Kayseri ilinin Develi ilçesine bağlı Kale köyünün sınırları içinde 
çinko madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiya ıtını Saim Bu 
mited Şirketine verilmesine dair Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Alabarda, Taraş, İskele ve B 
bulunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işle! Minesi imliy 
tine verilmesi hakkında Kararname 

Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çal çağıl köyünün sınırları i 
(45) yıl süre ile isletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğü 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı İğde köyünün sınırları içind 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Gene! Müdürlüğü 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Aşağıyenice ve Yassı viran köy 
yum sülfat madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Al 
verilmesi hakkında Kararname 

Konya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı Lapalı köyünün sınırları i 
mahlut (magnezyum ve potasyumtuzu madeninin (40) yıl süre i 
dencilik Limited Şirketine verilmesi hakkında Kararname 



— C/41 — 

Vergilerin, 

t— 
Çegidi 

Kararname 

Kanun 

» 

> 

» 

» 
» 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

A 

Tarihi 

9 . 6 . 1964 

25 . 6 . 1964 

25 . 6 . 1964 

26 . 6 . 1964 

26 . 6 . 1964 

1 . 7 . 1964 
1 . 7 . 1964 

10 . 8 . 1964 

11 . 8 . 1964 

14 . 8 . 1964 

17 . 8 . 1964 

26 . 8 . 1964 

gelirlerin 

Numarası 

6/3076 

481 

482 

484 

485 

488 
489 

6/3339 

6/3340 

6/3193 

G/3422 

6/3347 

ö z e t i 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kavacık ve Gelemle köyleri sın 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Türk Molipten L 
kında Kararname 
Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
edilmesine dair Kanun 
Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
edilmesine dair Kanunun 2 nci maddesi gereğince halı ve kilim imal 
istisna edilmesi hakkında Kanun 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madd 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde v 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Damga Vergisi Kanunu 
Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanu 
yapılmasına dair Kanun 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Karakaya ve Alacakilise k 
krom madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Özkrom 
verilmesi hakkında Kararname 
Burdur ilinin Tefenni ilçesine bağlı Ece ve Yayla köylerinin sını 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Maden Arama ve 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Gürlek köyünün Üçköprü me 
nin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genci Müdürl 
name 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı, Yeniköy ve iskele 
lunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazını 
ketine verilmesine dair Kararname 
Kütaihya ilinin Emet ilçesine bağlı Hamam ve Kırgil köyleri sınırla 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 
Kararname 



— C/42 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaklar ı 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

26 . 8 . 1964 6/3401 Sivas ilinin Gemerek ilcesine bağlı Karagül ve Yeıı içubuk köy 
den k ö m ü r ü n ü n (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Borm 
Sirkel ine verilmesi hakkında. K a r a r n a m e 

27 . 8 , 1964 0/3435 Erzu rum ilinin Oltu ilçesine bağlı bulunan Pakı w iSfıihane. 
maden k ö m ü r ü n ü n (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Köm 
mited Or tak l ığ ına "verilmesi hakkında Kararname1 

İsviçre Fede ra l Konseyi ile T. C. Hükümet i a ras ında Malî Ya 
me 

6/3361 28 . 8 , 1964 

29 . 8 . 1964 6/3295 jue r ika Birleşik Devletlerince yap ı lmakta olan destekleme hi 
edecek T ü r k pa ra l a r ı ile, 480 sayılı Amerikan K a n u n u Taht ınd 
sai.malınaeak ziraî istihsal fazlası mıadde bedelleri mukabil inde 
metimize ikraz veya hibe olunacak kısmından i 904 malî yılı 
olunan top lam olarak (481 800 000 - dör tyüz sek sen bir milyon 
kullanılması hususunda 14 . 3 . .1964 tarihl i ve 6/2825 sayılı 
yanı larak, "llükünvetimiz de A. I*, i). i i " - s ; kn Milletlerarası. 
olunan mektuplar ın onaylanması hakkında. Kara rname 

31 . 8 . 1964 6/3549 Kuzey Atlant ik Anlaşması Teşkilâtı (NATO) Fn f r a s t rük tü r 
yapı lacak inşa ve tesis işlerine müteall ik 5 , 8 . 1953, 29 . 9 . 
sayılı kararnameler in hükümlerine göre uygulanması gereken 
vergi iadelerinden 15 . 3 . 1965 tar ihine kadar uygulanmamış 
tatbik olunacak işlere dair ilişil?: karar ın yürür lüğe konulması hak 

1 . 9 . 1964 6/3481 İzmir ilinin merkez ilçesine bağlı İş ıklar ve Al t ındağ köyleri sı 
imaline elverişli başlıca madenlerin (GO) yıl süre ile işletilmesi i 
Fabr ikas ı T ü r k Anonim Ortaklığına, verilmesi hakk ında K a r a r 

1 . 9 . 1964 6/3482 Çanakkale ilinin Çan ilcesine bağlı Yahyalı, Duralı, Çavuş ve K 
bulunmuş olan maden kömürünün (45) yıl süre ile işletilmesi imt 
tak l ığ ına verilmesi hakk ında K a r a r n a m e 



Yergilerin, 

Çeşidi 

Kararname 

» 

» 

> » 

resimlerin ve başika 
dayanaıkları 

A 

Tarihi 

1 . 9 . 1964 

3 . 9 . 1964 

7 . 9 . 1964 

5 . 9 . 1964 

gelirlerin 

Numarası 

6/3485 

6/3492 

6/3448 

6/3449 

C/43 — 

ö z e t i 

6/3485 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması 
Yönetmeliğin uygulanması hakkında Kararname 
Kocaeli ilinin Gebze ilçesine bağlı Taşliman köyünün sınırları için 
verişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının 
Çimento ve Su Kireci Fabrikası Anonim Ortaklığına verilmesi h 
Bursa ilinin merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş v 
ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi h 

6/3449 Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Boğanlar ve İğde köylerinin sı 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 
Kararname 

7 . 9 . 1964 6/3483 Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yürekli köyünün sınırları içinde 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkim Alkali K 
mesi hakkında Kararname 

8 . 9 . İ964 6/3530 Umuma açılmış olan Dolmabahçe Sarayı ile Beylerbeyi Sarayını 
retler hakkında. 

9 . 9 . 1964 6/3371 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyet 
dıma müteallik Anlaşma hakkında Kararname 

9 . 9 . 1964 — Birleşik Kırallık Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ikraza m 
huriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleş 
akdedilen Anlaşma hakkında Kararname 

9 . 9 . 1964 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hüküme 
allik Anlaşma hakkında Kararname 

9 . 9 . 1964 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu arasın 
pılmasına mütaallik Anlaşma hakkında Kararname 

9 . 9 , 1964 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti 
lik Anlaşma hakkında Kararname 

9 . 9 . 1964 6/3484 Yan ilinin Gürpınar ilçesine bağlı Şahmanis köyünün sınırları için 
(60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Şahmanis Linyit Kömürler 
verilmesi hakkında Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/44 — 

Cesidi Tarihi 

Kararname, 

» 
» 

Yönetmelik 
Karar 

Kararname 

Karar 

10 . 9 . 1964 

.15 . 9 . 19(54 
16 . 9 . 1964 

Numarası 

6/3441 

6/366;") 
6/3583 

Ö z e t i 

19 

26 
28 
9 

3 

9 

. 9 . 1964 

.10. 1964 
.10. 1964 
11 . 1964 

.12. 1964 

. 12 . 1964 

6/3570 

6/3737 
— 

6/3738 

6/3997 

6/3906 

14 . 12 . 1964 
24 . 12 . 1964 

24 . 12 . 1964 

31 . 12 . 1964 

6/3958 
6/3976 

6/4008 

Hükümetimiz ile Amerika Milletlerarası Kalkınma İdaresi (A 
de imzalanmış olan İkraz Anlaşması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair yönetme lik 
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu 
kındaki Karar» m 3 . 12 . 1963 - 2 . 6 . 1963 tarihli ve G/1189, 
şik 2 nei maddesinin değiştirilmesi ve 18 . 3 . 1963 tarihli 6/529 
kaldırılması hakkındaki Kararın yürürlü^*! konulması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Birliği arasın 
si) mevzuunda Kalkınma kredi Anlaşmasına dair Kararname 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname 
Ortalama kâr hadlerinin tespiti hakkında, yönetmelik 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Bir 
Kredisi Anlaşması hakkında karar 
Umuma açılmış olan müzelerle açık müze haline konulmuş tarih 
lerini gezenlerden alınacak ücretlerin ilişik listedeki gibi tespiti 
Kararnamenin yürürlükten kaldırılması hakkında 
Muğla, ilinin Fethiye ilçesine bağlı O-ümrükbaşı, Çcnger, Kargı, 
muza! anı mevkilerindeki krom madenlerinin Etibank Ocnel Müd 
imtiyazlarının sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, talbi o 
fiyeti eriyle birlikte Etibank Mahdut Mesuliyeti! Üçköprü Krom 
mesine izin verilmesi hakkında karar 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Proto' 
Kskişchir ilinin merkez ilçesine bağlı Kargı köyünün sınırları iç 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Magnezit Anonim Ortaklığ 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Cumhuriyeti Hükü 
pılması hakkındaki Anlaşmaya dair karar 
Aydın ilinin.Söke ilçesine bağlı Tırha, Çukur ve Savcı köyleri 
kömürünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Nitaş Madenc 
Ortaklığına verilmesi hakkında karar 



- C/45 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Karar 

5 . 1 . 1965 6/4073 

6 . 1 . 1965 

22 . 1 
26 . 1 

15 . 2 

16 . 2 

522 

1965 yılına ait mevzuat 

Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalı ve Elmacık köyleri sınırla 
mürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Madencilik ve Ticare 
mesi hakkında kararname 
1964 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun. 

8 . 1 . 1965 6/4061 7.9.1964 tarihli ve 6/3603 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanı 
lerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 24.11.1964 tarihinde imzala 
(İmzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında ka 

11 . 1 . 1965 6/4074 Çanakkalenin Biga ilçesine bağlı Oomaklı köyünün sınırları içinde bulu 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Çomaklı Linyit İşletmesi Lim 
hakkında kararname 

16 . 1 . 1965 6/4088 7.9.1964 tarihli ve 6/3600 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanıl 
arası Kalkınma, İdaresi (Ali)) aıasında 5 Kasını 1964 tarihinde imzala 
imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında kar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek kararın y 
karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Karakurum mevkiindeki krom maden 
Anonim Şirketi üzerindeki işletme imtiyazlarının bu imtiyazların sahibi 
hukuk, tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellefiyetlerimle birlikte E 
Üçköprü Krom Madenleri İşletmesi Müessesesine devredilmesine izin v 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (A 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 14 Ocak 1965 tarihli Anlaşma ha 

22 . 1 , 1965 6/4160 

1965 6/4165 
1965 6/4182 

15 . 2 . 1965 5/4296 

1965 6/4565 29 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı kararnamenin 2 nci maddesinin de 
madde ilâvesi hakkında, 

1965 7/1965 4268 sayılı Kanunun 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 3 n 
Anayasa Mahkemesi kararı 



— C/46 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kara r 

Tarihi 

25 2 
1.3. 
1.3. 

Numarası 

19G5 6/45(58 
1965 6/4285 
1965 6/4295 

ö z e t i 

J965 6/4296 

8 . 3 . 1965 6/4224 

22 . 3 

26 . 3 

27 . 3 

1965 

19G5 

6/4328 

6/4428 

1965 6/4365 

29 
30 

21 

22 

22 

. 3 . 

. 3 . 

i . 
. 4 , 

. 4 

. 4 , 

, 1965 
. 1965 

1965 
, 1965 

. 1965 

. 1965 

6/4322 
6/4454 

6/4440 
6/4468 

6/4379 

6/4394 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ait k 
Avrupa Para Fonu tarafından Türkiye'ye kısa vadeli bir kred 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükü 
Malî Yardım Anlaşmasına ek Anlaşma hakkında karar 
18.11.1964 tarihli ve 6/3925 sayılı kararname ile verilen yetk 
Yatırım Bankası arasında, (i. 12.i964 tarihinde imzalanmış olan 
rihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması halikında karar 
4.8.1964 tarihli ve 6/3389 sayılı kararname ile verilen yetkiy 
arası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 18 Kasım 1964 tarihin 
nın, (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanma 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i İr Norveç Hükümeti ara 
sına dair karar 
7.9.1964 tarihli ve 6/3602 sayılı kararname ile verilen yetkiye da 
resi (AID) ile Hükümetimiz arasında 2 Aralık 1964 tarihinde 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması h 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3604 sayılı kararname ile verilen ye 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 24 Kası 
anlaşmasının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) o 
Birleşik Krallık - Türkiye 1964 2 nci kredi Anlaşması hakkında 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3601 sayılı kararname ile verilen yet 
letlerarası Kalkınma İdaresıi (AID) arasında 2 . 12 1964 tarihi 
masının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylan 
Türkiye ile İtalya arasındaki malî anlaşma, hakkında, Kararna 
Bolu İlinin Mengen İlçesine bağlı Güneydivanı Köyünün sı 
rünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kuzey Anadolu 
mesi hakkında karar 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümet arasındaki 
dair karar 
Avıısturyanm Türkiye'ye 1964 yılındaki malî yardım ile ilgili 



__ c/47 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

Tarihi 

22 . 4 . 

26 . 4 . 

14 . 5 . 

18 . 5 . 

Numarası 

1965 6/4402 

1965 — 

1965 6/4486 

1965 6/4474 

» 

Kanun 

Karar 

20 . 5 . 1965 6/4549 

5.6. 1965 623 

8.6. 1965 6/4727 

9.6. 1965 

10 . 6 . 1965 

12 . 6 . 1965 

6/4594 

6/4699 

6/4724 

Ö z e t i 

Türkiye'ye 4 (Dört) milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilm 
huriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasındaki anlaşma hakkında karar 
Türkiye'ye 7 milyon İsviçre Frangı tutarında bir kredi verilmesine m 
ile .İsviçre Konfederasyon arasındaki anlaşma hakkında karar 
Hükümetimizle A.B.D. Hükümeti arasında 14 . 1 . 1965 tarihinde A 
dolarlık Program Kredisi ile ilgili ve bu anlaşmaya ek mektubun 1 . 1 
üzere1 onaylanması hakkında karar 
17 . 8 . 1964 tarihli ve 6/:î47;î saydı Kararnamıe ile verilen yetkiye da 
Konsorsiyumu dâhilinde 1964 yılı içinde Hükümetimizle Holânda Hü 
(llerstelbank) arasında. 7.1.1965 tarihinde Lâ - Hoy'dc imzalanmış o 
lanması hakkında karar 
Kütahya, ilinin rhuet ilçesinin Lymir köyünün sınırları içinde bulunm 
yıl süre ile işletilmesi imi ivazının Mortaş Madencilik Limited Ortaklı 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek Anonim 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 
Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçnbuk köyleri sınır 
nün Borinan Madencilik ve Limited Ortaklığında bulunan işletme im 
Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve 
Birlik Madencilik ve Ticaret Limited Ortaklığına devredilmesine izin v 
Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Kıratlığı Hükümeti arasında, Belçika 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair anlaşm 
Türkiye Cumhuriyeti ve Miletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tara 
arasında yapılan ve 22.3.1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkında k 
Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalık ve Elmacık köyleri sınırla 
mürünün 18.12.1964 tarihli ve 6.''407;5 sayılı Kararname ile Ayvalık Kö 
Limited Ortaklığı uhdesine verilen işletme imtiyazının imtiyaz sahibin 
hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleriyle birlik 
Kurumu Genel Müdürlüğü Garp Linyitleri işletmesi Müessesesine devr 
kında karar 



C/48 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 
Kanun 

Karar 

Kanun 
» 

Karar 
Kanun 

Karar 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

15 . 6 
24 . 6 

13 . 7 
14 . 7 

19 . 6 
23 . 7 
26 . 7 

1965 
1965 

26 . 6 . 1965 6/4760 

29 

6 

6 . 
12 

. 6 . 1965 

. 7 . 1965 

7 . 1965 
. 7 . 1965 

6/4782 

6/4676 

6/4826 
6/4677 

1965 
1965 

1965 
1965 
1965 

26 . 7 . 1965 
28 . 7 . 1965 

5 . 8 . 1965 

6/4484 Kredi anlaşması hakkında karar 
639 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa, bağlı (2) sayılı taMosam 

bölümünün 18 ne i fıkrasının tadili hakkında Kanun 
13.5.1965 tarihli ve 6/307.1 sayılı Kararname ile yürürliiğo kon 
lu ve benzeri terilen tül için tesbit edilen vergi iade oranları 
ların, IV deki mamuller için belediye hissesi oranları kaldırıl 
hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma B 
Kredisi Anlaşmasına mütaallik karar 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Arapuşağı köyünün s 
ninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının ÎTlTİ ithalât, 
lığına verilmesi hakkında karar 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek ka 
Gaziantep ilinin islâhiye ilçesine bağlı Çakmaklı Kedtcn ve Ye 
krom madeninin 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının iT lTÎ 
verilmesi hakkında karar 

648 Siyasi partiler Kanununun 65, 71, 74 ve 78 nci maddeleri hak 
651 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükü 

Anlaşmanın onaylanmasının uysun bulunduğu hakkında 

6/4913 Türk parası kıymetini koruma hakkında karar 
657 Devlet memurları Kanunu 
691 Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin b 

tahkimi (hakkında Kanun 

696 5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna geçici 
664 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler ya 

Hazine Hissesinin kaldırılmasına dair Kanun 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümoti a 
kında Anlaşma 



Vergilerin, resimlerin ve baskıa gelMerin 
dayanakları 

— C/49 — 

Çeşidi Tarihi Numarası özeti 

Karar 15 . 

16 . 

11 . 9 
24 . 8 

5 .10 
7 .10 
8 .10 

27 .10 

. 1965 

. 1965 

6/4961 

6/5043 

24 . 

24 . 

25 , 
2 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 , 

. 9 . 

. 1965 

, 1965 

. 1965 

. 1965 

6/5073 

6/5141 

6/5075 
6/5185 

1965 
1965 

4 . 9 . 1965 

1965 
1965 
1965 
1965 

3 .11. 1965 

6/6141 
6/5171 

6/5205 

6/5069 
6/5118 
6/5182 
6/5422 

6/5410 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti arasın 
mesi hakkında Anlaşmaya müteallik Karar 
13.2.1965 tarih ve 6/4346 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanar 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1964 yılı içinde Konsorsiyu 
nan Kredi Anlaşmasına ek (6 a) daki mektupta değişiklik yapılması i 
teati edilen mektupların onaylanması hakkında karar 

Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon 2 nci Kovada Projesi Türk 
Yatırım Bankası arasında Finansman Mukaveleleri halikında karar 
İmar ve iskân Bakanlığınca yaptırılan halk konutlarının kiraya veri 
ğişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe konulması hakk 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
5 . 12 . 1956 tarihli ve 6860 sayılı Kanunla tasdik edilen «Türkiye C 
rupa'daki Müttefik Yüksek Kumandam arasında, Avrupa Müttefik K 
tabi bulunan Müttefik karargâhların Türkiye ülkesinde tesisine ve 
hususî şeraite mütedair Anlaşma» nın 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrası 
tirilmesi ve 9/1-b fıkrasının 1 . 3 . 1957 tarihinden, diğer fıkraları 
olmak üzere uygulanması hakkında Kararname 

Halk konutlarının kiraya verilmesine dair Kararname 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince genel sağlıkla ilgil 
ğında yapılan muayene, tahlil ve tetkiklere ait fiyat tarifesi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti H 
tırmasına dair anlaşmanın onaylanması hakkında 
50 milyonluk kredinin vâdesinin uzatılması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 Kredi Anlaşması hakkında 
13 . 5 . 1965 ve 6/3171 sayılı Kararnameye ek Kararname 
T. C. Hükümeti ile AtD tarafından temsil olunan A. B. D. arasındak 
ma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından 
da yapılan 12 Ağustos 1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 3 . 1 1 . 1 9 6 5 6/5439 

» 9 . 1 1 . 1965 6/5068 

» 10 . 1 1 . 1965 6/5296 

» 22 . 1 1 . 1965 6/5369 

21 .12 . 1965 6/5478 

> 25 . 1 2 . 1965 6/5503 

» 31 . 1 2 . 1965 6/5722 

> 6 . 1 . 1966 6/5624 

» 10 . 1 . 1966 6/5622 

— C/50 — 

Ö z e t i 

5 Mart 1964 tarihli ve 6/4428 sayılı Kararname ile onaylanan 2 
siyle ilgili olarak 27 Ağustos 1965 tarihinde imzalanan tadil A 
Avrupa Para Fonu tarafından memleketimiz emrine tahsis edi 
birimi tutarındaki bir krediyle ilgili 30 . 3 . 1935 tarihli K 
yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 
5 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4765 sayılı Kararname üo verilen y 
Avusturya Hükümeti arasında 15 Temmuz .1965 -ia.rüıinde imz 
ması» ve eklerinin (imzalandığı tarihte yürürlüye ,/v.ck. ü/:;y:'o 

24 Temmuz 1965 tarihli ve 6/4995 sayılı Kararname ile verile 
ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Kredi Arı :.•.':;•;•• asm m on 
16 . 9 . 1965 tarihli ve 6/5223 saydı K^rnı-name v-num. yv 
Konsorsiyumu dâhilinde, 1965 yılı içm 18 Eylül • i;;» > i.ariinnd 
kiye ile İtalya arasında Malî Anlaşma» ile «Türkiye ila İtaly 
verilmesine dair Anlaşma» ve mektuplarının onaylanması hakk 
18 . 6 , 1965 tarihli ve 6/4831 sayılı Kararname 'iç verilen ye 
mesi gereken bf-.zı borçlarımızın yeniden borçlanma su 
13 Eylül 1965 tarihinde Paris'te imzalanmış olan «Türkiye C 
Krallığı Hükümeti arasında- Belçika Hükümeti taraf 
metine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma» ve e 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek 

1966 yılına ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti- Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma 
nan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 15 Kasım 1965 
kında 
16 Eylül 1965 tarih ve 6/5219 sayılı Kararname ile verilen ye 
kınma İdaresi (AID) ile Hükümetimiz ve Etibank arasında 
masının onaylanıması hakkında 



C/51 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kamın 
Karar 

Tarihi 

29 . 1 . 1966 
31 . 1 . 1966 

9 . 2 . 1966 

Numarası 

717 
6/5804 

6/5688 

Kanun 
Karar 

29 . 2 . 
8 . 3 

, 1966 
. 1966 

723 
6/5851 

Kanun 

Karar 

» 

8 . 3 . 1966 

9 . 3 . 1966 

18 . 3 . 1966 

753 

6/5892 

6/5893 

Kanun 

19 . 3 . 1966 

28 . 3 . 1966 

6/8181 

756 

Ö z e t i 

1965 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) t a 
rika Birleşik Devletleri arasında yapılan ve 20 Eylül 1965 tarihind 
lanması hakkında 

2 . 10 . 1965 tarihli ve 6/5298 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
dım Konsorsiyumu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle Holânda H 
2 e Nederlandse Invertringadauk Voor Ortvvikkelingslanden H. V. ar 
de Lahaye'de imzalanmış bulunan ilişik İkraz Anlaşmasının imza tar 
re onaylanması hakkında 

1557 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kanun 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Doğu illerimizd 
yon projesi ile ilgili olarak 15 Eylül 1964 tarihli Türk - Alman Tek 
çevesinde Türkiye'ye teknik yardım yapılması konusunda Hükümet 
kümeti arasında 3 Aralık 1966 tarihinde teati olunan özel düzenlen 
onaylanması hakkında 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 62 
len (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında Kanun 
24 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5724 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik :Türkiye Cumhuriyeti H 
Hükümeti arasında Kalkınma Kredisi Anlaşmasının onaylanması hak 
9 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5612 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
dım Konsorsiyomu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle İsviçre H 
1965 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik Kredi anlaşmaları 
hakkında 

28 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı Kararın 6/4365 sayılı Kararla 
ğiştirilmesi hakkında 
13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 
ralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/52 — 

Çeşidi Tarihi Numarası ÖZETİ 

Karar 30 . 3 . 1966 

» 

» 

» 
» 

> 

» 

» 

> 
> 
» 

» 

> 

• ) ' > . 

7 

18 
19 

21 

22 , 

22 

25 . 
26 
29 . 

9 . 

9 . 

. 4 . .ifl(i(; 

. 4 . 1966 

. 4 . 1966 

. 4 . 1966 

. 4 . 1966 

. 4 . 1966 

4 . 1966 

, 4 . 1966 
. 4 . 1966 
, 4 . 1966 

. 5 . 1966 

, 5 . 1966 

6/6137 

6/6139 

6/6249 
6/6268 

6/6248 

6/6149 

6/6164 

6/6385 
6/6190 
6/6223 

6/6412 

6/6413 

6/6093 15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanm 
arasındaki Malî Anlaşma» nm 2 nci maddesinin 1 nci bendin 
röfinansmanmın % 50'ye yükseltilmesi konusunda Romanya 
bâzı maddelerin ilâvesi ile ilgili Anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri B 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti aras 
ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokol hakkında 

Türk parası kıymetini koruma Kararının yürürlüğe konulm 
Avrupa Yatırım Bankası özel Seksiyon Taç Projesi Türkiye 
Bankası arasında Finansman Mukavelesinin onaylanması hakk 

İkraz Anlaşması Türkiye Cumhuriyetü (Müs takriz) ilo Millet 
tarafından temsil olunan Amerika Birleşik Devletleri arasın 
hakkında 

Türkiye'nin ekonomik programının gerçekleşmesine ve Türk 
İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi Kararı hakk 
Avrupa Para Anlaşmasının 31 Aralık 1965 tarihinden itibar 
delerinin değiştirilmesi ile ilgili İktisadî İşbirliği ve Kalkınm 

T. C. ile A. B. D. arasında akdedilen Ziraî Maddeler Anlaşm 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 ikinci Kredi Anlaşması hakk 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti l e Federal Almanya Cuımhur 
dım yapılması hakkında Anlaşma 

Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasınla I Nisan 
yon Arçelik Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hak 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 1 
yon Mannesman - Sümenbanık Projesi Finansman Mukavelesin 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/53 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Karar 21 . 5 . 1966 

6 . 6 . 1966 

25 . 6 . 1966 

Kanun 
> 

» 
» 

Kanun 

Kanar 

> 

Kanun 

28 , 
8 . 

8 
23 . 

26 , 

3 . 

4 . 

9 . 

. 6 . 

. 7 , 

. 7 
, 7 . 

. 7 . 

, 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 1966 

. 1966 

. 1966 
, 1966 

, 1966 

, 1966 

, 1966 

1966 

766 
6/6616 

6/6628 
6/6619 

777 

6/6828 

6/6784 

780 

6/6341 3 Şubat 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Temmuz 1948 
laşmalarına ekli olarak 1966 - 1967 devresi maddelerini tanzim etm 
hinde Varşova'da imzananan Protokol ve eklerinin onaylanması hak 

6/6371 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ille Fransız Cumhuriyeti Hükümeti 
yıllarında vâdesi gelen Türk ticaret borçlarının röfinıansmanına dair 

6/6522 3 . 2 . 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiye d 
ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 1949 
laşmasına ek olarak 1966 - 1967 devresi mübadelelerini tanzim etmek 
eklerinin onaylanması hakkında 

Tapulama Kanunu 
18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk parası 
17 sayılı Karara ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arası 
fından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmas 
kında 

3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Maarif teşkilâtına dair olan Kamunun 
rilmıesiıne dair Kanun 

Hükümetimiz ile Birleşik Krallık Hükümeti arasımda imzalanan (Vin 
nın onanması hakkında 
25 . 4 . 1966 tarihli ve 6/6372 sayılı Kararname ile verilen yetkiye d 
rihinde Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ar 
dım Anlaşması ve eklerinin imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üz 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 



— C/54 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

1.9. 1966 

1 . 9 . 1966 

1 . 9 . 1966 

5 . 9 . 1966 

7 . 9 . 1966 

10 . 9 . 1966 

10 . 9 . 1966 

4 .10 . 1966 

12 .10. 1966 

15 .10 . 1966 
18 . 10. 1966 

22 .10 . 1966 

gelirlerin 

Numarası 

6/6983 

6/6985 

6/6987 

6/6991 

6/7014 

6/6984 

6/6986 

6/7116 

6/7102 

6/7101 
6/7065 

6/7089 

27 .10 . 1966 
7 .11. 1966 

6/7100 
6/7134 

ö z e t i 

Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasınla 20 Ocak 
yon Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temm 
siyon Sifaş Projesi Finansman Mukavelesinin onanması ha 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 29 Tem 
Seksiyon, Keban Projesi Finansman Mukavelesinin onaylan 
Hükümetimiz ile İngiltere Hükümeti arasında 29 . 6 . 1966 
lık - Türkiye İkrazı - 1966 Anlaşmasının onaylanması hakkın 
Hükümıetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temmu 
siyon, Gediz Sulama Projesi Finansman Mukavelesinin onanm 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon, Seka Çaycuma Pr 
rupa Yatırım Bankası Finansmanın Mukavelesi hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası, Özel Seksiyon, Şişe ve Canı Proj 
Yatırım Bankası Finansman Mukavelesi hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında Keban Projesinin Finansmanı i 
sı hakkında 
Fransa ile Türkiye arasında aktedilen 13 Şubat 1964 tarihli 
tokol 
Türkiye Cumhuriyeti üe Amerika Birleşik. Devletleri arasın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma 
Kredisi Anlaşması 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanm 
sındaki Malî Anlaşma» um 2 nci maddesinin 1 nci bendinde 
tarihli ve 6/6093 sayılı Kararname ile % 20 den °/o 50 ora 
refinansmanı şartını kaldırmak suretiyle sözü gecen Anlaşm 
Kredi Anlaşması şekline getirilmesi konusunda 15 Ağustos 19 
ilişik mektupların onaylanması hakkında 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Yugoslavya 
Türkiye Cumhuriyeti düe Finlandiya Cumhuriyeti arasında T 



— C/55 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
> 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

Tebliğ 
Kara s» 

» 

Yönetmelik 
Karar 

» 
Tebliğ 

Tarihi 

10 
10 
15 

19 

7 

7 

29 

2 
11 

19 

20 
25 

26 
27 , 

. 12 . 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 12 . 

, 22. 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

, 1966 
1966 
1966 

, 1966 

1966 

19 (5b 

1966 

1967 
1967 

1967 

1967 
1967 

1967 
1967 

Numarası 

32 
33 

789 

798 

799 

800 

818 

34 
6/7437 

6/7486 

, 
6/7644 

6/7577 
35 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebl 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebl 
Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için T. C. Hükümeti ile R 
Hükümeti arasında Anlaşma, 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Banka 
yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 ne 
hakkında Kanım 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti H 
tırmasına dair 18 . 3 . 1966 tarihli Anlaşmanın (ve ekleri) onayla 
hakkında 

Türkiye Cumhurivol'i Hükümet ile Romanya Sosyalist Cumhuriye 
ulaştırmasına dair 2 . 5 . 1ÜG6 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının 

818 1966 yılı Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

1967 yılına ait mevzuat 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebli 
Türkiye'ye 4,1 milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilmesine 
Konfederasyonu arasında Anlaşmanın onanması hakkında. 
Hükümetimiz, Etibank ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı arasın 
imzalanan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 

Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
ulaştırma Anlaşmasının onaylanması hakkında 

6/7577 1966 Kalkınma İstikrazı tahvillerinin faiz nispetinin % 6 olarak tes 
Türk parası ıkıymetM koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebli 



_ C/56 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Karar 1 . 2 . 1967 6/7543 

Kamın 
» 

Karar 

» 

> 
> 

> 

» 

> 

» 

Kiq.Tl.TITI 

Karar 
» 

» 

2 . 2 . 1967 
12 . 2 . 1967 
20 . 2 . 1967 

6.3. 1967 

20 . 3 . 1967 
27 . 3 . 1967 

31 . 3 . 1967 

6.4. 1967 

7 . 4 . 1967 

8 . 4 . 1967 

10 . 4 . 1967 
10 . 4 . 1967 
14 . 4 . 1967 

8.5. 1967 

827 
828 

6/7513 

6/7847 

6/7759 
6/7626 

6/7838 

6/7959 

6/7689 

6/7654 

851 
6/7957 
6/7999 

6/7869 

Kuzey Atlantik Anılaşması Teşkilâtı Müşterek Enfranstrükt 
yapılacak inşa ve tesis işlerine ait ihaleler, döviz müsaade 
yete sirayetini önlyeoek tedbirler ve bir bakanlıklararası ku 
tarihli ve 6/1470 sayılı Kararname ile bu kararnamede değiş 
tarihli ve 6/4167 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılar 
ması hakkında 
Rıhtım Resmi Kanum/u 
İthalde alınacak Damga Resmi hakkında Kamın 
T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetimin bir organı olan (A 
Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şubat 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında akdedilen Malî Anlaşmanın omıanım 
T. O. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 19 
manın onanması hakkında 
14 . 5 . 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerimin uygu 
gösterir yönetmeliğe bir madde eklenmesi hakkında yönetm 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile, 
nın işleyiş şekline ait karar hakkında 
T. C Hükümeti öle Norveç Krallık Hükümeti arasındaki K 
ması hakkında 
T. C Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında Be 
Hükümetine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma 
Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasa hak 
Akaryakıtların İstihsal Vergisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AlD) ta r 
sındaki 20 Mart 1967 tarihli Anlaşmanın onanması hakkında 
Hükümetimizle Fransa Hükümeti arasında 24 Ocak 1967 tarih 
Protokolünün onanması hakkında 

http://Kiq.Tl.TITI


— C/57 — 

Vergilerin, 

Çeşidi 

Karar 

» 

Kanun 

» 

Töbliğ 
> 

Kanım 

Karar 

> 

» 

Töbliğ 
Kanım 
Tebliğ 
Karar 
Karar 

Karar 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

24 . 5 . 1967 

29 . 5 . 1967 

1 . 6 . 1967 

2 . 6 . 1967 

9 . 6 . 1967 
9 . 6 . 1967 

13 . 6 . 1967 

13 . 6 . 1967 

15 . 6 . 1967 

20 . 6 . 1967 

23 . 6 . 1967 
26 . 6 . 1967 
26 . 6 . 1967 
1 . 7 . 1967 
6 . 7 . 19®7 

7 . 7 . 1967 

gelirlerin 

Numarası 

6/7942 

6/8173 

877 

6/8170 

6 
36 

875 

6/8198 

6/8197 

6/8199 

38 
883 
39 

6/8376 
6/10396 

6/8451 

ö z e t i 

Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şubat 1967 
TSKB tarafından finanse edilecek yatırım, projeleri finansman mukav 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 15 . 3 . 1967 tar 
Santral Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti 
dair 28 . 6 . 1966 tarihli Anlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
T. C. ile Sovyet S. C. B. arasında bâzı sınaî tesisler kurulması için S 
Türkiye'ye teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak teknik 
ödeme şartlarına dair Anlaşmanın onanması hakkında 

Türk parası /kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Kanara ilişkin tebli 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebli 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nei maddesine 6842 sayılı Kanu 
ğiştirilmesi hakkında 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Protokolü 
hakkında 
T. C. ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tarafından temsil e 
letleri arasında yapılan ve 4 Nisan 1967 tarihinde yürürlüğe giren 
sının onanması hakkında 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu dâhilinde 1967 yılı için Hükümetimi 
sında imzalanan 21 Nisan 1967 tarihli İkraz Anlaşmasının onanması ha 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebli 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek ver 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında mal ve y 
transit nakliyatın* ve aynı zamanda iki ülke arasındaki nakliyata dai 
hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası özöl Seksiyon Keban Projesi Türkiye Cu 
rım Bankası arasındaki Finansman Mukavelesi hakkında 



— C/58 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Tebliğ 
Kara? 

> 
Tebliğ 

Kamun 
Kara? 

Kanun 

Kara* 

12 . 7 . 1967 
L3 . 7 . 1967 

15 . 7 . 1967 

17 . 7 . 1967 

17 . 7 . 1967 
22 . 7 . 1967 

24 . 7 . 1967 
27 . 7 . 1967 

29 . 7 . 1967 

28 . 7 . 1967 
9 . 8 . 1967 

15 . 8 . 1967 

2 . 9 . 1967 

2 . 9 . 1967 
2 . 9 . 1967 

Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişk 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında 14 . 6 . 1 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 

6/8424 İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karar 
hakkında 
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den transit geçen yük taşımaya ma 
taşıtları ve römorklarından, taşıma ile ilgili koruma ve yönetim 
alınması hakkında 

40 
6/8459 

6/8458 

6/8299 Birleşik Krallık - Türkiye 1963 İkinci Kredi Anlaşması hakkı 
12654 Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının elin îe mevcut çık 

hasır olmak üzere tespit edilen toptan ve perakende satış fiyatl 

903 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 neü maddecinin (E) 
6/8421 Türkiye'ye malî yardım yapılmasına dair İktisadî İşbirliği ve 

nın onanması hakkında 

917 Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkında Kan 

933 Kalkınma Planının uygulanması esasları hakkında (2) nci m 
6/8582 T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 

ması hakkında 
6/8571 Hükümetimizle Japon Hükümeti arasında aktedilen Aksu mih 

sinin dış finansman Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
6/8746 EIB ile Hükümetimiz arasında 8 . 12 . 1964 tarihinde akted 

hesap birimi tutarındaki krediye istinaden SEKA - DALAMAN 
kredi anlaşması hakkında 

6/8755 İtalyan menşeli malların satmalınması ve hizmetlerin ödenmesi 
6/8756 T.H.Y. Anonim Ortaklığı ile A.B.D. Hükümetinin resmî bir ku 

kredi anlaşması Hk. 



— C/59 — 

Vergilerin, resimlerin vo başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

» 

» 
» 

» 

Karaı* 

Kanun 

Tarihi 

19 . 9 . 1967 

26 . 9 . 1967 

9 . 12 . 1967 
12 .12. 1967 

16 .12. 1967 

17 .12. 1967 

21 .12 . 1967 

Numarası 

6/8863 

6/8554 

6/9195 
G/9589 

6/9519 

6/9249 

969 

Kara i* 
Kanun 
Kara? 

» 

« 

» 

8 
23 
30 , 

15 , 

16 , 

16 

. 1 

. 1 , 

. 1 . 

. 2 , 

, 2 . 

. 2 , 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

, 1968 

. 1968 

6/9361 
992 

6/9195 

6/9519 

6/9563 

6/9561 

ö z e t i 

Hükümetimiz ile Kanada Hükümetinin bir organı olan Dış Yardım Da 
Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilen KanadaMa Hükümranlık hak 
arasında 28 . 6 . 1967 yılında yapılan anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macar Halk Cumhuriyeti Hüküm 
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
AID Teşkilâtından sağlanan ve M.T.A. Ens. tarafından kullanılacak k 
Hacettepe Üniversitesince öğretim lâboratuvar, hastane, kütüphane ve 
meslekî hizmetler ziyaretçi profesörler, eksperler, teknisdyenler, ımüşavd 
Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimi sağlanması Hk. 
AID Teşkilâtından sağlanan ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesince kitap 
metlerin tedariki için alman kredi hakkında 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite Haistanesi ve ona bağlı 
tıbbi teçhizat, malzeme ve ilgili hizmetler hakkında 
Tarım, Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele v 
dürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi h 

1968 yılı mevzuatı 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsaadeye 
1967 Kalkınma İstikrazı 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından temsil 
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz Anlaşmasının (M.T.A. için) onayla 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından temsi 
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Ortadoğu Teknik Ünive 
kında 
Hükümetimiz ile La Hange Hollanda'da kurulu De Nederlan 
Ontwikkelingslander N. V. arasında yapılan anlaşma hakkında 
EIB ile Hükümetimiz arasında imzalanmış bulunan 175 milyon hesap 
reğince adı geçen Banka tarafından Samsun'da kurulacak Suni Gübre 
nansman ihtiyacının karşılanması Hk. 



— C/60 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 
» 
> 

» 

Tarihi 

28 
28 
15 

18 

. 2 . 

. 2 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 1968 
, 1968 
1968 

1968 

Numarası 

6/9624 
6/9625 
6/9589 

6/9686 

> 

» 

» 

» 

> 

Kanun 

Karar 
» 

30 

9 

30 

30 

10 

2 . 

19 . 
17 . 

. 4 . 1968 

. 5 . 1968 

. 5 . 1968 

. 5 . 1968 

. 6 . 1968 

7 . 1968 

7 . 1968 
2 . 1968 

6/9889 

6/10011 

6/10057 

6/10058 

6/10080 

1051 

6/9994 
6/9591 

Ö z e t i 

Tasarruf Bonoları Tüzüğü hakkında 
İthalde alınacak Damga Kesmi nisbetinin % 15 olarak değişt 
T.C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafınd 
pılan 23.10.1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Hacettepe Ünivers 
6802 sayılı Kanuna bağlı 1 numaralı tablonun 2/D pozisyonunu 
73,50 Krş. olan istihsal vergisi 74,50 Krş'a (ii) fıkrasında yer 
gisi 44,1 krş. a, (iii - a) fıkrasında yer alan motorin'in 47.6 
(iii - b) fıkrasının «aa» bendinde yer alan 4 No lu fuel - oil'ün 
krş a ve (bb) bendinde yer alan 5 ve 6 No. lu fuel - oil'ün 
çıkarılması hakkında 

Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük 
rına ait Avusturya plâkalı Motorlu Kara Taşıtlanyle römork 
ve yönetim giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakk 
Türkiye'ye giren yük taşımaya mahsus motorlu kara taşıtlar 
karşılıklı olmak şartıyle İngiliz Plâkalı olanlardan alınmamas 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında akd 
hakkında 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında 18 
ma hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük 
Cumhuriyeti plâkalı motorlu kara taşıtlarıyle römorklarından 
giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 

Umumî hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak tedbirler 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâz 
nun. 
İstanbul - Anbarlı Termik Santrali için İsviçre - Etibank FS 11 
«Türkiye ile İran arasında Transit Anlaşması» ile buna ekl 
Protokol» ve eki mektupların, onay belgelerinin teati edileceğ 
onaylanması hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 
1» 

» 
» 

Tarihi 

30 . 4 . 1968 
2 . 5 . 1968 

30 . 5 . 1968 
1 . 6 . 1968 

Numarası 

6/9991 
6/9996 

6/10058 
6/10139 

» 18 . 6 . 1968 6/10183 

* 18 . 6 . 1968 6/10197 
» 19 . 6 .. 1968 6/10225 
» 21 . 6 . 1968 6/10214 
y> 6 . 7 . 1968 6/10325 
» 12 . 7 . 1968 6/10384 
»ı 12 . 7 . 1968 6/10387 
» 19 . 7 . 1968 6/10426 

» 7 . 9 . 1968 6/10699 

» 7 . 8 . 1968 6/10700 

» 25 . 9 . 1968 6/10775 
» 25 . 9 . 1968 6/10775 
* 23 .10. 1968 6/10847 
» 8 .11. 1968 6/10855 
> 8 .11. 1968 6/10897 

> 8 .11. 1968 6/10897 
» 8 .11. 1968 6/10899 
» 8 .11. 1968 6/10900 

— C/61 — 

ö z e t i 

£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT Kredisi hakkında 
£ 200 500 lik İngiltere 1968 - 11 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
$ 40 000 000 lik AID Programı Kredisi Anlaşması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti H 
sı karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın yapıldığı tarihte yü 
lanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti 
arası sivil hava nakliyat Anlaşmasının onaylanması hakkında 

£ 12 203 410 lik ingiltere İETT kredisi hakkında 
AID - Ereğli Demir - Çelik arasında $ 14 200 000 lik Kredi Anlaşm 
Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban kredisi 5 nci dilim Anl 
£ 1 586 000 lik ingiltere - MKE kredisi hakkında 
£ 1 000 000 lik ingiltere - İETT kredisi hakkında 
AH) - TSKB arasındaki $ 7 500 000 lik Kredi Anlaşması hakkında 
T. C. Merkez Bankası nezdinde istikrar Fonu adı altında yeni f 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kararın yürürlüğe konulmas 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Karayolu 
mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasın 
nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere Konsorsiyum 1968 - I kredisi hakkında 
£ 275 000 lik ingiltere TCK Boğaz köprüsü proje kredisi hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban 6 nci dilim kredisi hakk 
$ 3 000 000 AID program kredisi hakkında 
Lit 6 875 000 000 İtalya Proje Kredisi 1968 ve Lit 1 250 000 000 
1968 hakkında 

Lit 4 375 000 000 lik italya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
$ 7 500 000 EIB - TSKB kadro finansman kredisi hakkında 
$ 11 000 000 EIB - TCDD dizelizasyon kredisi hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/62 

Çeşidi Tarihi 

Karar 
» 

16 . 1 1 . 1968 
25 .12 . 1968 

9 .12 . 1968 

Numarası 

6/10980 
6/11010 
6/11091 

ö z e t i 

> 
» 
» 
» 

» 
Kanun 
Kara i* 

»i 
» 

» 

» 
» 

Kanım 

Karaı' 
» 

Kanun 

14 . 
14 , 
28 . 
28 , 

13 
]2 
28 . 

2 
3 

3 

8 
8 , 
]3 

22 
29 
31 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

. 1 . 
2 

. 1 . 

. 2 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 
o 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

1968 
1968 
1968 
1968 

1969 
. 1969 
1969 

, 1969 
1969 

1969 

1969 
1969 

. 1969 

, 1969 
1969 

, 1969 

6/11070 
6/11071 
6/11110 
6/11116 

6/11228 
1100 

6/11283 

6/11298 
6/11449 

6/11429 

6/11458 
6/11459 

1133 

6/11412 
6/11589 

1137 

$ 267 140 EIB - DSİ Keban 7 nci dilim kredisi hakkında 
$ 25 000 000 IBRD - Etibank Keban kredisi hakkında 
İran'ın Romanya'dan satmaldığı vagonlar ile diğer mamu 
ya'nın İran, iSuriye, Irak ve diğer Orta - Doğu ülkelerine m 
kelerin ithal ettiği malların demiryolları, karayolları ve hav 
liyatının Türkiye üzerinden geçirilmesi hakkında 
Sch 20 800 000 Avusturya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
FB 50 000 000 Belçika Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
Avrupa Para Anlaşması 1968 - I 25 000 000 $ İrk EKA kred 
$ 12 500 000 AID - Ereğli Demir - Çelik Sintering Tes - kred 

1969 yılma ait mevzuat 

Hlf 2 600 000 Holânda Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
1968 Kalkınma İstikrazı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhur 
arası karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması h 
$ 25 000 000 EMA - 1968 - I I kredisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
yolcu ve mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın tadili hakkınd 
T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tra 
kında 

$ 40 000 000 lık Amerika 1969 Konsorsiyom kredisi hakkında 
$ 30 050 lık ED3 - DSİ Keban 8 nci dilim kredisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Kırallığı Hükümeti ara 
12 . 6 . 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun 
İthalde alınacak Damga Resmi nisbetinin % 25 olarak tesbiti 
EİB - Etibank Gökçekaya kredisi hakkında 
Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 



C/63 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 
Karar 
Kanun 
Karar 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
;> 
» 
» 

» 

17 

29 
30 
30 
7 
7 
4 
4 

19 

25 
. 25 
25 
2 
8 
8 
11 
20 
29 , 
29 . 
29 . 
29 . 

10 . 

Tarihi 

. 4 

. 4 

. 4 

. 5 , 

. 5 

. 5 , 

. 5 . 

. 6 
. 6 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 9 . 

.10. 

.11. 

.10. 

.11. 

.11 . 

.11 . 
11. 
. 11 . 

1 . 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

. 1969 
, 1969 
. 1969 
1969 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

1970 

Numarası 

6/11693 

1164 
6/11592 

1117 
6/11762 
6/11762 
6/11745 
6/11973 
6/11959 

6/12200 
6/12200 
6/12200 
6/12349 
6/12536 
6/12654 
6/12597 
6/12705 
6/12726 
6/12726 
6/12726 
6/12726 

7/3 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudî Arabistan Kırallığı arasın 
nın onaylanması hakkında 
Arsa Ofisi Kanununun 5 ve 7 nci maddeleri hakkında 
Tasarruf bonolarının değiştirme ve tevsik işlemleri Tüzüğü hakkında 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 
$ 12 000 000 İD A - Seyhan sulama projesi II. kredisi hakkında 
$ 12 000 000 IBRD - Seyhan sulama projesi H. kredisi hakkında 
$ 25 000 000 IBRD - TSKB kredisi hakkında 
Tl. 77 970 050 lık Sürplü Kredisi hakkında 
Hava taşıma hizmetini ifa etmek maksadiyle Türk Havayolları Anonim 
masının ve kiralanan bu uçakların ihtiyacı olan yedek parça ve teçhiz 
harçlardan istisna edilmesi hakkında 
DM 80 000 000 lık Alman 1969 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
DM 48 000 000 lık Alman 1969 Preje kredisi hakkında 
DM 15 000 000 lık Alman. 1969 TSKB yatırım projeleri Kredisi hakkınd 
İngiltere 1969 - 1 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Çukurova II Proje Kredisi h 
EIB Boğaz köprüsü projesi hakkında 
Norveç 1969 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
AID - Sınai Yatırım ve Kredi Bankası kredisi hakkında 
İtalya 1969 Keban projesi kredisi hakkında 
İtalya 1969 Refinansman kredisi hakkında 
İtalya 1969 proje - Boğaz köprüsü kredisi hakkında 
İtalya 1969 Keban projesi kredisi hakkında 

1970 yılı mevzuatı 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 6258 
maddesine ve 16.9.1969 tarih ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine gör 
kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı ve ithalâtt 
paylar hakkında kararın yürürlüğe konulması hakkında 



C/64 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
Karar 

» 
» 

Kanun 
Karar' 

» 
» 
» 
» 

Kanun 
Karar 

11 
16 
16 
4 
24 
26 

27 
27 
27 
27 
11 
27 

Tarihî 

. 1 

. 1 

. 1 

. 2 
2 

. 2 . 

. Li 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 
1970 

, 1970 
. 1970 
1970 
, 1970 

Numarası 

1211 
7/113 
7/139 
7/171 
1218 
7/287 

7/331 
7/331 
7/331 
7/331 
1224 
7/342 

Kanun 

17 . 3 . 1970 

21 1970 

28 . 5 . 1970 

7/369 

18 . 

5 

17 , 
18 . 
18 . 

. 4 . 

. 5 

. 5 

. 5 . 
5 . 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 
1970 

7/510 

7/586 

7/630 
7/631 
7/725 

1262 

1266 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu 
EIB - DSİ Keban projesi IX. dilim kredisi hakkında 
İngiltere 1959 - II Konsorsiyum kredisi hakkında 
Avusturya 1969 proje kredisi hakkında 
1969 Kalkınma istikrazı hakkında 
Akaryakıt ve akaryakıt teraekesi alım ve satımının tanzimi ile 
nın işleyiş şekline ait 6/7956 sayılı Kararnamenin 2 nci madd 
bendinin değiştirilmesi hakkında 
Fransız 1969 Konsorsiyom kredisi hakkında 
Fransız 1969 Keban proje kredisi hakkında 
Fransız 1969 Boğaz köprüsü projesi hakkında 
Fransız 1969 proje kredisi hakkında 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanunun (1567 
Holânda Gelişmekte Olan Ülkelere Yatırım Bankası (NİBDC 
imzalanmış bulunan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında. 
İngiltere Hükümetinin Hükümetimize verdiği İskenderun lim 
Proje Anlaşması hakkında. 
Avrupa Konseyi İskân Fonu tarafından memleketimize veril 
hakkında. 
İngiliz Hükümetinin Hükümetimize vermeyi taahhüt ettiği 1 
hakkında. 
EIB - T.C.K. Boğaz köprüsü I. dilim kredisi hakkında 
EIB - DSİ Keban projesi X. dilim kredisi hakkında 
Birleşik Krallık Hükümeti ile Hükümetimiz arasında Boğaz 
İkraz Anlaşması hakkında. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki K 
mesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek maddelerle geçici madd 
3 neü maddesi 
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında 



— C/65 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kara* 

» 

;> 
» 

Kantin 
İCaraı* 

'» 

» 

28 

28 

5 
25 

29 
25 

25 

25 

Tarihi 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 

. 6 . 

. 6 , 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

, 1970 

1970 

Numarası 

7/744 

7/756 

7/787 
7/868 

1306 
7/1048 

7/1049 

7/1051 

Kanun 
> 

Karar 

> 

29 . 
29 , 
30 , 

7 . 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

1318 
1319 

7/1091 

7/1092 

ö z e t i 

18 Mayıs 1969 tarihinde Kabil'de imzalanmış olan «Türkiye Cumhuriy 
Kırallığı Hükümeti arasında eşya ve Yolcuların Ülkeleri üzerinden Tr 
arasında Nakliyata Mütedair Anlaşma» nm onaylanması hakkında 
14 Kasımı 1964 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türkiye Cumhu 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Mü 
kolün onaylanması hakkında 
Kanada - Köy İşleri Bakanlığı grayder kredisi hakkında 
Avusturya Hükümeti yetkilileriyle 7 Kasım 1969 tarihinde Viyana'da 
arası Karayolu Nakliyatına Mütedair Anlaşma» nın onaylanması hakk 

2510 sayılı İskân Kanununa ek Kanun 
Kütahya ilinin Gediz ilçesine bağlı Saz ve Gümüş köyleri civarındak 
Kömür İşletmeleri Anonim Ortaklığına verilmesine dair. 
Türkiye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde ABD'nin verdiği 40 mi 
masının onanması hakkında. 

4 Nisan 1970 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik «Türkiye Cu 
Krallığı Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Müteda 
rafların Anlaşmanın onaylandığını yekdiğerine bildirdikleri en son 
üzere) onaylanması hakkında. 

Finansman Kanunu 
Emlâk Vergisi Kanunu. 
Hükümetimiz dle Birleşmiş Mületler Kalkınma Teşkilâtı temsilciliği 
sanayii geliştirme programı özel fon Kredisi» Anlaşmasının onanm 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi dle akarya 
bının işleyişine ait 6/7936 sayılı Kararnameye ek Kararın, satıcı kârla 
değiştirilmesi hakkında. 

7 , 8 . 1970 7/1104 Şeker fiyatlarının yeniden tespiti hakkında. 
7 . 8 . 1970 7/1094 ithalde alınacak damga resmi oranlarını yeniden tespiti hakkında. 



C/66 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çe 
Ka rar 

Tebliğ 
Karar 

» 

şidi Tarihi 

7 . 8 . 1970 

16 . 8 . 1970 
22 . 8 . 1970 

1.9. 1970 

Numarası 

7/1102 

82 
7/1290 

7/1241 

ö z e t i 

» 

Tebliğ 
Karar 

» 

» 

» 

» 

» 

Tebliğ 
Karar 

1 

5 
15 

.18 

25 

17 

24 

26 

8 
20 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10. 

.11. 

.11. 

1970 

1970 
1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 
1970 

7/1242 

3 
7/1305 

7/1.275 

7/1326 

7/1412 

7/1496 

7/1521 

86 
7/1622 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Ka 
1 nei maddesi ve 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 
2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 sayılı Karara 1 nci maddesine b 

Türk parasını koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin T 
Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Hümetimizle İn 
«Birleşik Krallık - Türkiye 1970 2 nolu ikraz anlaşmasının o 
Bâzı Petrol şirkenlerince ithal edilmiş ve edilmekte olan ham 
lar ve 14.10.1967 gün ve 6/8957 sayılı, 4.12.1968 gün ve 6/110 
melerinin yürürlükten kaldırılması ve 6 . 4 . 1967 gün ve 6/7 
2-b ve 13 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 
Petrol hakkı sahiplerinin Türkiye'de imâl ettikleri petrolün m 
fiyatının tesbiti hakkında. 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karar ili 
Hükümetimizle ingiltere Hükümeti arasında Kırıkkale Çelik 
len 1 586 000 sterlinlik kredinin 1 980 ÖO0 sterline yükselti 
iskenderun Demir ve Çelik Tesislerine inşaası için SSBC'nin 
tutarında finansmana ait özel klirink tertibinden ödemle şartl 
T. C. Hükümeti ile isveç Krallık Hükümeti arasında akdolu 
onanması hakkında. 
isviçre Konfederasyon Hükümeti ile Hükümetimiz arasında a 
kredi anlaşmasının mütemmim cüzünü teşkil etmek üzere ta 
ların onanması hakkında. 
Fransız Hükümeti 1970 yılı için Hükümetimize açtığı kredi i 
hakkında. 
Keban barajı için Hükümetimiz ile Birleşik Devletler Milletl 
imzalanan kredi anlaşmasının tadili hakkında. 
Türk Parasını koruma hakkındaki 17 sayılı karara ilişkin teb 
Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için Avrupa Yatırım 
imzalanan Finansman mukavelesi hakkında. 



— C/67 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Karar 

» 

Tarihi 

24 .11 . 1970 
27 .11. 1970 

27 .11. 1970 

Numarası 

87 
7/1661 

7/1652 

ö z e t i 

28 . 1 1 . 1970 

28 . 1 1 . 1970 

24 .12 . 1970 

24 .12 . 1970 

Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin 
Hükümetimizle Belçika Hükümeti arasında yapılan 75 milyon Belçik 
kında. 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1557 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine 16 . 9 . 1960 tarih ve 7a sayılı Kanunun 9 ncu ma 
da kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı ve 
öd&neoek paylar hakkındaki Karara ek Karar. 

7/1720 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında i 
Araştırma ve Eğitim Özel Fon Projesi uygulanması hakkında. 

7/1719 Avrupa Para Anlaşması (EMA) Fonunun muhtelif tarihlerde Hükü 
dolarlık kredinin onaylanması hakkında. 

7/1738 Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Hükümetimizle İngilte 
lanan 1 milyon sterlinlik kredinin onanması hakkında. 

7/1773 Türkiye Yardım.' Konsorsiyomu çerçevesinde Federal Almanya Hük 
mayı taahhüt ettiği toplam 43,2 milyon marklıkve borç tescili şek 
Alman Hükümetince kabulü üzerine anlaşmanın onanması hakkında. 

30 .12 . 1970 7/1776 Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası ile Hükümetimiz arasında 
lık kredinin onanması hakkında. 

Tebliğ 

"Karaı* 

Yönetmelik 

9.1. 1971 

23 . 1 . 1971 

24 . 1 . 1971 
23 . 2 . 1971 

7/1873 

7/1845 

1971 yıüıma ait ımeivzuıat 

Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karara ek tebl 
•koruma hakkında 18 sayılı Kararın 5 nci maddesine 29 . 8 . 1970 t 
lar Kurulu Kararı ile eklenen hükümler gereğince yeni ve eski döviz 
lar hakkında). 
T. C. Hükümeti ile Avusturya Hükümeti arasında 1970 yılı 15 800 
daki malî yardım hakkında. 
Gümrük giriş tarife cetvelindeki vergi nispet ve hadlerinde değişikl 
1262 sayılı Kanunun uygulanmasını gösteren Yönetmeliğin ikinci m 
ve (c) bendi hükmü. 



Yergilerin, resimlerin re başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
Tebliğ 
Karar 

Yönetmelik 

Kanun 

Karar 

22 . 3 . 1971 1380 
1 . 4 . 1971 — 
2 . 5 . 1971 7/2347 

12 . 5 . 1971 7/2441 

15 . 5 . 1971 7/2417 

29 . 5 . 1971 7/2526 

31 . 5 . 1971 7/2537 

8.6. 1971 

23 . 6 . 1971 1417 

12 . 7 . 1971 7/2798 

12.7. 1071 7/2795 

12 . 7 . 1971 7/2811 
15 . 7 . 1971 7/2818 

— C/68 — 

Ö z e t i 

Su Ürünleri Kanunu. 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara 
Avrupa Yatırım Bankası ile T. C. arasında 8 Aralık 1964 tar 
sabında biriken TL. fonları tekrar kullanılması»hakkında. 
Entansif süt üretimi projesinin finansmanı için İDA'dan alm 
kında. 
Radyo, televizyon alıcılarından alınacak yıllık ruhsat karşılı 
kında. 
İngiltere Hükümetinin Gübre Fabrikaları A. Ş. ne iskenderu 
sii için Hükümetimize verdiği 6,7 milyon sterlinlik kredi anl 
7269 sayılı Kanunu 2 . 7 . 1968 tarih ve 1051 sayılı Kanunla 
kanlar Kurulu Kararı. 
2510 sayılı Iskan Kanununa ek 1306 sayılı Kanunun bâzı mad 
terilen Yönetmelik. 
Deniz Kuvvetlerinde yabancı harp gemileri ve harp gemisi 
malzemesi satmalmmasma dair Kanun. 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde Fransız Hük 
ahhüt ettiği 102 milyon Fransız frangı tutarındaki Anlaşma 
kında. 

Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile 
bına ait 6/7956 sayılı Kararnamenin b (d), b, 18 (a) madde 
7/1092 sayılı Kararnamenin 1 nci maddesi ile değiştirilen 9 u 
yeni bir madde eklenmesine dair. 

Memur konutları Yönetmeliği hakkında Kararname. 
Burdur, Bingöl ve Maraş'ta meydana gelen deprem sebebiyl 
Bingöl, Elâzığ, Maraş, Van ve Gaziantep illerinde bütün iş ye 
vamı süresince 275 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğinc 
sı hakkında. 



— C/69 — 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaikları 

A 

Tarilıi Numarası Ö z e t i 

20 . 7 . 1971 1446 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlanacak (c) cetveline 29 . 7 . 1970 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
kında. 

31 . 7 . 1971 7/2873 Türkiye Elektrik Kurumunun 10,5 milyon dolarlık gaz türübini p 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümetinden 1 3OT 853 .90 dolarl 
Anlaşmanın onanması hakkında. 

31 . 7 . 1971 7/2874 Ankara ve istanbul gecekondu bölgelerinin düzenlenmesi konusunda 
Avrupa Konseyin iskân fonundan alman 4 milyon DM'/lik kredi ile 
lerinin onanması hakkında. 

19 . 8 . 1971 7/2950 Hükümetimizle IBRD arasında Waahin'gton'da imzalanan 13,5 milyon 
masının onanması hakkında. 

19 . 8 . 1971 7/2963 Yaş meyve ve sebze projesinin dış finansmanını sağlamak için İBR 
Birliğinden temin edilen kredilerle geliştirme krediler hakkında. 

23 . 8 . 1971 7/3046 Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Belçika Hükümetinin 1 
ettiği kredi ile ilgili Anlaşma hakkında. 

25 . 8 . 1971 7/3026 TEK enerji hatları projesinin dış finansmanı için Dünya Bankasınd 
lık kredi hakkında. 

25 . 8 . 1971 7/3027 Çukurova enerji projesi için Dünya Bankasından sağlanan 7 milyon 
laşmanın onanması hakkında. 

4 . 9 . 1971 7/2996 AID program kredisi hakkında. 
2 . 9 . 1971 7/3098 Japon Hükümeti tarafından çeşitli yatırım projeleri için sağlanan 5 

onanması hakkında. 
13 . 9 . 1971 7/3132 Fransız Cumhuriyeti Hükümetinin Keban Barajı ve Hidroelektrik sa 

nansmanı ihtiyacını karşılamak üzere verdiği kredi hakkında. 
20 . 9 . 1971 7/5066 istanbul su projesi için iBRD'den sağlanan 37 milyon dolarlık proj 

kında. 
20 . 9 . 1971 7/5067 istanbul gübre sanayii için iBRD'den alınan 24 milyon liralık dış fi 

7 . 1 0 . 1971 7/3251 Holanda Hükümetinin Hükümetimize verdiği 1971 yılı kredisi hakkı 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirleri1' 
dayanakları 

t « , 
Çeşidi 

Karar 

Kanun 
Karar 

13 

18 

6 
27 

.10. 

.10. 

.12. 

.12. 

1971 

1971 

1971 
1971 

7/3271 

7/3292 

1497 
7/3539 

27 .12 . 1971 7/3587 
23 .12 . 1971 7/3561 

Yönetmelik 
Kanun 
Karar 

> 

> 

» 

Kanun 
Karar 

» 
Tebliğ 

2 
13 . 
18 . 

18 . 

18 . 

18 . 

5 , 
14 

19 . 
19 . 

1 . 
. 1 . 
, 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 

2 
.. 2 

. 2 , 

. 2 , 

, 1972 
, 1972 
, 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 
,1972 

— 
1511 

7/3674 

7/3678 

7/3700 

7/3696 

1512 
7/3823 

7/3856 

_ C/70 — 

ö z e t i 

Hükümetimizle Avrupa Yatırını Bankası arasında Boğaz köpr 
köprüsünün finansmanda kullanılmak üzere sağlanan finansm 
kında. 
Belçika Krallık Hükümetinin Türkiye'ye Yardım Konsorsiyum 
diği 1,5 milyon sterlinlik program kredisi hakkında. 
Çay Kurumu Kanunu. 
T. C. Hükümeti ile Japonya deniz aşırı Ekonomik işbirliği fo 
projesi için) imzalanan 9 milyar yediyüz yirmi milyon yen tu 

ması hakkında. 
Reasürans tekelinin 3 yıl süre ile Millî Reasürans T. A. Ş. n 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı Karara ek 
şında dolar karşısında 1 dolar = 14 TL. olarak tespiti hakkım 

1972 yılana ait mevzuat 

Atatürk üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği. 
Harcırah Kanununa ek Kanun. 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında y 
Anlaşmasının onanması hakkında. 
EMA (Avrupa Para Anlaşması) İdare Meclisinin Türkiye'ye 
verilmesine ilişkin Kararın onanmasına dair. 
Boğaz Köprüsü projesi için Japonya'dan sağlanan 3 312 OüO 
masının onanması hakkında. 
T. C. ile Eximbank arasında (TKl Kurumuna verilen) 1 500 0 
kında. 
Noterlik Kanunu. 
Haşhaş ekiminin yasaklanması dolayısıyle, Hükümetimizle AB 
taksidi olan 2 milyon dolarlık Anlaşma ile 300 bin dolarlık A 
T. C. ile Poılonya Halk Cumhuriyeti arasında akdedilen İkraz 
1118 sayılı Oyun kâğıtları monopolü Kanununun 6 600 saylıı 
verdiği yetkiye dayanarak satış fiyatlarının tespiti hakkında 



_.. C/71 — 

Vergilerin, resimlerin ve başîka gelirlerin 
dayanakları 

t — — '• 

Çeşidi 

Kanun 

Ka rai' 

Kanun 

Karar 

Kanun 
Karar 

Tarihi 

24 . 2 . 1972 

29 . 2 . 1972 

9.3. 1972 

8 . 4 . 1972 

18 . 4 . 1972 
22 . 4 . 1972 

Numarası 

1544 

7/3996 

1571 

7/4229 

1581 
7/4202 

30 . 5 . 1972 7/4344 

Kanun 
Karar 

» 
» 

» 

» 

Kanun 

Karar. 

> 

26 
2 . 

1 
6 , 

15 , 

15 . 

17 . 

30 . 

19 . 

. 6 

. 6 . 

. 7 . 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

7 . 

8 . 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

1972 

1972 

1598 
7/4502 

7/4635 
7/4625 

7/4660 

7/4666 

1610 

7/4661 

7/4897 

ö z e t i 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Yergileri Kanununun bâz 
pılmasındaki Kanun. 
Avrupa Yatırım Bankası özel seksiyon Boğaz Köprüsü projesi 6 ne 
Yatırım Bankası arasındaki Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Bâzı temel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hâsı 
açılacak bir deprem fonu hesabından toplanmasına dair Kanun. 
Denizli ilinin Acıpayam ilçesine bağlı Karaiemaiıller köyü civarında 
letme imtiyazının Köyceğiz Kromları işletmesi Limited İşletmesine v 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu. 
5 . 6 . 1969 tarih v e 6/11933 sayılı Kararnameye ek Kararname (Re 
titüsünce yapılan tahlillerin fiyatlarının tespiti hakkında, 
İşletmeye açılmış ve açılacak olan çeşitli bölgelerdeki sulama şcbe 
tam sulamalardan alınacak ücretlere ilişkin Kararname. 
Malî Denge Vergisi Kanunu. 
T. O. Hükümeti ile AID tarafından temsil olunan ABD arası 
10 400 000 dolarlık hibe Anlaşması hakkında. 
Türkiye'ye maılî yardıma ilişkin (OECD) Konsey kararının onanması 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için AID tarafından Hükümetimiz 
kredi ile ilgili Anlaşmanın onanması hakkında, 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için Uluslararası İmar ve Kalkınm 
açtığı 76 milyon dolarlık kredi hakkında. 
Antalya'da kurulmuş Onman Ürünleri Sanayii için Birleşmiş Milletl 
355 bin dolarlık yardım alınmasına dair Anlaşmanın onanması hakk 
29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı ma 
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ana tevsiat projesinin kısmî dış 
mak üzere Exsimbank tarafından Hükümetimize açılan 28,5 milyon d 
manın onanması hakkında. 
Arsa sayılacak arazi hakkında Kararname. 



— C/72 — 

Vergilerin, resimlerin ve hagka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
Karar 

Kanun 

Karar 

Tarihi Numarası 

Yönetmelik 
Kanun 
Karar 

25 . 8 . 1972 
1.9. 1972 
3 . 9 . 1972 

20 . 9 . 1972 7/4768 

1 .10. 1972 
1 .10. 1972 

5 .10 . 1972 

24 .10. 1972 

1 .11. 1972 

14 .11. 1972 
21 .11. 1972 

26 . 12. 1972 

7/4845 
7/5065 

7/4986 

7/5102 

7/5146 

1627 
7/5368 

1648 

6 . 1 . 1973 7/5629 

22 . 1 . 1973 7/5638 

Ö z e t i 

Beden Terbiyesi bölgeleri hesap alım satım bilet ve ayniyat 
1615 Gümrük Kanunu. 

7/4570 Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Belçika Hük 
milyon Beılçika frangı tutarındaki krediye ilişkin Anlaşman 

26 . 1 . 1973 7/5684 

Muş ilinin merkez ilçesine bağlı Kızılağaç ve Dazikom köy 
madeni işletme imtiyazının 40 yıl süre ile Barit Maden Ltd 
Marmara otelinin işletme kararının 2 ve 5 nci maddelerini 
Hükümetimiz ile IDA arasında îstanbul şehirsel gelişme pr 
2 300 000 dolarlık kalkınma kredisi hakkında. 
Eximbank ile Hükümetimiz arasında imzalanan Kara Yollar 
ma'kinalan projesi için (5 125 800 dolarlık) kredi anlaşmasın 
Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için T. C. Hükümet 
ve Lüksenburg-'da imzalanmış olan anlaşmanın adı geçen proj 
Hükümetimizle Eximbank arasında ve Wells Fargo Bank N. 
Müdürlüğü'nün Ayvacık Barajı projesi ile ilgili dış finansm 
dolarlık 'kredi anlaşmasının onanması hakkında. 
Umumî Hıfzısıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştîrilm 
A. B. D. Hükümıetinin (AID) vasıtasıylo Boğaziçi (frıivereiıtes 
turo yaptığı yardım 'hakkında Anlaşma Kararı 
2 . 7 . 1967 tarih ve 828 sayılı İthalde alınan Damga Resmi 
rilmesi vo yürürlük süresinin artırılmasına dair Kanun 

1973 yılına ait mevzuat 

B. M. K. P. yardımı ile yürütülmekte olan iş güvenliği proj 
tarihinde Ankara'da imzalanan 1 numaralı tadil metninin ort 
Almanya Hükümetinin Hükümetimize açacağı kredi ile ilgili A 
manın onaylanması hakkında 
Bazı mallardan Gümrük Vergisi yerine tek ve maktu vergi alı 



— C/73 — 

Vergiletin, resimlerin ve 'banka gelirlerin 
'dayanakları 

('esidi Tarilb Numarası Ö z e t i 

Karaı ' 31 . 1 . '.107o 7/5726 İkinci Beş Yıllık Plan dönemi, için İsviçre Hükümet in in Hükümetimize 
ıkıvdi verilmesine dair Anlaşmanın uygulanması hakkında 

» 31 . 1 . 1073 7/5761 (iotiUü gider usulünde HU ve kara avcılığında uygulanacak götürü gide 
1074 yıllarında, su avcılığı için rf 82, kara avcılığı için. r/r 80 olarak on 

» 7/5846 Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kara Lsmailler köyündeki krom. nıad 
mesi Madencilik .Limited. Şirke! ine verilmesi kararlaşt ır ı lmıştır . 

» 20 . 3 . 1073 7/610İ P. T. T. Fenci Müdür lüğü projesinin dış Finansmanım, karşılamak için K 
nusundaki Anlaşmanın onaylanması hakkında 

» 4 . 4 . 1073 7/6108 T. F. Hükümeti ile i İrlanda (F'dşmc'kle olan Fikoler Yatırım Bankası ( 
Anlaşma hakkında 

» 5 . 4 . 1073 7/6200 Dolanda Hükümet mce T. F . ne yardım için iki Hükümet, arasında İcat i 
•ması Kararı 

» 25 . 4 . 1073 7/6204 T. F. Hükümeti 'i;- Belânda gelişmekti1 olan ülkeler Yatırım Bankası (X 
İkraz Anlaşması hakkında. 

» 25 . 4 . 1073 7/6302 "i rükümeiimiz ile Birleşmiş Milu-tler Dünya (Jıda Programı Projesi uyg 
hakkında 

» 14 . 2 . 1073 7/5847 Faziantep ' in İslâhiye İh,esine bağlı Daracık köy undaki krom madeninin 
caret ve Fimile'd ŞirkeFmc verilmesi karariaştrrı lmıştu' . 

» 27 . 2 . 1073 7/5016 Avrupa. Fkonomik Topluluğu ile Hükümetimiz arasındaki '.Malî Protoko 
Avrupa Yatırım Bankası, kanaiıyle yatırını projesinin finansmanı için ön 

» 26 . 2 . 1973 7/5025 P. T. T. Fenci Müdür lüğü projesinin. fevsiat programının finansmanını 
metimizle Kanada. Hükümet i arasında Kredi Anlaşmasının onaylanmas 

» 26 . 2 . 1073 7/5027 Türkiye Sınaî Kalkınma Banka-- iîe Dünya. Bankası arasında finansma 
Hükümetimizle Banka arasındaki (.i aran ti Anlaşması hakkında 

» 21 . 5 . 1073 7/6404 Milletlerarası İktisadî İşbirliği ve Felişnıe Teşkilâtı (OBOD) Konseyini 
rar ı uyarınca 31 Mayıs .1063 tar ih ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 ne i. 
Kn ri]]unca k.ararlast ı rılmistir. 



— C/74 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaklar» 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kanun 5 . 4 . 1973 1702 Petrol Keformu Kanunu 
Y. T. 18 . 4 . 1973 

2 5 . 4 . 1973 ' 1710 ' ^ ı Eserler Kanunu 
» 3 . 5 . 1973 1712 647 «ayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapı 
» 8 . 5 . 1973 .1716 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile SSCB Hükümeti, arasında 

onaylanması, hakkında Kan un 
» 8 . 5 . 1973 1717 T. C. Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti arasında, hava 

na dair Kanun 
» 8 . 5 . 1973 1718 T. C. Hükümeti ile Hanimi a ika Krallığı Hükümeti arasında, h 

onaylanmasına dair Kanun 
» 1 4 . 6 . 1 9 7 3 1739 Millî Eğitim Temel Kanunu 
» 19 . 6 . 1973 1742 171 sayılı Toplantı re Gösteri Yürüyüşü I îürriyeti hakkındaki 

Kanun 
» 26 . 6 . 1973 1743 193 vsayılı Gelir Yergisi Kanununun .104 neü maddesinin sonuna 
» 20 . 6 . 1973 1744 6831 ısayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme 

geçici madde 'eklenmesine dair Kanun 
» 21 . 6 . 1973 1753 506 saydı (SSK) Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

mesi hakkında Kanun 
» 25 . 6 . 1973 1757 Toprak ye Tarım ]{eforum Kanunu 
» 26 . 6 . 1:973 1772 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sa 

tirilmesine dair Kanun 
» 26 . 6 . 1973 .1773 Hov'let Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Csulle 
» 2 8 . 6 . 1 9 7 3 1784 Türk Uçak Sanayii A. O. Kanunu. 

Karar 2 . 6 . 1973 7/6526 Bakanlıklar, Devlet Teşekkülleri, f niversitelerie özel müessese 
ni Fennî Kullanma Yönetmeliği 

» 2 , 6 . 1973 7/6579 2 . 5 . 1973 itarilıli Bakanlar Kurulu kararıylc Etibank dış fin 
ce karşılanmaısına ilişkin Anlaşmanın onaylanması hakkında 

» 28 . 6 , 1973 7/6683 Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve serbest meslek vs'ahipl'erin 
makine itjhaline ve 7/3 «ayılı Kararın bazı maddelerinin değiş 



— C/75 — 

Vergilerin, resimlerin ve Hmşka gelirlerin 
dayanakla) ı 

(Vsldi Tarilıi Numarası Ö ü e t i 

» 

» 

Yönetmelik 31 . 7 . .1973 S. S. K. Konut Kredisi Yönetmeliği 
Karat- 12 . 6 . 1973 7/6585 Tarım, dışı sektörlerin ihtiyacını karşıla inak üzere Hükiuneıtimiz ile (BM 

imzalanan Anlaşmanın onaylanması hakkında 

» 2S . 6 . 1973 7/(57.13 11ü küm etim izle Dünya. Bankası (1BKD/1DA) arasında imzalanan İk 
laşmasının onaylanması hakkında 

Karar 20 . 7 . 1973 7/6888 Avusturya ile imzalanan hava ulaştırması Anlaşması 
» 20 . 7 . 1973 7/6849 Belçika .Hükümetinin Hükümetimize açacağı 100 milyon Belçika Fran 

zalanmış olan Anlaşmanın onaylanması hakkında. 

» 16 . 7 . 1978 7/6884 T. O. ile Amerika. Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Boğaziçi Ün 
nim Hükümetimize (AID) yardımı ile ilgili Anlaşmanın uygulanması 

» 26 . 7 . 1973 7/6918 T. (\ Devlet Demiıyollarının yeniden düzenlenmesi ve dış finansman ih 
kümetimizle Dünya Bankası (IBRD) arasında 25 alayiş 1973'te imzal 
onaylanması hakkında 

» İS, . 8 . 1973 7/7014 İtalyan Hükümetinin T ürk i ye-'ye Vardım. Koalisyonu çerçevesinde açaca 
18 . 8 . 1978 7/7019 İstanbul Blektrik •Şebekesinin ıslahı projesinin dış finansman ihtiyacın 

mizle riusjlararası Kalkınma, Bankası arasında imzalanan İkraz Anlaşm 

4 . 9 . 1973 7/7062 Fransız Hükümeti ile imzalanmış 1 6 . 9 . 1970 ve 11 . 6 . 1971 tarih 
orta, vâ'deli kredilerden kullanılmamış 53,6 milyon Franklık kredinin u 
hakkında 

1 . 10 . 1973 7/7202 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karar 
Tebliğ 24 . 8 . 1.973 2 özel dış krediler ve faiz 'eşlendirme Fonu hakkındaki 7/5399 sayılı K 
Yönetmelik 14 . 9 . 1973 72.19 Define Araştırılması ile ilgili Yönetmelik 
Karar 24 . 9 . 1973 7/7219 AFT ile imzalanan Malî Protokol çerçevesinde THY. projesi finans 

8 650 000 hesap hirimlik kredi hakkında 



— C/76 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

f— ^ 
Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Eski alacaklar 

A) Tevziattan istirdat 

— Tâvizen verilecek mebaliğden istirdat, muhtelif sonelerde 
ve diğer hususî kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan meba 

— İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş o 
nevi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara ait mukarreratm 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 
— Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü munkazi olmuş 

dukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve nizamna 
cek olan bilûmum vergi, resim, hare ücret ve iltizam bedell 

Cezalar 
A) Para cezaları 

— Umumî ve hususî bilcümle kanunlarla nizamname ve kararn 
para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezaları 
Umumî ve hususî bilcümle kanunlarla nizamnameye ve kar 
zammun eden hükümleri hususî kanun, nizamname ve talimat 
tulan talebelerden mecburî hizmetlerini ifa etmemeleri- sebe 

Faizler 
— Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açılan hesabı 

faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüsler 

Müteferrik 
— Umumî ve hususî bilcümle kanun, nizamname, kararname 

lire müteallik hükümleri 



Ç - cetveli 
[Vatani hizmet aylıkları] 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylıik 
tıutatrı Dayandığı kanunum Tutarı 
L. K. No. Taırihi L. K. 

Adil : 
Usalt ile vulkulbulan mlüsademede 
şehidan vefalt edem Kıızıloa/ Nalhi-
yestiı Müdürü 

Eşi : Havva İsınnet M^eral 
KIKI : iffet İnan 

Alil Kuza, : 
T. B. 'M. Meclisd Birimci Dönem 
Kars Milletvekili 

Eşi : Pakizıe Ataman 

Ali Kemal- : 
Konya hâdisei isyaıniyesinde şe-
hidedilen 

Kızı : Nefise Apalı (1) 

Ali ıSaımii Eryıldız : 
İstiklâl Savaşımda yararlık gös
teren 

Ahmet Muhtar : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dötııem 

îstanlbul Milletvekili 

Kızı : Fatma Feriha (Batı 

Abdnrrakman Özgen : 
Milis Akıncı Vandar Müfrezesi 
Kumandana 

65,25 481 13.4.1340 193,79 
65,25 481 13.4.1340 193,79 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

65,25 515 24.4.1340 300,00 

500,00 368 7.9.1963 1 350,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

500,00 859 25.4.1967 1 000,00 

(1) Teehhülüne kadar 

2 — 

Aylık sıahiplerinin isimleri 

Abdülllkaıdir : 
T. B. M. Meclisd Birimci Dönem 
Diiyanbalkıır Milletlveikdli 

Kızı : Sevim Kürkçü 
Eşi : Esma 

Abdülgami Ensıari Yardımcı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Şiverek Milletvekili 

Avını Pa§a : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
'Sarııihan (Milletvekili 

Kıızı : F. Biedia Vandar 
Alhmet Fevzi Erdem : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Batüm Milletvekili 

Ahmet Yılmaz : 
Çaykara İlçesinin Bacan köyün 
den KaldabauiLoğ'hı 

Ahırtett Nafiz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Canik Milletvekili 

Eşi : Kadıiye'Özalp 

Albdulgaifur : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karası Mili et-vekili 

Eşi : Naide İşitin 
KTZI ; H. Laımia İstin 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık sıaMpler&ninj isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Ahmet Selâhattin : 
İstanbul Milletvekili 

Eşi : Seza Hacer Tamer 231,00 1104 19.6.1927 623,70 
AbdüMıaımiıt Ha>mdi : 
'T. OB. İM. Meclisi Birinci Dönem 
Diyarlbalkir Milletvekili 

'Eşi : Nahide Çimtan 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Hayriye Hevedanh 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Ahmet : 
T. OB. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat MiiMettivekili 

Kızıı : Eetlbiye Baydar 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kıızı : Emine Enginıer 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Ahmet Haımdi Yalman : 
"T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Camıifk 'Milletvekili 

Kızı : Emime Ülken Yalman 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Arif : 
T. B. İM. (Meclisi Birinci Dönem 
-Konya) Milletvekili 

Kıızı : Fatma Lelbibe Alp 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
' Kızı : (Şerife Baysal 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

A. 'Dunsun Yaılivaç : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Çoruim Milletvekili 

Kızı : Turan Yalvaç 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Alim Çınar : 
'T. B. M. (Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri' Mülleitlvelkili 

Eşi : Hatice Çunar 
Kızı : Zübeyde Çınar 
Kızı : Nadire Bıçakçı 

Atif'Tüziiln : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milletvekili 

Eşi : Necibe Tülzikı 

Ali Rıza Bebe : 
T. B. M. Mecliisi Birinci Dönem 
İstanbul Milletvekili 

Eşi : Mediha Bebe 
A. Vasfi Mülhürdaroğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Erzurum Milletvekili 

Eşi : Düriye Müibürdaroğlu 
Arslan'Toğu'z : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Maraş Milletvekili 

Eşi : Nazîmiye 
Oğlu : Ahimıet 
Oğlu.: Mahmut 

Ahmet Mıaizlhar Akifoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Istambıul Miilleltvelkili 

Eşi : Nazâlfe 'Cahide 
Kıızı : E. Nurcatı Keser 



Aylık sahiplerinin isimleri 

ALİ Rıza Acara, : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Batlım Milletvekili 

Eşi : Asiye Acara 
Ali Vaısılf Telli : 
T. B. 'M. Meclisi Birinci Dönem 
Gene, Milletvekili 

Eşi : Nedime Telli 
Ali Fethi Okyar : 
İstanbul Mil letvekili 

Eşi : F. Galibe Ok var 
Ali Rııza Özdarenıde : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Ama-sya Milletvekili 

Kızı : A. Sndıika 
Arif Hikmet özdemir : 
T. B. M. Meetisi Birinci Dönem 
Bıilttis Milletvekili 

Eşi : Emine Hediye Özdemir 
Kızı : Zoliha Özdemir 

Alıl Rıza, Alıcı : 
Büyük Harlb ve İstiklal Harbine 
iştirak eden 
Ali Güven : 
Kırıkhan il cesimden 
Ali Kılıç : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Gaziantep M il letvekili 

Esi •: M. Şeria 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunu'n 
L. K. No. Tasrihi 

87,50 
87,50 

350,00 

5269 
5209 

/ ; ) ; • ) 

175,00 5209 15.12.1948 

75,00 5814 18.7.1951 

87,50 5209 15.12.1948 

175,00 5814 18.7.1951 

500,00 870 

15.12. 
15 19 

1948 
1948 

9.3.] 

12. 5 

1960 

1967 

175,00 5269 15.12.1948 

- Ç / 4 -

Aylık sıahüpl erinin isimleri 

Behçet Kultlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Çanlkıtrı Millet/vekili 

Kuzı : Ayşe Tayvibe Kutlu 
Bekir Sıtkı : 
T. I». M!. Meclisi Birimci Dönem 
Siverek Milletvekili 

Kişi : Zekiye Ocak 
Bekir Sami : 
T, B. M". Meelisi Birimci Dönem 
Aımagya Mitlel sekili 

Kızı : Nimet Kundııh 
Besini Yoralmaiz : 
Birinci Dünya ve İsltıiklâl Sava 
şiıcla yararlık gösteren Musîtafo 
ioğlıt 
OevatAbibas : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bolu Milletvekili 

Kızı : Halk'e Necla Gürer 
Kızı : Alualhı Gürer 

Cafer Tayyar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Edinme M iltetvekili 

Eşi : Emine Melek Eğilmez 
Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Kırşehir Milletvekili 

Eşi : Nuriye Seçkin 



Ayüıik sahip]elinin isimleri 

Cemal Paşa : '(1) 
Vatanî hizmetleriyle tarihe malol-
mraş 

Kızı. : Kâmuraıı Cevat 
Derviş : 
'T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Bitlis MMötivefoili 

'Eşi : Naıcüye Şefime 
Damar Arikoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Adana Milletvekili 

Eşi : A. Salbahat 
Kızı : Melâlhat 
KIKI : Ülker 

Deımir Asa/f : 
B^zkumt Kayı nailvanıı 

Kızı : Günseli Yolal 
Oğlu : Güneri Atamdemir 

Etheııı Fehmi Arsknlı : 
T. B, M. Meclisi' Birinci Dönem 
Menteşe Milletvekili 

Kızı : 'Hayriye Noyangil 
Kızı : Z. İclâl ArslanJı 
Kızı : İkbal Arslanlı 

Edilir Baışa : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
SİIVBS Milletvekili 

Eşi : Fattaıa Maraşan 

Aylık , 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. Tarihi 

500,00 215 5. 1 .1961 

175,00 5269 15.12.1948 

58,38 

65,25 
65,25 

5269 
5269 
5269 

107 
407 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

19. 3 .1337 
19. 3 .1337 

Tutarı 
L. K. 

675,00 

992,24 

846,50 
3,46,50 
346,50 

387,58 
387,58 

58,33 
58,88 
58,88 

5814 
5269 
5269 

18.7.1951 
15.12.1948 
15.12.1948 

846,50 
846,50 
846,50 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

(1) Ha/yatta kaldığı müddetçe : 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Esat Özoğuz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Lâzistan Mebusu 

Kızı : S adiye Ağan 
Emin G'evecıi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Canik Milleityefldli 

Kızı : Madalet Geve'ci 
Enver Tekant : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
İzmir Milletvekili 

Eşi : Faihire Tekaaıt 
Evliya : Mıaraşlı Şehit 

Eşi : Şerife Eyliya 
Emiiin Enkult Seyitoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bursa Milleltlvelklili 

Kızı : Belıkis Erlkult Seyitoğlu 
Kızı : F. Hücrem 

Ferit 'Tek : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İstadbul Mileitivekili 
Fevzii Çakmak : 
T. B. M. Mecliisıi Birinci Dönem 
Kozan Milleüveikili 

Kıızkartdelşa : Niefbahat 
Fahrettin, Altay : 
T. B. M. Meclilai Birinci Dönem 
Mersin Milletvekili 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Ayüıfc sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Fualt 'Oairıım : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmit MülletiveJkili 350,00 58i 4 18.7.1951 2 390,24 
Fahrettin Erdoğan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kars Miletveıkilj 

Eşi : Zülhre Erdoğan 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
FaikÖzitraJk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 

'ödbeliib'örftk'elt MilldtvekiK 
Eşi : Hesoa Öıztrak 175,00 58i4 18.7.1951 992,24 

Fevizi Pirineçioğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Diyarbakır Milletvekili 

Kızı : Nezihe Pirinçıçioğlu 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
F. Kadriye Demiroğlu : 
İstiklâl Harbi sırasında üstün 
hizmetler ifa eden Makbule kızı 300,00 1441 13.7.1971 300,00 
Fuat Uımay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Bolu Milletvekili 

Kızı : Fatma Mübeşış'er U,may 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Methiye Umaıy 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Hacı Altın er : 
Kore saıvaişıında üsltün kahraıiBan-
hik gösteren Melhmetoğlu 500,00 1062 1.8.1968 1 000,00 

(1) Hayatta bulunduğu sürece 

1/6 — 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Hüseyin Hac um : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karaısi Milletvekili 

Kızı : Zeynep Nezade Eken 
II. Hilmi : 
'T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Van Milletvekili 

Kızı : M. Nuriye Vaner 

Hacı Bedliır : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Malatya Milletvekili 

Kıızıi : Leylâ Eridem 
Kıızı : Ümmıühan Özlbay 
Kızı : Bedriyıe Turanlı 

Halil Hulki Ayduk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
ıSiirt Milletvekili 

KIKI : Melike Bayhaıı 
Kızı : Saadet. Özen 
Kızı : Sadiye Ayduk 

Hakkı Suıteikdn : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Niğde Milletvekilli 

Eşi : Haltice Sutekkı 
Kızı : Sadiye Yaızıgaıı 

H. Suddıik Ha,ydari : 
T. B. M. Meclisi' Birinci Döneım 
Van Milletvekili 

Eşi : A. Faize Haydarı 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Ayihik sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Hamıdi Karlık : 
Denizli Koımiseri 

Eşi : Fevziye 65,25 481 13.4.1340 300,00 

Hüseyin Akstı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönelin 
Erzincan Milletvekili 350,00 5269 15.12.1948 2 390,00 
Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu. : 
T. B. M. Meclisi Bdrinoi Düneını 
•Bitlis Milletvekili 

Kızı : Ulviye Orakçıoğlıı 87,50 52G9 15.12.1948 519,74 
Kızı : ıSevim Orakçıoğlıı 87,50 5269 15.12,1948 519,74 

Hakkı Hami Ulukan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 

Sinop Milletfvekili 
Eşi : Hikmeit Ululkacı 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Hatfılz Mıettımröt Engin -. 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneîm 
Tralbzon Milletvekili 

Kızı : Meliha Engin 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Hacı Süleyman Akgün : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmir MilleltveJkili 

Kızı : Fatma Bilgen 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Hüseyin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ MiılMlvdkili 

Kıızı : Fatma Öz 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Hafız Abdüllalh : 
T. B. M. Meclisi Birinoi Döneni 
İzmit Mililetlvelkdlli 

Eşi : Malklbuıle Tezemir 

Hasan Tahsin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Antalya MilleitiveMi 

Kıızı : Rııkiye SürenkJök 
Hacı Fevzi Celayir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı : Rialbia Odalbaşı 
Kızı : Nsatfia Aydemir 

Hüseyin Hüsnü Işık : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
îistaınlbul Milletvekili 

Eşi : Emine Işık 
Kızı •. Faftınıa Davran 

HalnH îbrıalhim : 
Şehit Çarkçı Yülzlbaışı 

Eşi : Faıtima Belkis 
Kızı : î'clâl 
Kızı : Nlecilbe 
Oğlkı : Celâlöttin 

Hayrulllalh : 
Maraş Ul-tumd1 Riyaziye Mıtıalliımi 

Eşi : Ayşe Erfkan 

8 
8 

7 
6 
6 
6 

6 
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Aylık 
tutaırı Dayandığı kanamamı Tutan 

Ayluk sıaıhiîpl'ejrinini isimleri 

Hüseyia Aydını : 
Abuiıslallı Köyümden 

•'Eşi : Haııüfe Aydın (1) 
OSJZI : Müveddet (2) 

Harım : 
(Ü ayıbın »eti tahakkuk 'eden 

Eişi : Nafıa Atay (3) 
Kızı : Eafana A'tay (2) 

Hamsa Hayati : 
T. B. M. Meclisi Birincıi Döneım 
Menteşe Mili etvelkiıli 

Kızı : Haıtice özitüılk 

L. K 

150,00 
150,00 

150,00 
150,00 

175,00 

No. 

6855 
6855 

6857 
6857 

520:) 

Tarihi 

5.12.1956 
5.12.1956 

5.12.1956 
5.12.1956 

15.12.1948 

L. K. 

425,25 
425,25 

125.25 
425,25 

992,24 

HaJkkı Uraıgan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili 

Kızı : Ayten Urağan 
Kızı : Zülktiye Ungam 

Hamdi Namık; Gıör : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döne'm 
Kocaeli Mii'letvelkili 

Eşi : Şilvekâr Gör 
Ha midi Apaydın : 
T. B. M. Meclisi Birinai Dönem 
Amasya Milletvekili 

Kızı : Nimet Kuran 

87,50 5814 18.7.1951 519,74 
87,50 5814 18.7.1951 519,74 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

(1) Kaydı hayat şartıyle 
(2) Bekâr olduğu müddetçe 
(3) Kaydı hayat mrtıyle ve dul l:aldiğı müddetçe 

Ay'Iık rakiplerinin isimleri 

Hilııriii Kalae : 
T. B. M. Meclisi Birincil Dönemi 

; Kayseri Milletvekili 
! Eşi : A. Faiike Kalaç 
'• Hacı ila rap : 
• T. B. M. Meclisi Birimci Dövneım 

Malatya Milie!i,vekiii 
Eşi : BesAıne Taner 

Halil iİbrakiiiin : 
T. B. M. Meclisi Biranci Dönsem 
k m i t Milletvekili 

Krzı : Na;zmiye (Jandar 
Hüseyin. : 
T. B. İM. Meclisi Bininci Dikeni 
Kozan Mil Leb vekil i 

Kızı : İlüzıVu; Köiksal 
Hüseyin Onur; : (4) 
•28 Nisan 1960 da fetanlbul Beya-
ziit Meydanındaki nümayişte ka
çağını kaybeden 
H. Sınplıi : 
T. iB. M. Miecllsi Birimci Döaıem 
Antalya Milletvekili 

•Eşi : A. 'Saido Tanrıover 
Hulusi Kuitluoğlu : 
T. B. 'M. Meclisi Birimci Döoern 
Aifyotı Millöt!v elkiili 

Kızı : E. Türkân Kuitluoğlu 

(4) Hayatta kaldığı müddetçe 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

58,33 
58,33 
58,33 

5814 
5814 
5814 

18. 7 .1954 
18. 7 .1954 
18. 7 .1954 

346,50 
346,50 
346.50 

îamıdıi Yılmaz : 
\ B. M. Meclisi Birinci Dönem 
jf-enç Milletvekili 

Eşi : LüMiye Yılmaz 
Eşi : Lâtife Yılmaz 
Kızı : Suphiye Erdemli 

îasan Hüsnü Saika : 
\ B. M. Meclisi Birinci Dönem 
nralbzo'n Milletvekili 

Eşi : Emine Melahat Saka 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
îilmi Çayırlıoğlu : 
\ B. M. Meclisi Birinci Dönem 
inkara Milletvekili 

Kuzı : Ayşe Nuriye Özarslan 175,00 5814 18. 7 .1951 992,24 
îa l i t Akmansu : 
*Jililî Mücadelede fevkalâde hiz-

neitleri igörülen 
Kızı : Nennin Akmansu 500,00 41 1.4.1962 1000,00 

îasatn Tavash : 
\ B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Denizli Milletvekili 

Kızı : Hatice Tavasb 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
îaydar Arıslatn : 
\ B. M. Meclisi Birinci Dönem 
içieft Milletvekili 

Eşi : Mehlike Arşları 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Suizan Arşlara 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Aylık 
tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. 

Hamit Karadsınıanoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem. 
Biga Mil'letivekili 

Eşi : Münevver 175,00 

Halil : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletıveikili 

Kızı : Naile Anıs 175,00 
Hacer Karasu : 
Millî Emniyet hizmetleri 'emrin
de yararlı hizmetleri geçen 500,00 
Hasan Basri : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karası Milletvekili 

Eşi : Nazmiye Çamltay 175,00 
Hasan Alemdar : 
Millî Emniyeltte hizmetleri geçen 500,00 
İbrahim Turhan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mardin Milletıvekili 

Kızı : Enisc Turhan 87,50 
'Kızı : Neriman Turhan 87,50 

İsmail Naim : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Erzurum Mille>tvelkili 

Eşi : Esma Naime Saaııvar 87,50 
Kızı : Eahriye Mutlu 87,50 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 

AyOnik sıaMplöriınin isimleri L. K. No. Tarihi 

îsımıail iSuplhi 'Soıysallıoğlu : 
T. OB. İM. Meclisi Birinci Döüjeım 
Burdur Milldtivekili 

Khizı : E. Gömü! iSoysaılboğlu 
Eşi : E. Mümine SoysafHiöğlu 
Kızı : H. İnci1 Toikgöz 

îbnaihim Hakklı : 
T. B. M. Meclisi BirÜMîi Döuiem 
Ergani Milletvekilli 

Kızı : Mühülbe Aklgü.1 
Kızı : Nesliigül Akgün 
33gd : Nadide Akigün 

î. Elamıza : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Isfparlta MMetveküI 

Eşi : (Sidıika Berfeûn 
Kızı : F . ıSemilha B'aışer 

58,33 
58,33 
58,33 

58,33 
58,33 
58,33 

87,50 
87,50 • 

5269 
5269 
5269 

5269 
5269 
5269 

5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

İbrahim. Cevdet : 
T. 'B. M. Meclisi Birinci DÖLM 
Kanası MiMetrvdkili 

Kızı : H. Nafıa Sa.rılbeyler 
KDZI : Zarife Yağcılarlıoğiu 

İsmail 'Şökenoğüu : 
Millî Mücadelede fevkalâde h 
ralat ve yararlığı ıdokuınan 

Eişi : Şefika Şekertoğlu 
İbrahim. liuşen •. 
T. B. M. Meclisi Birinci Dök 
(iüınüşhnno Mil] etvoki 1 i 

Kızı : Saadet MıısMllıoğlıı 
Kızı : iSafiye Murathan 

İhsan Haımit 'Tiğnel : 
Sivas Kongresince seçilen Tem 
Heyeti üyesi 



Aylık sahiplerinin isimleri 

îsıa Oüneş : 
Eleşkirt Molla Süleyman Köyün
den 

'Eşi : Güllçiçjek Güneş 
Kızı : Göğerçin Güneş 
Kuzı : Hatice Güneş 
Oğlu : Mahmut Güneş 

îslâmj Kulaç : (1) 
3 Nisan 1328 Deme Muharebesi
ne gönüllü itopçu eri olarak katı
larak kulaklarından sakatlanan 
Şalbanoğlu 
Kâzım öızallp : 
T. ÜB. M. Meclisi Birinci Döaem. 
Yarasa 'Milletvekilli 

Eşi : Müveddet Özalp 
l adr i Oktay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döoem 
Siirft Mülelttveiknıli 

Eşi : Bıalhraye Okftay 
Kızı : Bahriye Soydan 
Kızı : Cavide Yasa 

lemai : 
Boğazlıyaın Kaymakamı 

Eşi : Hatice Teizcan 
Kızı : Müzehlher ,Sel 
Kızı : Müşerref Güren 
Oğlu : Adnan Ertgüider 

Aybk 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 
L. K. No. iTarihi L. K. 

200,00 870 22.5.1967 200,00 
50,00 870 22.5.1967 50,00 
50,00 870 22.5.1967 50,00 
50,00 870 22.5.1967 50,00 

500,00 1411 15. 6 .1971 500,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

58,33 
58,33 
58,33 

500,00 
500,00 
65,25 
65,25 

5269 
5269 
5269 

676 
676 
271 
271 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

16. 7 .1965 
16. 7 .1965 
15,10.1338. 
15.10.1338 

346,50 
346,50 
346,50 

1 000,00 
1 000,00 

387,58 
387,58 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 

Aylık 
tutarı 

Aylıik sıahipleirinin isimleri L. K 

Kemal Kalıpçıoğlu : (1) 
istiklâl 'Savaşana katılarak em
sallerinden üsltiün basan gösteren 500,00 

Lütfullah Yötikün : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöLiıem 
Mıaılaıtya Milldttvekili 

Kızı : Malkbule Yetkin 175,00 

Lütfü Tiğrel : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönıeon 
Diyarbakır Mille'trvelkıifli 

Kızı : M. Seniye Pirinççioğlu 175,00 

M. Esat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötueım 
izmir Milletvekili 

Eşi : A. Feheda Bozkurt 87,50 
Kızı :AyBoakurit 87,50 

Müfit : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöLiıem 
Kırşehir Milleitıve'Mlli 

Eşi : ISaİüha Teslime Kurutlu-
oğlu 175,00 

Mustafa : 
T. B. M. Meclisi Biri/nci Döoieon 
Dr. Maraşlı : 

Eşi : Naime Köker 76,12 

(1) Hayatta bulunduğu müddetçe 



Aylıık saMpleriınin isimleri 

Mıefhımet Ali Ulusal : 
T. QB. İM. Meclisi (Birimci Döu'em 
içel JMMleifcvıelkülii 

Kızı : Sakine 'Tüzmen 
MazUrar Germen : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöDiem 
Aydım Milletvekili 

Eşi : Mürşide Genmem 

Me'hımet Vasıf : 
'T. OB. M. Meclisi 'Birinci Dönjetm 
Süvas Milletvekili 

Kıızı : Ay t ekin Karaikul 
Kızı : 'Emine Türlkân Karakul 

M. AHıi Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Kutialhya Milötıvekıili 

Eşi : S. Melâihat 'Barlas 

Musitaf a Biaıtıp Soylu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Niğde Mileftveklli 

Kıızı : Vuslat (Süel 

Melılmiet <§ükrü : 
T. B. 'M. Meclisi Birimci Döaıem 
Karaıhisaırıisaılmp Milletvekili 

Eişi : 'Sertvet Koç 
M. Yasin Kutluğ : 
T. B. M. Meclisi Birinci Donem 
Gaziantep Milletvekili 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

350,00 5269 15.12.1948 2 390,00 

Aylıık sahiplerimin islimleri 

Mehmet Kıaigıp Topala : 
T. !B. M. Meclisi Birinci Döu 
Amasya Millotvdkili 

Kızı : K. Veliye Topala 
Kızı : E. Boıhiiv 'Topala 
Kızı : A. Samime Gün 

M. Vchlbi : 
T. B. M. Meclisi -Birinci Dön 
Niğıdıe MiıfeHvekiIi 

Kız i: ,: Dııriye Alkoc 
M. Eifait Arkun : 
T. B. M,. Meclisi Bininci Döa 
r.P oka:t Mili eti velkil i 

KTZI : Necla, Arkun 

M. 'Sadık SeytiokİTi : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dön 
Kırşehir Milletvekili 

Kızı : Seımlha Leman Sevtek 
Kızı : Seımiıha Sevtekin 

M. Bama, Pars : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döu 
Bursa Milletvekili 

Eşi : Vedia Pars 
M. Sa'bri Baysan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dö'n 
Siirlt Milfctveikili 

Eşli : Şe£ika Baysan 
Kızı : Sıdıka Öcal 
Oğlu : Bahtiyar .Baysan 



- ç 
Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık siahiplerinin isimleri L. K. No. Tasrihi L. K. 

Meihımjeit Karaerfeek : 
Mefaetoğlu 120,00 6390 11.3.1954 340,20 
Mehımıet Emin özserdar : 
T. B. İM. Meclisi Birnnuci Döoem 
Etagıadıi Milletvekili 

Kızı : Naciye tkserdar 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Mehmet Necip Güven : 
T. B. M. Meclisi (Birinci Dötuem 
Mardin Milletvekili 

Kısa. :Mıaklbule!Muıtlu 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : IMülkrime Beşkardeş 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Mehmet iSnrrı : 
T. B. M. Meclisi Birinci D&uem. 
.Siverıdk Milletvekili 

Kızı : Leman Tayanc 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Mithat : 
T. B. M. Meclisi (Birimci Döaera 
Mardin Milletvekili 

1%İ : Mcdiha önen 175,00 5814 15.12.1948 99-2,24 

Mu^tarf a Lûtlfi Az er : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem. 
Siverek Milletvekili 

Eşi : F. Nairae Azer 175,00 5814 15.12.1948 992,24 

13 — 

Ayl 
tuta 

AyO.uk sahiplerinin isimleri L. 

M. Emin Lekili : 
T. B. M. Meclisi Birimci Bötııem 
Erzincan Milletvekili 

Eşi : FirdeVs Leikild 43 
Kızı : Seniha Tıülınelaike öz-
Trnitlu 43 
Klzı : BediyetüöJzehra Öızydgât 43 
Kızı : .M. Tülmülk LeMli 43, 

Mehmet TevtEik : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döojenı 
Erzincan Milletvekili 

Eşi : EiaJbia Kütüklbaşı 87 
Kızı : Makbule Şehsııvar 87, 

Mehmet Şükrü : 
'T. B. M. Meclisi Birinci Döüenı 
(lünıüşhane Milletvekili 

Eşi : Arife Üçüncü 175, 
Musltaf a Sırrı Atay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dıönıem. 
Karahisarıışarfki Milletvekilli 

Kıızı : Ulviye Yurdakul 175, 
Mehmet Taihir Kucur : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döoıem 
İsparta MMleitvekilii 

Kızı : Tuna Kucur S7, 
(Kızı : t b t en Kucur 87, 

http://AyO.uk


Aylık sıaMpIeMİinİD isimlleıri 

M. Biza iSilsüpür : 
T. B. M. Meclisi Birimci Bfeem 
KınşeHıir MM'eltıvekdlli 

Elşi : Şemsi iSilsüpür 

M. Vaafî : 
T. B. M. Meclisi Bininci Duacın 
KJara'nisarij Şarki Mililetiveikili 

Kızı : Ayşe Eııdoğdu 

Mustafa Denman : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dömem 
(liimüşhane Mil I etvekdl i 

Kızı : E. Nigiiv Derman 

M. Salih Yeşiloğhı : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Era<umm Milletvekili : 

Eşi : î'atiliye Yeşiloğlu 
'Eşi : Fart/ma Yeışiloğlu 

Memduh. Nocdot Eri) erk : 
T. B. M. Meclisi Biıünıd Dönem 
Şarkikarahisar Milletvekili 

Aylik 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. flPaHhi 

17.1,00 n s n 

87,50 
87,50 

5269 
526!) 

175,00 5814 18.7.1951 

175,00 52G9 15.12.1948 

12.1948 

15, 
15. 

12.1948 
12.1948 

Eişİ : Hatice Eribenk 
Kızı : Ülker Kiline. 

Mesut. Benli : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Şarikikaraihisar Milletvekili 

Eşi : Meziyet 
Kızı : Dijle Benli 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

5209 
5209 

5814 
5814 

15.12.1948 
15.12.1948 

18.7.1951 
18.7.1951 
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Aylık sıaMplerijnin isimleri 

M. Fualt Tanınısıever : 
istiklâl Harbinde 

Meihmet : 
Kore Türk SilâMı (Birliği Afçıs 

Elşi : Satı Aktoan 
MehıiTiıet Necalti : 
T. B. M. Meclisi Birioei Dtöne 
Jiâziisıtıan Mil letîv ekili 

Kı-zı : Medtııre Memişoğlu 

Mehmet Hıiilûsi : 
T. B. M. Miecliisi Birimci Dönse 
Kastamıonııı Milletvekili 

Eşi : Ayşe Erdemir 

M. Vasli •. 
T. B. M!. Meclisi Birimci Deme 
To'ka/t Milletvekili 

K.v/A, : Hiiknvet ıMerie 
Kızı : .Vel'ise •S,iiısoı\' 

I Mıdlumeii. Ali Ulvi : 
519,74 S T. B. ı'M.'. Meclisi Binirvci Döne 
519,74 Buı\lur Milletvekili 

1 Kızı : Azi/,( Pii'Jiye Ozaytm; 

Mtilıımet Sathin : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dö'.ı'e 

519,74 Gaziaıutep Milletvekili 
519,74 Kızı : Halise Özdövor 



Aylık sıahliplerinin isimleri 

Mevlüt Meriç : 
5 . 3 . 1971 tarihinde Orta - Doğu 
üniversitelinde meydana gelen 
silâhlı çatışma sonunda şehit olan. 
olları 

Annesi Seher Merilç (1) 
Kızı : Meryem Meriç 
Eşi : Fatma Şahin 

M. FaJzılBaşa : 
Şdhiıt Dağıstanlı 

Kıizı : Hadlduıç 

M, Iüi'att Öizaydın : 

fsltikllâl Savaşına iştirak eden 

Mustafa Fikri : 
T. B. 'M, Meclisi Biriınci Döatenı 
Mersin Mille ti vekili 

Knzı : A. Zerrin Ankoğhı 
Mdhımeit M k A'Ltay : 
Manyas ilçesinden 

Meıhrueit 'Kıran : 
Van ili Tıımar İbne ağı (Todik'buJak 
iköyünden 

.Kişi : Güzel K^ran 
MeJlımet Kaya : 
İğdır İlçesi Başkurt Diner Kö
yünden 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. tasrihi 

500,00 

500,00 1580 1:5.4.1972 
1 O0O,0D 1580 13.4.1972 
1 000,00 1580 13.4.1972 

500,00 247 11.6.1963 

29.12.19(54 

175,00 5269 15.12.1948 

500.00 870 22.5.1967 

200.00 870 22.5.1967 

500,00 870 22.5.1967 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 
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Aylık sıaniple'i-dıniııı iisirüleri 

M. NakÜF Ersoy : 
T. B. M. 'Meclisi [Birinci Döa'em 
İsparta Milletvekili 

Kızı : Altike Naciye Eirssoy 
Necati Kumla : 
T. OB. İM. Meclisi Birinci Dötüetm 
Bursa Milî'eltveMîli 

Kızı : Şükriye Kuratıila 
Kuzı : Vasif iye Kumla 

Necmıetltin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döuıeım 
Siirtt Milletlvelkild 

Kıizı : ıSaibriye Şendur 
Kızıı : Supihiye Ozican 
Kızı : Mihrunisa İsime t Bodük 

Nuri : 
Vatanî hizmet yapmakta iken 
gaylbubetd talhaJkkuik ed;en 

Kızı : Fetlıiye Yeniay 
Kızı? : Munise Yeniay 

Nıımaıı Ustalar : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döttıeım 
İstanbul Milleitveikili 

Eişi : Cemile 
Nuri Atıeşoğlu : (1) 
Millî Mücadelede (büyük Mzmöt-
lcrilmluBian 

175 

87 
87 

87 
87 
58 

270 
270 

175 

(1) Hayatta bulunduğu müddetçe 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 

Ayöüik saliplerinin isimleri L. K. No. -Tarihi 

Naci Korali : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı : Eaıdlsıe Korali 
Nuri Bulman : (1) 
îsftifklâl Saıyaşında yar/arılık gös
teren 

Osımıan Uşaklı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dıönıem. 
Kayseri Milletvekili 

Kuzı : Saliha ÇımlgıHlıoğlu : 175,00 5269 15.12.1948 

Osman Saknanikurt : 
İstiklâl SaJvaşınıa Milis olarak Eba-
tsl^m, üstün hifzmielt eve yararlık 
gösteren Rleoepoğiu 
Osman Kaıdri Binîglöl : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönıem 
Mutş Milletvekili 

Kuzı : Fahriye 

Osman : 
öaimilıi Bucağı Düzenli Köyüu'den 

Annesi : Hatice Balcı 200,00 870 22.5.1967 

Ömer Dûtfi Arigeşu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
KamlhİBanisalhip Milletvekili 

Eşi : Fatma Saide Aı1ge<şu 175,00 5269 J 5.12.1948 

175,00 5269 15.12.1948 

500,00 372 7.9.1961 

400,00 1442 13. 7 .1971 

175,00 5814 18.7.1951 

('*) Hayatta kaldığı müddetçe 
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Aytbık sahiplerinin isimleri 

Rasilm Celiâlteitıtdu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Donam 
Cebelibereket Mille!tvekili 

Kızı : Nilüfer Azize öztekin 
Kızı : Fikriye Azize Öztekin 
Kızı : Mihrunisa Azize Turgay 

Rüştü Boizkurt : 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 

Maraş Milletvekili 

Kuza : Şefika. Şalhain 

RaitfDinç : 

Sivas Konigrösince seç ilen Temsi 

Heyeti Üyesi 
Eşi : Fatma Behiye Daraç 
Razı : Netoile 

Reşat : 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 

Saruihan Milletvekili 

Kızı : Atiye Aytbar 

Rasiih Kapilıatı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Diönem 
Antalya Milletvekili 

Kızı : Fatma Kaplan 
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Aylık sıalıiplerânia isimleri 

'Rasai Benli : 
Rize MJeibuis.il 

Eşi : Bitnınaz Benli (1) 
Kızı : MoTâhıaıt Besnüıi (1) 

Rnza Kotan : 
T. B. 'M. Meclisi Birinci Dönem. 
Muş Milletvekili 

Kı'zı, : Türlkân 
Rıdvan Hüsrev Gerede : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
TraJbtzon Milletvekili 

Eşi : E. Lâmia Gerede 
liagıp Soysal : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Kütahya) MlleStvekili 

Eşi : Safiye Soysal 
Refik Şevket İnce : 
T. B. M. Meclisi Birinci .Dönem 
Saruhan Milletvekili 

Eşi : Fatma Milhriye İnce 
Kıza Vamılk Ilras : 
T. B. M. Meclisi Birinci Domun 
Sinop Milletvekili 

Eşi : Zdhra 

Aylık 
tijıtaırı Dayandığı kanunun Tutan 
(L. K. No. Tarihi L. K. Aylık sahiple/rinin isimleri 

AyÜ 
tutar 
L. K 

178,00 
76,12 

175,00 

175.00 

175,00 

175,00 

175,00 

1171 
1171 

5269 

5269 

5269 

5269 

5814 

25.6.1927 
25. 6 .1927 

15.12.1948 

15.12.1948 

15.12.1948 

15.12.1948 

18.7.1951 

506,05 
226,07 

992,24 

992,24 

992,24 

992,24 

992,24 i 

Ragıp Yoğun : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönöm 
G-aiziantetp Milletvekili 

Eşi : Cevahir Yoğun 
Kuzı : Eeltlhiye Yoğutı 

Rafct Belen : 
T. B, M. Meclisi Birinci Dönem 
İzimdır Milletvekili 

Eşi : Perihan Belen 
Kızı : Z. Asuman Begüm Belen 

Rüşt em Hanişoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oltu Milletvekili 

Kızı : Vakfiye özaralan 
Kızı : Panltöş Haşimoğlu 

Rıza Haieiioğülları : 
Eleşkirt ile/esi Molla Süleyman 
köyünden 

Eşi : Grülzade Hacıoğlu 
Kızı : Rania 
Kızı : Bedriye 
Oğlu : Binali 

87, 
87,5 

87,5 
87, 

87,5 
87,5 

200,0 
50,0 
50,0 
50,0 

(1) Eytam ve eramil aylıklan verilmemek sartıyle teehhül etti
ği takdirde kesilmek üzere kaydı hayat ile kerimesine teehhül 
edinceye kadar. 

http://MJeibuis.il


Aylıik 
tutam Dayandığı kanunun Tutarı 

Ayfoik saMpleramtin isâmileıri L. K. No. Tarihi L. K. 

KeazsaJk Altun : 
Gîöle Çayırtoaişı Bufcağı Yeleçli: 
Köyünjdeni 

Eşi : Esma 
Kiizı : Mülikinaz 

Kıeşit Ağa Ağar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Malatya Milldtlveikffli 

Kızı : Emine Ağar 
Kızı : Bmiışıea Emine 

200,00 
50,00 

87,50 
87,50 

870 
870 

5269 
5269 

22. 5 .1967 
22. 5 .1967 

15.12.1948 
15.12.1948 

200,00 
50,00 

519,74 
519,74 

Salbdt : 
T. B. 'M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri MiUeltivekili 

Eşi .- Somüha Cözügeçkel 87,50 5814 18.7.1951 519,74 
Kuza : Karnım 87,50 5814 18.7.1951 519,74 

Sökmen Öüit'elkin : 
218 Mayıis lö'öO geöesft ibir kazaya 
kurfban giden 

Bıalbası : Ali Oultekın (1) 350,00 207 4.1.1961 472,50 
Annesi : Kadriye öülıtekin (1) 350,00 207 4.1.1961 472,50 

Salih Atalay : 
T. B. M. Meclsi Birinci Döneım 
Sürtt Milletvekili 

Kı^ı -Şükriye Ekin 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

(1) Hayatta bulundukları müddetçe. 

Ayllıık sıatapletrtimin islimleri 

Sadıik Üniver : 
T. B. M. Meclsi Birinci Döneım 
Aydın Mülleıttvelkili 

Eşi : Sıldıka Üniver 
Kızı : Nazire Mtamoğlui 

Salih Hayala : 
T. B. M. Meclsi Birinci Döneım. 
Urla Miileifcv.eitali 

Kızı : Şefika Kanlı 
Kızı : Naime Bilgin 

Serler Aflıistka AtalberyoğuMıarD : 
T. B. M. Meclisi Bifrimci Dönem. 
ArdaShıan MilleJtiviefaili 

Eşi : Sendye Ahdsfea 
SamiArkıaa : 
T. ıB. M. Meclsi Birinci Dönem 
içel Millötiveiki'li 

Eşi : Fatma Talia Arkan 

Süleymıan Sudi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Beyazı* Millıletiv etkili 

Eşi : LûtJEiye Acarfbay 
Salim Kundak : 
Yurt dışında vaıtaını için üsttün 
hiızmet-leıri geçen Hasanoğlu 
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Aylık sahihlerinin] isimleri 

JStezai Sanıver : 
îsftikl'âl Savaşıma katılarak em
sallerime nazaran üstün başarı 
gösteren Alioğlu 

Aylık 
tutarı Dayandığı kamımın Tutan 
L. K. No. Taırihi L. K. 

500,00 680 16. 7.1965 1 000,00 

Selâlhattıtin Köseoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mensin Milletvekili 

E§j : F. Nebile 175,00 5814 18.7.1951 
Süleyman Sıra İçfijz : 
T. B. 'M. Meclisi Birimci Dönem 
Yoızıgalt Milletvekili 

Kızı : Kadriye Aksoy 175,00 5269 15.12.1948 

Süreyya : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Saruümı -Milletevıdkâli 

Eşi : H. Meldiha Yiğit 
Kızı : 1. ('anan Yiğit 

Sait Üçok : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Çankırı Milletvekili 

Kızı : Atiye Söntmezer (1) 
Süleymıan Sırra : 
Nafıa Yetkili 

Eşi : EMünan Arail 
Selim : 
Şehit Yüzbaşı 

Eşi : Hükmet Yörük 

87,50 5814 18. 7 .1951 
87,50 5814 18.7.1951 

161,00 782 8.2.1926 

992,24 

992,24 

519,74 
519,75 

175,00 526İİ 15.12.1948 519,74 

456.413 

76,12 481 13.4.1340 226,07 

Aylık sıaMpleırinin isimleri 

Sualt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kastamonu Milletvekili 

Eşi : N. Mefharet Soycr 

Servet Akldjağ : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bursa Milletvekili 

Eşi : Etaııirue Akdağ 
Kızı : Enıine Işık 

Salman Pak : 
Millî Mücadelede yararlık göste
ren 
Sefer Tekçe : 
İğdır İlçesi Evci Köyünden 
Seniha Yediç : 
Millî Bmıniyet hizmetleri emrin
de yararlı hizmetleri geçen 

Şaban Yehlbi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bitlis Milletvekili 

Eşi : Behiye Öztekin 

Şükrü Çeüilkalay : 
T. B. M. Meclisi Bi'rinci Dönem 
Afyon Milletvekili 

Kızı : Düriye özbaşaran 
Kızı : S adiye Sarısioy 

Aylık 
tutarı 
L. K 

175,0 

175,0 
87,5 

500.0 

500,0 

500,0 

175,0 

87,5 
87,5 

Eytam re eramil aylığı verilmek şartiyle erleııinceı/c kadar 



Aylık 
tu tan Dayandığı kanunun 

Ayüıik sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi 

Şevıket Peiker : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Eşi : Emdüıe Belber 87,50 52,69 15.12.1948 
Kızı : Ayşe Erdoğdıı 87,50 5269 15.12.1948 

Şaviket Bay azıt : 
T. B. M. Meeüiısi Birimci Dönem 
Bayaıztt Milletvekili 

Eşi riSaaıdleJt 175,00 5814 18.7.1951 
Şevket Kunt : 
27 Mayısta Ihacağım kaybeden 500,00 41 29.7.1960 
Şevket Gamıııer : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı : Nezihe Tanyolae 175,00 5269 15.12.1948 
Turan Emıdksiz : 
Şehit 

Annesi : Zeynep 'Jf>0,00 95 (İ.10.1900 
Talât : 
Sadri Esfbak 

Eşi : Hayriye Bafralı 152,24 481 1:5.4.1340 
Tahir : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
İzmit Milletvekili 

Eişi : Gamiıde Baırlas 175,00 5269 15.12.1948 
Tevfiik G ewdtürik : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dûnum 
Dersim. Milletvekili 

•Eşi : Hatice Geıneitürk. 87,50 52(i9 15.12.1948 
Kuzı : Hidajyet Inoeoğlu 87,50 5269 15.12.1948 
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Aylıık sıahiplörinin isimleri 

Tevfik Rüştü Araş : 
T. B.M. Meclisi Birinci 
Menteşe Milletvekili 

Esi : H. Balıize Araş 

Dönean 

Vehbi BdlaJk : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Balıkesir Millet vdkili 

FJŞI : Saffe!t 

Veli SaiMcgıil : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Burdur Miüotvoikili 

Kızı : İnici ••Saltıkjgil 

V'eysel Rıza : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
G ümiüşane Milleifavdkili 

Kızı : Refika Başar 
Kıtzı : Saadet Kantek 

Veli Boz'kaya : (1) 
1 nci Dünya ve İstiklâl savaşîa-
rıaıda üstün basarı gösteren 

Yusuf : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Donkli MiJldfcvdkili 

Kızı ; Müzeyyen Kızılıışık 
Kızı : Zehra Başikaya 

(1) ffaı/ül kaıjdiıjh 
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Ayılık sıahiplörinin! isimleri 

Yasin Haşimoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oltu Mületovekili 
Yusutf Kemal TengirşeTik : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Kastamonu Milletvekili 

Kiizı : Nazlı Tenıgirşenk 
ICüzı : Üllfeer Tenıgirşeıık 

Yahya Kaptan : 
Kuvayi Milliye Komutanı 

Kızı : Fikriye Günde] 
Kızı. : Muzaffer Örencik 

Yunus Nadi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön emi 
izmir Milletvekili 

Şişi : Nazinıe Abalıoğl u 
Yulsuf Ziya öaer : 
T. B. M. MecMsi Birinci Dönem 
Çainkın Milletvekili 

Kızı : Munise 
Yakup öngii : 
Van İli Tımar Bucağı Gedik Bu
lak Köyündo.ı 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 
D. K. No. ' Tarihi 

Tutan 
L. K. 

350,00 5209 15.112.1948 2 390,00 

87,50 5269 1 5.12.1948 5J9,74 
87,50 5269 i 5.12.1948 519,74 

65,25 275 19.10.1338 193,79 
65,25 275 19.10.1338 193,79 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

400,00 870 22.5.1967 400,00 

Ayluk sahiplerinin isimlen 

Yusuf Ertuğrul : 
Borkça İlçesi Yeniyol Malıallesim-
iden 

Oğlu : Halit Ertuğrul 

Yusuf Çelik : 
Hopa İlçesi Başdba Koylind.cn 

Eşi : Katırmı Ma'kibule Çelik 

Aylı 
tutar 
L. K 

50,0 

200,0 

Yusuf Bahri Tathoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat Milletvekrli 

Kızı: Fatma Suı-ay (Tatiıoğlu) 175,0 

Zlyaettin Başaran : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Siva-s Mıilfeıivekill 

Eşi : Sidıka Başaran, 
Kızı : FaJtüirııetülzehra Başa
ran 
Kızı : E. Lû'tfiye Başaran 

Zehra Karlıova : 
Yunus Eşi : (1) 
Ziya Gök alp : 

Kuzı : Hürriyet (2) 

58,3 

58,3 
58,3 

150,0 

178,5 

(1) Hayatta bulunduğa ve dul kaldığ 
(2) Teehhüliine kadar 

http://Koylind.cn




- Cetveli 
((îelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetler) 



Kanun 
No. 

1050J Miıbaseibei Umumi Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde 
5209^ gösterilen hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydar

paşa Limanı ve Züriıh'te Şark Demiryolları Bankası aracında 
müııaikit 4 kıt'a ihtilâf'iamıe ve merbııdatının. tasdiklerine ait 
Kanun 

1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Kampani 
Eksportu Enkorporeytet Şirketi arasında akdedilen Mukave
lenamenin tasdikine dair Kanun 

2173 Harb •gemilerinin tamiri için Gölcük'te tamir limanı ve tersa
ne yaptırılması hakkında Kanun 

2183^ Tababet ve şu ab atı sanatlarınım tarzı icrasına dair olan 1219 
2876^ sayılı Kanuna eklenen ve eki Kanun 
2510 iskân Kanununun 40 ncı maddesinde gösterilen hizmetler 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yaban

cı uzmanlara ait Kanun 
2832 Millî Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküller

de kullanılacak yabancı Devlet tebaasından mütehassıs usta
larla yapılacak mukaveleler hakli urda Kanun 

2917 Aydın ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve 
işletme mua/melâtınıa dair 2784 numaralı Kanunun 6 ncı mad
desine bir fıkra ilâvesine dair Kanun 

3132] 
41001 
4649 | 
5259 I Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taah-
60891 Jiiulat icrasına mesuniyet verilmesi hakkındaki Kamun ve bu-
6200 j ııa ek kanunlar 
6425 | 
6656 | 
7O30J 

Kanun 
No. 

3142 Anadolu Demiryolları 
10 . 12 . 1928 tarihli 
tadiline dair 2 kıt 'a m 

3262] 
38131 
4643 I Diyarbakır istasyonun 
5075 f pılacak demiryolları h 
6845 | 
7009 j 
3395) Millî Savunma ihtiyaç 
3587^ hüde girişilmesi hakk 
4635 Devlet öğretim kurum 

öğretmen, mütehassıs v 
veleler akdi hakkında 

4643] 
5413 j Demiryolları ve liman 
62101 taahhütlere girişilmesi 
66021 
7258J 

4940 Devlet kitapları döner 
maddesinin değiştirilm 

5076] 
5367) Devlet J lava Yolları Ce 
5843 L y di ara geçici yüklen 
6213 | (Bayındırlık Bakanlığım 
7415 J 
536S VCırcın savaşı hakkında 

5392 Basım - Yayın ve Turiz 
maddesi hakkında Kan 

5414 iskele ve ufak barın 



Kanun 
No. 

5415^ Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı inşası için gele-
6601^ cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
5602 Tapulama Kanunu 
5642 Meslekî ve teknik okullar açıılması ve mevcutların büyütülmesi 

•hakkındaki Kanuna ek Kanun 

619121 
6237}» Limanların inşa, tevsi, ısladı ve teçhizine dair Kanun 
65961 
70421 
7305 j 
5970 Ankara'daki Kızılay Hastanesinin eatınalınması hakkında 

Kamun 

6128] Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo Istas-
6588 [- yonunun tevsi ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhüt-

J lere girişilmesi hakkında Kanun 
6165] 
70271 İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti 
7306 f idaresi hakkında Kanun 

350J 

6181 iltisak ve kavşak hatları inşaatına dair Kanun 
6959"] Doğu vilâyetlerimizde kurulacak (Atatürk Üniversitesi) inşa-
6373 i. atı için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkında 

I Kanun 
6409 Tavas kazasının heyelana mâruz Kale naıhiyesinin yerinin de

ğiştirilmesi hakkında Kanun 

6438 İstanbul Kapalıçarşınm tamir ve ihyası hakkında Kamın 
6594 Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniver

site kurulması hakkında Kanun 

Kanun 
No. 

6595 Ege Üniversitesi adiyle İzmi 
kında Kanun 

646 Ege Üniversitesi adiyle bir ün 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü 
Kanun 

6002 Demiryolları ve limanlar in 
taahhütlere girişilmesi hakkı 

6683^ Gerze yangınından, Lülebu 
7048( zarar görenlere yapılacak ya 
68051 Ankara'daki istatistik Gene 
3521 için ,gelecek yıllara geçici 

Kanun 
Aydın, Balıkesir, Bileeik, Ed 
ve Denizli vilâyetlerinde 195 
zarar görenlere yapılacak y 
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın 
vukua gelen yer sarsıntısınd 
dım hakkında Kanun 

Gelecek yıllara geçici yüklen 
Ankara Üniversitesi Tıp ve 
bina ihtiyaçlarını karşılama 
hüde (girişilmesi nakkında K 

Türkiye Atom Enerjisi Pro 
Kanun. 

1$Ç>\ Subay, askerî memur ve a 
338 *\ gelecek yıllara geçici yüklenm 
222] 
308 [ İlköğretim ve eğitim Kanun 
353 f 

68J 

6746 

7010 

527 
7026 

7256 



— G/4 — 

Kanun 
No. 

229 Gülibane Askerî Tıp Akademisi biaasınıaı inşası hakkında 
Kanun 

67 Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı inşası için gelecek 
yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 

165 Millî Eğitim Bakanlığınca 7475 sayılı Kanunla açılacak iki 
teknik okulla, ilâveten Zonguldak'ta yeni bir teknik okul açıl
ması hakkında Kanun 

366 Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptırılacak merkez bi
nası için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak-
ılonda Kanun 

Kanun 
No. 

1G01 Türk Silâhlı Kuvvetlerin 
ve gereçlerinin yenileşti 
kanlığına gelecek yıllara 
verilmesi hakkında Kanu 

1632 Jandarma Genel Komuta 
dern silâh, araç ve gereç 
lkanlı ğı Jandarma Genel 
yüklenmelere girişme ye 



H - Cetveli 
(6245 sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince verilecek y 

yurt dışı yevmiyeleri ile tazminatları gösterir cetvel) 





— H/3 — 

I - Yurt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye 
(Madde : 33) 

A) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 
Başbakan 
Genelkurmay Başkanı 
Bakanlar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
Kuvvet Komutanları 

B) Memurlar 
Kadro dereceleri 1 olanlar 

» » 2 ve o olanlar 
» » 4 olanlar 
,» » 5 ve 6 olanlar 
» » 7 olanlarla dalı a aşağı dereceli kadro

lardan aylık alanlar 

C) Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gibi hesaplananlardan : 

(Madde : 33, fıkra «b») 

Kadroları 5 ve daha yüksek dereceli olanlar 
Kadroları 6 ve daha aşağı dereceli ola.nlar 
II - Yurt dışında yapılacak seyahatlerde verilecek yevmiye 

Yevmiye 
miktarı 

Lira 

12ü 
120 
110 
100 

90 
90 

70 
00 
50 
40 

30 

70 
G0 

(Madde : 34) 

Yabancı memleketlerde yapılacak daimî vazife seyahatleriyle, 
muvakkat vazife seyahat ve ikametlerinde memur veya hizmetlilere 
ödenecek yevmiyeler için Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktar
lara esas olacak katsayıların âzamisi aşağıda gösterilmiştir : 

Yukardaki 1 numaralı kısmın (A 
için yurt içi yevmiyelerinin (16,94), 

Kadro dereceleri 1 olanlar için yu 

» » 
içi yevmiyelerinin 

2 » » 

3 » » 

4 » » 

5 » \» 

6 » » 

7 » » 

8 » » 

99 ve daha aşaih 

III - Yurt içinde yer d 

(Madde 

1. Kadro dereceleri 6 ve daha yüksek 
2. Kadro dereceleri 7 ve daha aşağı o 



IV - Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat 

(Madde : 50) 

(1) SAYILI CETVEL 

Orman Genel Müdürlüğünün; (50 nci maddenin 1 ve 2 numaralı 
fücralarında gösterilen) memurları 

Günlük 
tazminat 

Kadro /miktarı 
dereceleri Lira 

3 
4 
5 
(i 
7 
s 
9 

](> 

11 
12—16 

50 
45 
40 

1)2 
k,S 
26 
25 
25 
25 
25 

H/4 — 

(2) SAY 

Harita Genel Müdürlüğü su 

sivil m 

İm 
ele 

»> 

-> 
4: 
5 

o 
7 
«S 

10 
11 

-Ki 



(3) SAYILI CETVEL 

Günlük 
tazminat 
miktarı 

Lira 

50 nci maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen Tapu 
ve Kadastro personeli ile 766 sayılı Kanunun 75 nci mad
desinde yazılı tapulama hâkimi ve diğer personel 
a) Tapulamıa hâkimleri 45 
b) Grup kontrol başmühendis ve mühendisi, müdür

ler, mühendisler, harita uzmanları 40 
e) Tapu fen amir ve 'mamurları, nirengi ve nirengi 

polıigon arazi okap şefi, nirengi grup ve ekip ami-
ıri, teknisyenler, kontrol memurları, fen amir ve 
memurları, tapu azaları, po.3ta tapu m-omurlaıı 35 

o) Teknisyen yardımcısı, fen memur muavinleri ve 
diğer memur ve daimî hizmetliler (şoförler dahil) 30 

ki) Yardımcı sınıf personeli 20 

d) 
e) 
f) 
8') 
h) 
50 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
e) 
h) 
i) 

» 
» 
» 
» 
» 

» 7 
» 8 
» 9 
» 10 
» 11 

» 
» 
» 
» 

ve daha 
nci maddenin. 5 numara!"" ben 

Kadro 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

dereceleri 2 
» 3 
» , 4 
» 5 
» 6 
» ' 7 
» 8 
» 9 
> 10 

olanlar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve daha 





T - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 10 

(Kurumların satınalacaklan taşıtların ortalama satınalma bedellerini gösterir cetvel) 





Sıra 
No. Taşıtın cinsi 

1 [Binek tenezzüh şasi 
2 lîinek tenezzüh şasi '(Küçük tip) 
•3 Binek temezzü'h şasi (Trafik için)1 

4 ıBiııek tenezzüh şasi '(Küçük'tip trafik için) 
o 'Stati-on Wagon tenezzüh şasi 
(i iStation AVagon tenezzüh şasıi (Küçük tip) 
7 Arazi binek 4 kişilik (Yerli 'montaj) 
8 Arazi ibinek 4 kişilik '(Komple ithal) 
9 Arazi ibinek G kişilik (Yerli ımontaj) 

'.10 Arazi binek '<() kişilik '(Komple ithal) 
11 -Kaptıkaçtı (Şehiriçi hizmetleri için) 
!İ2 Kaptıkaçtı '(Şehlirdısı hizmetleri için) Pick - l"p üzerine yapılma 
Il-'î Kaptıkaçtı (Şehirdışı hizımetleri için) Komplo ithal 
14 Kaptıkaçtı '(Arazi -hizmetleri'için) Pick - i p üzerine yapılma 
,15 'Kaptıkaçtı '(Arazi hizmetleri için) Komple ithal 
!(> Piek - Up '(Şehiriçi hizmetleri için) 3 kişilik 
117 Pick - Up (Şehiridışı Ihlizımetleri için) 
il8 Piek - Up (Arazi hizmetleri için) 3 kişilik 
19 Piek - Up '(Arazi hizmetleri içlin) G kişilik, yerli montaj 
20 Piek - Up (Arazi hizmetleri için) G kişilik, komplo ithal 
(21 Panel '(Şehiriçi hizmetleri için)' 
2!2 Panel '(Şehirdışı hizmetleri için) Pick - Up üzerine yapılma 
2'3 Oto'büs (Kn az 3G kişilik) 
24 Otdbüs (En az 40 kişilik) 
125 Kaımyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az .'1501 Kg. 
2G Kam .yon şasi kalbin tainı yüklü ağırlığı en az 7500 Kg. 
27 Kamyon şasi kabin tanı yüklü ağırlığı en az İÎOOO Ivg. 
28 Kaımyon şasi kalbin tanı yüklü ağırlığı en az 12 000 Kg. 
29 Ambulans (Şehiriçi hizımetleri için) 

3 — 

Diferansiyel 

4 x 2 
4 x 2 
4 x 2 
4 x 2 
4 x 2 
4 x 2 
4 x 4 
4 x 4 
4 x 4 
4 x 4 
4 x 2 
4 x 2 
4 x 2 
4 x 4 
4 x 4 
4 x 2 
4 x 2 
4 x 4 
4 x 4 
4 x 4 
4 x 2 
4 x 2 
4 x 2 
4 x 2 
4 x 2 
4 x 2 
4 x 2 
^ 2 veya G x 4 
4 x 2 



_ 4 — 

Sıra 
No. 'Taşıtın cinsi 

>1() iAm'bulauıs (Şelıirdısı hizmetleri içıin) Piek . Up üzerine yapılma 
ıîît lA'rnibulanls (Şehirdışı ihizınetleri için) komple itihal 
o2 Aım'bulanls '(Arazi hikmetleri içiıa) Piek - Up üzerine yapılma 
ioo Amlbıilans (Arazi (hizmetleri için) komple ithal 
I>4 AırrVbulans i ( K a r t ip i palotlli) 
.'55 löenaze arabası yapılmak üzere (Şelıirdısı Piek - Up) 
ÎW, Motos ik le t (îO - 100 >ec. l ik 
m Motosiklet '100 - 200 ev. .lik 
«» Motosiklet, 200 - 250 <*. lik 
£!) Motosiklet "G0O ec. lik (Sepetsiz) 
40 [Motosiklet "600 ec. lik (Sepetli) 
41 Motosiklet (Triportör) 
42 [Bisiklet (Kad ın iç. in) 
4I> Bis ik le t (I^rkek ic;.iıı) 
44 Arazi Piek - Up (Soğutma tertibatlı) veya sonradan yaptırılabilir (özel hizmet için) 
45 Kamyon kamyonet (Özel hizmet için) 

Difera 

4 x 
4 x 
4 x 
4 x 

— 
4 x 

-----
— 
— 
— 
—-
_.-

— 
) 4 x 

4 x 



LU 
> 

LU 
o 

I 



100 — PERSONEL GİDERLERİ : 

110 — AYLIKLAR : 

Mevzuatına göre ödeınecek aylıklar ile görevden uzaklaştırılan
ların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanların ve yahaneı meım-
llefcetlcrde çalışanların aylıkları müktesep haktan sayılan 
1 000 üstü göstergeler 057 sayılı Kanunun, 1327 «ayılı Kanu-
iiiiun 78 ııci (maddesi ile değiştiriten geçici 5 ııci maddesi gere
ğince yapılacak ödemeler ve kadroya müstenit vekâlet iieret-
leri ilgisine göre, 

111 — Devlet memurları aylıkları : 

112 — Askerî personel aylıkları : 
113 —• öğretim üyelarli ve öğıretiım yardımcıları aylıklara harcama 

ikilemlerinden karşılainır. 

120 — ÜCRETLER : 
Sözleşme ile istihdam edilecek perNoıuel ile yahaneı uzman ve 
yardımcılarının mevzuatına müsteniden ödenecek ücretleri 
i ve her türlü istihkakları Maliye Bakanlığının müspet müta-
lâaısı alınmak suretiyle Bakanlar Kurutunca, tespit olunur. 
M. İ. T.'İn sözleşmeli olarak istihdam edeceği personellinin üc
retleri ve her türlü istihkakları .Başbakan taralıudati tespit 
olunur. 

121 — iSözleşmeli personel ücretleri : 
Sözleşme ile istihdam (îtiilecek personellin sözleşmeler çerçe
vesinde ödemeceik ücretleri ile yabancı ülkelerdeki temvsıilellik
lerimizde isltihdam edilecek yabancı uyrukluların ve intibakı 
yapılmayan Türk uyruklu personelin ücretleri 1589 sayılı Yet
ik! Kanununa göre intibakları yapılıncaya, kadar bu kalemden 
Ikarşılaıur. 
NATO projesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının uygun 
(mütalâasına istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edi
lecek sayıda personelin sözleşme ücretleri ile geçici olarak is

tihdam edilecek sözleş 
şılığı NATO'dan geldi 

Yabancı usananlar ve y 
Yabancı, uzman ve ya 
necek ücretler bıi kalem 

İşçi ücretleri : 
Ls Kanunu kapsamına 
veya, gereğinde aylık 

KESENEKLER : 

Emekli keseneği karşılı 

7)43-1 sayılı Kaimimin 
,m a; idesinin (.10) û'kras 
T. i\ Emekli. Sandığın 
desi hükmü dikkate al 
karşılanır. 

Sosyal Sigortalar Kuru 
.Mevzuatı ger.egi.nce 
prim ve kesenek karş 

SOSYAL YARDIMLA 

Aile yardımı : 

Doğum yardımı : 

ölüm yardımı : 
Tedavi yardımı ve cen 
İlgili yön etim e ligine gö 
mevzuatı, gerektirdiği 
ve gere*; giderleri; 24 
eczanelere yapılacak ö 
şehit olan Silâhlı Ku 
derleri. bu kalemden ka 

http://ger.egi.nce


145 — Tedavi yolluğu : 
Özel kanun ve yönetmeliklerinde tespit edilen esaslara göre 
ödenecek olan tedavi yolluğu bu kalemden karşılanır. 

146 — Yakacak yardımı : 
İlgili yönetmelik çıkıncaya kadar 4178 sayılı Kanun hüküm
lerine göre yapılacak ödemeler bu kalemden, karşılanır. 

147 — Giyecek yardımı : 
31 . 10 . 1972 tarih ve 7/5314 sayılı Balkanlar Kurulu Kararma 
ek olarak yayınlanan «Devlet Memurlarına Yapılacak Griye-
cök Yardımı Yönetmeliği» ne göne yapılacak yardımlar ile 
satmaılma, yaptırma, diktirme giderleri ve bunlara ilişkin her 
türlü giderler bu kalemden karşılanır. 

148 — Yiyecek yardımı : 
İlgili katinin ve yönetmelik hükümlerine göre ödenecek yiye
cek yardımı bu kaleımden karşılanır. 

149 — Diğer yardımlar : 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 

151 — Huşur ücreti : 

Vergi kanunları gereğince kurulacak komisyonlar m, ziraî 
ikazanelar merkez komisyonunun, 261 sayılı Kanuna müsteni
den ittihaz olunain 5 . 12 . 1963 gün ve 6/2453 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı gereğince kurulacak komisyonların, 2613 sa
yılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gereğince kurulan 
kadastro komisyonlarının memur ve memur oJımayau üyeleri
nin huzur hakları; satış, artıııma ve eksiltme komisyonların
da. bulunacak seçimle gelecek belediye âzalarının huzur üc
retleri, gayri muvazzaf komisyon üyelerinin yol masrafları, 
644 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine istinaden kurulacak sı
nav komisyonuna teşkil dışında katılacak komisyon üyelerinin 
yol masrafları, huzur ücretleri ve 1050 sayılı Kanunun 132 nci 
,maddcsine göre ödenecek ücretler bu kalemden karşılanır. 

152 — Fazla çaüışmıa ücreti : 
«Devlet Memurları Fazla Çalış 
la çalışma Kanun, tüzük ve y 
olan fazla «alışma ücretleri bu 

153 — Konferans ücreti : 
Bütçe Kanununun ilgili madd 
ücretleri bu kalemden karşılanı 

154 — Ek ders görevi ücreti : 
Mevzuatına göre tespit olunan 
kalemden karşılanır. 
«Karadeniz Teknik Üniversitesi 
•öğretim üyelerinin, mevzuatına 
uçak bilet bedelleri de bu .kale 

159 — Diğ*er ek çalışma karşılıkları : 
«Devlet Memurları Fazla Çal 
özel kanun tüzük ve yönetmeli 
ek çalışma karşılıkları olan üc 

160 — TAZMİNATLAR : 
161 — işrisM, işgüçlüğü ve telminıindek 

ilgili mevzuatına göre ödenece 
nindeki güçlük zamları bu kal 

164 — Hizmet eıi tazminatı : 
182 sayılı Hizmet ve Seyis Er 
ödenecek olan hizmet eri tazmi 

165 — Tayın bedeli : 
Kanunlarına göv*e askerî perso 
ye bedelleri ile si -il personele ö 
lemden karşılanır. 

166 — özel kanunları gereğince ödene 
Uçuş tazminatı ile kurbağa ada 
özel kanunlara göre verilen ta 
lanır. 



167 — T. B. M. M. ü y e M yolluk tazminatları : 
168 — Eik görev tazmliinatları : 
169 — Diğer tazminatlar : 

170 — ÖDÜLLER : 
171 — Devîiöt ılsan sınavı : 
172 — ödül : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun J2o ncü maddesi ge
reğince edcardacafc tüzük yürürlüğe girinceye kadar Bütçe 
Kanununa göre yapılacak ödemeler- ile 926 .sayılı Kanunun 
202 ve 204 neü maddelerine göre çıkarılan tüzükler- gereğince1 

yapılacak ödemeler de bu kalemden karşılanır. 
179 — Diğer ödüller : 
180 — ÖDENEKLER 
181 — Cumhurlmgkanı ödenekleri : 
182 — Senato, İM. M. Başkaln ödenekleri : 
183 — Senato, M. M. Başikarihlk Diyan temsil ödenıdkM : 
184 — Başbakan, D. Bakanı, (BaJkaJn ve G'eMeBcunmay Bıaşfkanı 

ödeneği : 
185 — Senato, M. M. üyelîeira ödenekleri 
186 — Hâikim ödeneği ; 
187 — Konut ödeneği : 
188 — Mahrumiyet yrarii ödeneği : 
189 — Diğer ödendkler : 

190 — DİĞER PERSONEL GİDERLERİ : 

191 — Gösterge üstü ödemeler : 
Kanunları gereğince gösterge rakamlarına eklenecek 50, 100, 
150 ve 200 rakamlarının tutarları hu '.kalemden karşılanır. 

192 — Harçlıklar : 
Parasız yatılı öğrenciler ile askerî öğrencilere verilecek harç
lıklar ile yüksek öğretim kurumlarında araştırma ve inceleme
lerle ilgili olarak düzenlemen her türlü sosyal, bilimsel, teknik 
ve kültürel toplantı ve gezilere katılacak öğrencilerin yol ve 

oturma giderleri (öğr 
toplantıya katılmamın 
leri hu kalemden karşı 

Er ve erbaş harçlıkları 
Vurt içi ve. yurt dışı 
lıkla i1 hu kal e inden kar 

Emsal farkları : 
Yabancı memleketi end 
personelin aylıık emsal 

Staj ve öğrettüm giderle 
Yuı-t içi ve yurt dışı 
nimle ilgili teknik ve 
ğince dış ülkelere yo 
sayılı Kanunla eklene 
renler ile burssuz -olan 
ile öğrenci haremi ar 
79 ncu maddesi hükm 
aynı nitelikteki giderl 
giderleri!, bakanlıklar 
larda öğreıncilerin yap 
netmeliğinin l;> ncü m 
ödomeler bu kaileınden 

Sözleşmeli personele y 
Sözleşmeli personel ile 
de istihdam edilecek 
kalan ve sözleşmeler 

reğince yapılan her tü 

Yabancı uzmanlar ve y 
Yabancı uzmanlar ve 
ödenecek ücret dışı öd 



198 — işçd veya işçi durumıdaki personele yapılan diğter lödemeler : 
İş Kanunu kapsamımla giren işlerde çalıştımlanlara ücret dı
şında kalan elk ödemeler; İş, Toplu İş 'Sözleşmesi, Grev, Lo
kavt kanunları gereğince mevzuatta uygun olmak kaydiyle 
yapılacak ödemeler, aynî ve nalkdî yardımlar, huzur, halk eni 
ücretli ve fazla çalışma karşılıkları bu kalemden karşılanır. 

199 — Menrar olmayan (kişilere yapılacak tedavi giderleri : 
Memur olmayan (sivil öğrenci, sporcu gibi) kişilere yapılacak 
tedavi giderleri bu kalemd'en 'karşılanır. 

200 — YOLLUKLAR : 

210 — YURT İÇİ YOLLUKLARI : 

211 — Cumhurbaşkanı seyahat giderleri : 
Harcırah Kanununun 2 nci maddesi gereğince Cumhurbaşka-
ınınm yurt içinde yapacağı seyahatler sırasında yapılan tüm 
harcamalar bu kalemden karşılanır. 

212 — Yurt içi geçici görev yolluğu : 
Yurt içimde yapıilaealk her çeşit seyahat ve oturmalarda (geçi
di ve daimî personele) 6245 sayılı Kanun, çeşitli kararname ve 
yönetmelikler gereğince yapılacak ödemeler, mahkûm veya 
mevkufların şevkime memur edilen veya refakat vazifesiyle1 

-mensup olduğu vilâyet mıntıkası haricine çıkan jandarma er 
ve erbaşına verilecek yevmiyeler İm kalemden karşılanır. 

213 — Yurt içi sürekli görev yolluğu : 
Yurt içinde yapılacak atanmalardaki seyahatlerde (geçici ve 
daimî personele) 6245 sayılı Kanun, çeşitli kararname ve yö
netmelikler gereğince yapılacak ödemeler ile mahallinden te
min olunamayan kalifiye işçilerin yollukları bu kalemden 
karşılanır. 

214 — Yolluk karşılığı veriiHeto! ttaam 
(5245 sayılı Kanunun 50 noi 
minatlarla aynı Kanunun 49 
hudutları dışında seyyar ol 
gereken tazminatlar bu kalem 

220 — YURT DIŞI YOLLUKLARI 
221 — Cumhuribaşkanı ve Raşhakan 
222 — Yurt dışı geçici görev yolluğu 

Yurt dışına ve yurt dışında 
malarda 6245 sayılı Kanun, 
ler gereğince yapılacak ödem 

223 — Yurt dışı sürekli görev yolluğu 
Yurt dışına ve yurt dışındak 
çeşitli kararname ve yöueıtm 
meler ba kalemden karşılanır 
(Yurt dışı yolculuğun zorunl 
leri, çalışma veya toplantını 
gidere iştirak gibi ödemeler 
gisi de ilgisine göre 221, 222 
den karşılanır) 

300 — HİZMET ALIMLARI : 

310 — MÜŞAVİR FİRMA VEYA K 

311 — Proje müsabaka ödülü : 
Müsabaka konusu olan proj 
den tayin olan bedelin ödül o 
şılanır. 

312 — Proje düzenleme gideri! : 
Kuruluşların kendi personell 
ları proje bedelleri, Devlet 



sayılı kanunlar çerçevesinde ve diğer yaptıracağı araştırma, 
inceleme, etüt ve proje hezimetlerinin gerektirdiği her türlü 
giderler ile 1974 yıllı programımın uygıılaruması, koordinasyo
nu ve izlerameisine dair Bakanlar Kurulu Kararının ilgili 
maddeleri gereğinde idareyi ve idarî metotları yeniden dü
zenleme çalışmaları için kurulacak komisyonlar* ve Hükümet 
programına göre kurulan Danışma Kuruluna Devlet memurla
rı dışından katılacak olanlara Bakanlar Kurulu Kararı ile tes
pit edilecek miktarlar' üzerinden ödenecek ücretler de bu ka
lemden karş ulanır. 

31(3 — Bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve giderleri : 
Hizmetin gerektirdiği bilirkişi ve ekspertiz ücretleri (Adli 
«Millî Savunma Bakanlığı için» idarî ve sportif hakem karar
larına ilişkin giderler dâJhil) haczedilen taşınır ve taşınmaz 
.mallar ile Hazineye intikal eden kıymetlerin değer biçme gi
derleri, Jâboratuvar tahlil giderleri, bu kalemden karşılanır, 

314 — Harita yapım giderleri : 

208 sayılı Kanun gereğince harita al um ve yapım işlerinin ge
rektirdiği her türlü giderler bu kalemden karşılanır. 

315 — İhale yoluyla yapılan tarımsal mücaldele işleri : 
İhale yoluyla yapıları tarımsal .mücadele işleri ile ilgili her 
türlü giderler bu kalemden karşııla;uır. 

320 — ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

321 — Telefon giderleri : 
Telefon ücret ve giderleri, teleks, hat kiralama, telefon tesis 
ve nakil, giderleri ile abone giderleri bu ka.le.mjd.en karşılanır. 

322 — Posta - telgraf giderleri : 

Posta ve telgraf ücretleri ve bunlara, ilişkin giderler bu kalem
den karşılanır. 

323 — Taşıma giderleri : 
Diğer tertiplerin esas gi 
giderleri dışi)nd>alkli taşım 
dâhil, taşıma giderleri 
ma, barındırma, ikanaıl g 
lemden karşılanır. 
Sonunda muayene kayd 
değişimi alan er ve erba 
de tekrar memleketine 
liçin ruahallî rayice göre 
ri; celp ve terhis er ve 
•konaklama ve naik.il gid 
konaklama, barındırma 
rın taşıma, bakım ve ko 
araba vapuru ve köprü, 
leri, l'alkir, hasta, cüzza 
kalemelen karşıil aı11 r. 

330 — TARİFEYE BAĞLI ÖDE 

331 — İlân : 
Her türlü ilân ve reklâm 

332 — SliigOTtia gilderlıeni : 
Diğer harcama kalemle 
ödenen sigorta giderleri 
memesi esastır. 
A n e. ;..'•: : 
a) YaJbaneı, patlayıcı m 
mahallinin sigorta giderl 

. ).)) Dış ülkelerdeki tems 
Bulunduğu ülke kanunl 
ta ettirilmesi hükmü vars 
Kira ile tutulan bina, iç 
yeti varsa, 
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Türk mülkiyetinde olmakla beraber, organizatör şirket tara
fından sigorta mecburiyetd Imnulmuşsa, dış ülkelerdeki söz 
konusu temsilcilik binalarının sigorta giderleri, 
e) Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (tara kasko), 
d) Evrakı müsbitelıeıinc' göre 'ayrılması mümkün olmayan 
sigorta ve navlun gidenleri, bu harcan ta kal ciminden karşılanır. 

33b — Kcttrııisyon : 

334 — Beyliye aidatı : 

335 — Mank tae harçları ve gidörifeıri : 

Adlî, idarî ve malî kaza dolayısıyle yapılacak gider ve öde
lmeler ile bu kazalar dolayısıyle öclcnece'k harç ve vergi; ida
reler aleyhine açılan dava, karşıt dava ve icra kovuşturmala-
i'iyle sonuçlanan davalardan ilâm ve diğer tarafa ödeme kül
feti yüklenen her türlü giderler; Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 415 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile diğer hüküm
ler gereğince mahkemelerce esasen tetkik ve tahkikine! lüzum gö
rülen nususlarm gerektirdiği giderler bu kalemden karşılanır. 

336 — Kovuşturma giderleri : 
jSuçüstülerc gidecek adalet .meımurları ile doktorların yol gi
derleri; bilirkişi ve tanıkların ücret ve yoıi giderleri, eksper
tiz gider ve ücretleri, 
İlk iyileştirme ve otopsi onasra.fiarı, 
Suçun «çığa çıkarılması ve ihzaıiı sanıkları bir yerden diğer 
yere yollama giderleri, 

Mahkeme ilân bedelleri, 
Ecnebiler istinabe giderleri ile adlî .müzaheret giderleri, 
Medenî Kanunla., Nüfus Kamunu gereğince savcılar tarafından 
açılacak davalar giderleri, 
Medenî Katranla ve başka kanunlar gereğince hâkimin ve ti
caret sicili memurunun kendiliğinden görmeye ve yapmaya 
ödevli bulunduğu dava ve işler giderleri, 

Nezaret altında bulunanlarl 
ve yurt içinde yer değiştinm 
ve 3236 sayılı Kanun gereğin 
hallere nakledileceklerin sevk 
(i47 sayılı Kanun gereğince 
ve para cezalarımın tahsili ile i 
Bu harcama kaleminden karşı 

Diğer tarifeye bağlı ödemeletr 
Her türlü ve her yerde kulla 
retleri bu kalemden karşılanır 

BASKI VE CİLT GİDERLERİ 
Hizmetin gerektirdiği her n 
İni .kalemden karşılanır. 

KİRALAR : 

Gayrimenkul kiralan : 
Taşınır ve taşınmaz malların 
Kanunu.ve ekleri gereğince 
lenlerin garaj kiraları; büyü 
askerî temsilcilik, ataşelik, 
losluk ikametgâh karşılığı ve 
elçiliklerin nezelinde akı-edit 
leri ile birlikte yazlığa taşın 
lacaık bilûmum otel, garaj ve 
dan yaptırılıp da bina bedeli 
tutulacalk binalar için verilec 
ye vergi, resimleri; dış kuru 
mahallî teamüllere göre devir 
ödemeler; Amerikan Askerî H 
niz grup başkanının ikametl 
ğınca mobilyalı veya mobilya 
bunların sözleşmeleri gereğin 
kalemden karşılanır. 
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Dışişleri Bakanlığı kadrolarından atanan elçi, müsteşarlara, 
1 aıci sınıf orta elçi unvanımı haiz daimî temsilci yardımcıla
rına ve kendilerine 1 nci sınıf ortaelçi payesi verilen uzanan 
müşavirlere 5 . 5 . 1969 tarihli 1173 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 4 ncü bendi, uyarınca aynı kanuna ek (1) ve 
(4) sayılı cetvellerde Maliye ve Ticaret bakanlıklarına veri
len kadrolardan atanan ve kendilerine birinci sınıf ortaelçi 
payesi verilen en az 2 aıci dereceye haiz daimî temsilci yar
dımcılarına, hizmetin icapları gerektiriyorsa Dışişleri ve Mali
ye bakanlıklarının mutabakatı ile tahsis edilen ikametgâh ki
raları da bu kalemden karşılanır. 

Yurt dışında sürekli görevle bulunan ve kendilerine Devlet
çe ikametgâh temin edilen 657 ıslaydı Devlet Memurları Kanunu 
ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personiel Kanununa tabi 
personellin, aylıklarının ele geçen miktarlarının 1/8'i her 
ay kira karşılığı olarak kesilir. 
«Özel şartlar sebebiyle; Lagos, ve Çaka-rlta şehirlerimde görevli, 
ımerkezdcn tiayıin olunmuş, memurlar için, derece ve görevleriyle 
ımütenaısip olarak, Misyon Şefi tarafından kiralanacak konut
ların 'kiraları bu kalemden karşılanır.» 

Makine, alet ve taşıt kiraları : 
Makine, alet ve taşıt kiraları ile sözleşım eleri gereğince öde
necek diğer giderler ve anten direği kirası bu kalemden kar
şılanır. 

Nükleer yakıt kirası : 

Nükleer yakıt kirası bu kalemden karşılanır. 

ONARIM GİDERLERİ : 

Taşıt onarımı : 
Taşıtların işletme ile ilgili onarımı için verilecek işçilik ücret
leri, onarım malzemeleri ve yedek parçalar ile ilgili giderler 
hu kalemden karşılanır. 

362 — Makin© ve teçfcat onıarı 
vSabitleşltirilmiş, hareket 
tın 25 000 liraya kada 
yedek parçalar ve icab 
ödenecek yıllık bakıım 
diğer giderler Ibu kalemd 

363 — Bina küçük onarımı : 
Mülkiyeti veya iıntifaı 
mallarla (mazbut vakıfl 
Devlet dairelerimde kir 
hizmetin gerektirdiği v 
mutat olmayan zarurî v 
lar ; 
Bahis konusu taşınmaz 
ya birlikte yapılacak ka 
rımları, mevcut elektrik 
rımları ve telefon, hava 
lefon santralı hariç) te 
rımları ; 
Noter senedi ile kullanm 
ileri taşınmaz malların g 
cak onarımları ve Jand 
mak üzere 2 000 000 lir 
Bu kalemden karşılanır. 

390 — DİĞER HİZMET ALIML 

391 — Nispeti kanunlarla beîirt 
Nispeti kanunlarla belir 
eser alımları giderleri b 

392 — Telif, tercüme kayıt yen 
Telif tercüme haklarının 
fikir, sanat, teknik eser 
aissubaylara da ödenm 



Dışişleri Bakanlığınca uluslararası siyasî, kültürel ve •ekono
mik münasebetlerle ilgili olaralk memleketimiz bilim kurumla-
rıyle tanınmış ilim adamları tarafımdan Türkçeye veya yaban
cı dillerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde yapılacak 
yayın masraflarına katılma giderleri; fevkalâde ve zarurî hal
lerde kayıtların yenilenmesi ve Türkçeleştirilmesi, inceleme, 
derlemeler için memur olmayan 'kişilere ödenecek hizm'et be
delleri bu kalemden karşılanır. 

393 — Vizite ücretleri : 
Kadrolu doktoru olmayan yerlerde vizite ücretleri bu kalem
den karşılanır. 

394 — Geçici hizmet ücretleri : 
Hizmetin gerektirdiği hallerde, zaman ve yer aciiiyeti dolayı-
siyle belirli süreler ile mahallen temin olunan 657 sayılı Dev
let Personel Kanunundaki Devlet memuru, sözleşmeli ve işçi 
•kapsamına girmeyen kişilere ödenen (Devlet İstatistik Ensti
tüsünce sayım propaganda ve anketlerde çalıştırılanlar gibi) 
ve dış kuruluşlarca mahallî servis personeline teamüle göre 
ödenecek ücretler, prim, ikramiye ve teberrular; gelenekleri 
ve usullerine göre çalıştırılmalarında zonınluk duyulan ter
cüman mihmandar, spiker ve yardımcılarına ücret, bedel ve 
istihkakları ve benzeri ödenmeleri, sportif oyunlarla yarışmala
rın yapılacağı yerlerin yönettim ve işletmelerinde kullanılacak 
personelin bu müsabaka için ücret, bedel ve istihkaklar gi
derleri; yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü spor
tif oyunlar ile yarışmalar ve bunların, hazırlık çalışmalarına 
Ve kamplarına katılacak hakem, (antreoör, masör, doktor, mü
şahit, saha komiseri ve idareciler ile bunların yardımcılarının, 
sporcuların, işçilerin ilgili Balkanlar Kurulu Kararma göre 
ödenecek istihkakları ve benzeri Ödemeler, bu kalemden kar
şılanır. 
Devlet hudut işaretleri giderleri; baca, fosseptik temizliği, 
elektrik ve su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kır

ma, ekmede pişirme, kalaylam 
retleri ile mera, bağ, bahçe, m 
leri ve bunlar gibi çeşitli hi 
(karşılanır. 
Üniversiteler seçme sınavında 
sora hazırlama komisyonu üy 
üye ve yardımcılarına ve dışa 
şilere smav komisyonunca tak 
lemden ödenir. 

395 — Aidatlar : 
özel kanunları gereğince öden 
ve giderleri bu kalemden karşıl 

396 — Kurslara iştirak giderleri : 
Diğer kurumlarca açılan kurs 
giderleri ile diğer kurumlar p 
neli olmayan kişiler için açı 
.ettirilenlerin 6245 sayılı Kanu 
yolluk ve giderleri bu kalemden 

400 — TÜKETİM MÂLLARI VE MA 

410 — Kırtasiye, basılı kâğıt, defter v 
Hizmetin gerektirdiği kırtasiy 
aılım ve giderleri ile büro ihti 
tim malzemesi alımları ve bas 
yapımı ile bunlara ilişiklin diğ 
lanır. 

420 — Yayım alımları : 
Hizmete mahsus yayınlar ile 2 
leri derleme Kanununda sayıla 
bancı ülkelerden yurda sokul 
ve resimleri satmalma, abone 
diğer giderler bu kalemden karş 



— R/10 

430 — YAKACAK ALIMLARI : I 
431 — Yakacak alımları : 

Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde malzeme 
ve yakutların satmalına bedelleri ile bunlara ilişki/n (istif, 
balkım, muhafaza ve dağıtım dahil) giderler bu kalemden 
karşılanır. Hükümet konaklarında ikamet eden bakanlık ve 
idarelerin yakacak alınılan ve giderleri tertiplerine konulan 
ödenekleri 'Maliye Bakanlığı But e evsinin ilgili tertibine aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

432 — Akaryakıt ve yağ giderleri : 
Makine ve taşıtların işLetilmesi ile ilgili madde alımları (işlet
me ile ilgili 'kimyevî maddeler daih.il) bu kalemden karşılanır. 

440 — Elektrik, su, havagazı giderleri : 
Her türlü aydınlatma, soğutma bedelleri ile aydınlatmaya, 
ışıklandırmaya ve havalandırmaya zorunlu ve yararlı her tür
lü madde, eşya, malzeme alımları ile su temizleme kimyevî 
maddeleri, içme ve kullanma su badelileri, çalıştırıcı kuvvet 
olarak elektrik bedelleri1 ve bunlara ilişkin giderler bu kalem
den karşılanır. 

i 
450 — Yiyecek ve yem alınılan : 1 

Kanunla tespit ('dillen istihkak maddeleriyle bunların nuü-ba- İ 
d.ole«ine tabi tutulan ikmal maddeılcri bedelleri besin ürüıuileri ı 
ve beslenme ile ilgili her türlü ikmal madde ve vasıtaların | 
satın alınmaları ile bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım, j 
onarım muhafaza ve dağılım pişiııme dahil) giderleri; sıhhati jj 
hozueu ve ayın. zamanda zehirleyici olduğu doktor raporu ile 
sabit olan yatıi'imlar .dışındaki işlerden bakanlığınca kabul j 
edilen görevlerde bilfiil çalısmaılara yapılacak süt ve yoğurt jj 
yardımları ile bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım, ona- jj 
rım, muhafaza, dağıtım ve pişirme dahil) giderleri ve yalnız- l 
ca askerî ihtiyaçlar için mutfak ve yemekhane levazım atı bu jj 
kalemden karşılanır. i 

Türk •Sikihh Kuvvetleri 
mümkün olmayan er, e 
nunda, muayene kaydı ile 
ve hava değişimi alam, 
bedelleri; hava. değişimi 
tiğimde tekrar memleke 
günler için verilecek yiy 
erbaşının iaşe ve iaşe b 
ve ikaz andan beslenmey 
yılı Kanuna göre Baka 
bedelleri bu kalemden ka 
()-r)7 sayılı Kanunun 2.12 
netme 1 ik h ükümle ri saki 

470 — ÖZEL MALZEME ALIM 

471 — Giyim, kuşam alımları ve 

Kanuni ve kanuna daya 
leri gereğince; 
i. Kişilerin giyim ve 
ilgili her türlü ikmal m 
üretimleri, ve yapım, g 
(depolama, balkım, onar 
derleri, 

2. Siblhİ! Kuvvetler Ku 
lini, mehter, bando ve 
giyim - kuşam ve yatak 
ve vasıtalarının (çamaşır 
ve yapım giderleriyle b 
haklım, onarım, muhafaz 
Sıhhat bozucu ve aynı z 
poru İh' sabit olan yatı 
kaimi edilen görevi erile 
ve koruyucu malzetm !er 
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472 — Hayvan aüımlıaın, tazminleri ve giderleri : 
Her cins ve çeşit hayvan alım, muhafaza, bakım, kurtarma ve 
dağıtımı ile bunlara ilişkin her türlü giderler, 
Özel ve tüzel kişilere ait hayvanların her «eşit tazmin ve ta
viz bedelleri, 
Hizmette kullanılan hayvanların özel ve tüzel kişilere karsı 
işleyeee'kleri zararlar karşılığı verilecelk tazminatlar. 
Hayvanları yok etme, gömme giderleri ile bunlara ilişkin di
ğer giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

473 — Temrinlik malzemeleri alımı : 
Temrinlük malzemeleri ile ilgili her türlü giderler bu kalem
den karşılanır. 

474 — iSavaş gereçleri ve savaş stoklan alımları ve giderleri : 
1. Silâhlı Kuvvetlerin savaş gücünün devamını artırarak 
ımaksadıyle gerekli her türlü harp tesislerini (elektronik, ra
dar, muhabere radyolmg sistemleri tesisleri dahil) kurma, 
tevsii ve cihazlarının konulacağı yerüstü, yeraltı mahalleri-. 
cnjin inşa, balkım ve onarımları; her türlü ikmal maddeleri te
darik, depolama, muhafaza, bakım, onarım ve dağıtım gider
leri ile bunlara ilişkin (depo, çimento, demir, kereste) gibi 
inşaat malzemesi, her türlü taşınır ve taşınmaz (silâh, gemi, 
uçak, helikopter, tank, zırh personel taşıyıcıları gibi) harp, 
•silâh, anaç ve gereçlerinin alım, yapım, tadil ve her çeşit ta
mir giderleri, 
2. Çeşitli kurumların Silâhlı Kuvvetler adına yapacakları 
hizmetler karşılığı ödenecek giderler, 
3. Bütün savaş gereçlerinin özel ve tüzel kişilere karşı iş-
leyeeelkleri zararlar için, verilecek tazminatlar (NATO ve 
CENTO ülkelerinde işleyecekleri zar artlar dahil) 
4. Savaş stoklarının gerektirdiği her türlü ikmal maddeleri
nin alımıyle bunlara ilişkin bütün giderler, 
5. Dizayn ile ilgili plan, keşif resimhane ihtiyacı ve s'eyir, 

hidrografi, oşinografi cihaz, 
pim, tanzim, tersim, teksir v 
tirdiği igideriler, 
6. Tahkimatla ilgili engelle 
ri, tahkim tesislerine ve cep 
mesi alım, onarım ve yapım g 
7. Silâhlı Kuvvetlerin her 
larda kullanılacak hedeflerin 
ile atış alanlarının onarım v 
ıbu kalemden karşılanır. 
2:57 sayılı Kanuna göre dair 
ile binek, otobüs ve makam 
bu kalemden alınmaz. 
MİT ihtiyaçları için yurt içi 
alımı, onarını ve bakım gide 
8. 'Silâhlı Kuvvetlere gerek 
ıdış yardımliardan sağlanan 
«fistanımın yurt içinde yapılam 
ve revizyonlarının yurt dışınd 
(North Atlantic Military Sup 
ması halinde bu kuruluşun t 
katılma payları alo bu salâhl 
onarım masrafları, bu silâhın 
NAMSA aracılığı ile yurt dı 
larına katılma payları bu ha 

475 — Ani hareket, yeniden teşkilâ 
zırlıMarın gıerleîktürdıiği alımı 
Yiyecek, yem, yakacak, giyi 
stokları alım ve giderleri; 
bina, makine, teçhizat onarım 

476 — Manevra ve tatbikat alım ve 
Manevra ve tatbikatla ilgili a 
şılanır. 



479 — Diğer özel malzeme alamüaaı : 
Spor araç ve gerekleri ile 471 - 478 mei harcama kalemlerinden 
'alınamayan hizmetin özelliğinin gerektirdiği mıalzeme alım ve 
giderleri bu kaleımdeıı karşılanır. 

490 — DÎĞER TÜKETÎM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI : 

491 — Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 
Makam sahihinin takdiri esas olmak suretiyle temsilin gerek
tirdiği her türlü giderler, 
»«İlgili yönetmeliğine göre yetki I ile re e yapılacak görevle ilgili 
temsil giderleri ve cenaze törenleri için Türk Eğitim Vakum
dan kiralanan madenî çelenk terin kira bedelleri» 
Geleneklerin zorunlu kıldığı ve zaruretlerin iea'botftirdiği 
ahvalde protokole dahil askerî ve mülkî âmirlerin ziyaretle
rinde verilecek ziyafet giderleri ile yaibaıncı temsilciler ve mi-
«aflrleran geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, 
Ikoamtlama ve konufclan.niala.nniu ve bu işlerle ilgili hazırlık
ların gerektirdiği giderlerle verilecek ziyafet, hediye, çiçek, 
bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği giderler. 
Dışişleri : İcabında yetkililerin eşleri tarafından gelecek res
mî yabancı misafirlere verilecek ziyafet giderleri, Protokol 
Genel Müdürlüğünle o yabancı misafirler için hazırlanan prog
ramlar mucibince yapılan ımera-simin icabettirdiği .giderler ve 
bunlarda vazife alanlara verilecek kumanyalar, misafiri erin 
yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle muhafazaları için vazi
felendiril enlere yapılacak giderler. 
Devlet ricali in in dış memleketlere götürecekleri veya gönde
recekleri hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderler, 
Misafirlerin ikametlerine tahsis olunacak köşk ve sarayların 
lüzumlu görülecek onarım, tefriş ve diğer giderleri ile yaban
cı misafirlerin ikamet ve ağırlanmasına tahsis edilecek köşk 
ve bunların kira bedelleri, 
Millî gün ve bayramlarda yapılmakta olan törenli ere ilişkin 
giderler ile Dumlupınar, Çanakkale Zafer Bayramı ve benzeri 

| anma törenleri ile Silâ 
renlerinin gerektirdiği g 

j Makamın gerektirdiği t 
î kahin ve spor faaliyetle 
I semin er gibi toplantılar 
J nizasyon giderleri, 
J Yurdumuza davet, edilm 
! yabancı basın, radyo ve 

larının yurt içindeki a 
ile zarurî görüldüğü tak 
Bu kalemden fcarsıllanar. 

492 — Temizlik malzemeleri alı 
i ler türlü temizlik ve 
giderler bu kalemden ka 

493 — Bahçe malzemeleri alım 
Bahçe yapım ve bakım 
zeme ve hizmetlerin sat 
derler bu kalemden karş 

494 — Yanığından korunma ma 
Yangımdan koruiümanın 

| ilişkin her türlü giderl 

495 — 'Sağlık araç, gereç ve i 
.Sağlıkla ilgili olarak k 
reç. ve ilâç alımları ve 
karşılanıl'. 

496 — Fuarların diğer giderler 
YoJiuk, kira, ve bclirili 

karşılanması mümkün 
ler bu kalemden karşılan 

497 — Arkeolojik kazılar gider 
j Arkeolojik kazı ve bu k 
j sı, Es. Es. Mulâjı, Ivopro 
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gösterme ve bunlara ilişkin a i et ve 'malzeme alımı ve diğer 
.giderler; tören yeri ve anıt onarma ve koruma giderleri ve 
bunlarla ilgili her çeşit; alet ve malzeme alımı, harita imali, 
röleve plan yaptırılması; in e elleme, araştırma, tescil, maket, 
tanıtma ve işaret levhaları tedat, tespit ve numaralama gider
leri; müze, anut ve tören yeklerinin iç ve dışlarının tanzimi 
giderleri; yurt içimde ve dışında açılacak eski sanat «serileri 
sengilleri ile yurt dışında kalmış millî anıtlarla mezarlıkların 
karunmasım icap ettiren giderler ve Aşarî Atika Nizamnamesi 
gereğince verilecek tazminatlar bu kalemden karşılanıl-. 

498 — Plan, yıllbk program ve bütçelerin yurt içinde (tanıtana ve uy
gulama giderleri : 
Kamu yöneticileri ile plan, program ve bütçe ile ilgili olarak 
yapılacak yurt içi toplantı giderleri iile bu toplantıya katı
lanların gerektiği ahvalde yatak ve yemek paraları, 
Yıllık programların ve bütçelerin: koordinasyon, uygulama ve 
izlenmesi ile ilgili alını ve giderleri, 
Plan, program ve bütçelerin ulusal çap ve seviyede tanıtılması 
ile ilıgili her türlü basın, yayın, baskı, konferans, broşür, rad
yo, televizyon filim, fotoğraf ve sair araç, gereç ve malzeme 
giderleri, 
Plan, program ve bütçelerin hazırlanması ve T. B. M. Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se-
ııatosundaki müzakerelerinin izienmesindc görcvlendiriten-
ılenden çalışma saatleri dışında çalışmaları dolayısıyle akşam 
yemeği için evine gitmesi mümkün olmayan Devlet Planlama 
Teşkilâtı ve Maliye Bakanlığı personeline Maliye Bakanlığın
ca tespit edilecek esaslara göre ödenecek yemek bedelleri. 
Bu harcama kaleminden karşılanır. 

499 — NATO ve CENTO gMieirlerİ : 
Güney - Doğu, NATO ve CENTO Komutanları ile G ncı Taktik 
Hava Kuvvetleri Komutanının şahsî ikametine mahsus ve 
möbleli olarak karalanan binanın kira bedeli; NATO ve CEN

TO Teşkilâtları nezdindeki ask 
şelik ve Kd. subaylık gibi Tür 
ve CENTO'nun icabı olarak y 
sil giderleri ile NATO ve CEN 
ne ifa edilen geçici görev yoll 
rulu (JUSMMAT Karargâh) p 
dun muhtelif bölgelerinde gör 
bedeli, tenvir, teshin, döşeme, 
resmî telefon konuşma bedeller 
6375 sayılı Kamunla tasdik ol 
gereken tazminatlar, 

Süz konusu ihtiyaçları karşılan 
pılmış olan giderlerden ödene 
riyle ödenmeyerek borca bırakı 
Bu kalemden karşılanır. 

DEMİRBAŞ ALIMLARI : 

Büro malzemeleri alımları : 

Hizmet, çalışma ve işyenkıiin 
lanılan eşyalar ile hizmetin, 
büro malzemeleri gibi, taşınır 
gili her türlü giderleri bu kale 

Büro makineleri alımı : 

Büro hizmetlerinde kullanılaca 
(•alışmaya ilişkin makine alım 
giderler bu kalemden karşılanır 

Diğer demdırbaş alımları : 

Büro malzemeleri ve makineler 
gerektirdiği diğer demirbaş alı 
da kalan çamaşır makinesi, 
mutfak levazımatı dahil) bu kal 



MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI : 

Taşıt alımları : 

237 sayılı Karnına göre daire hizmet']eırinjde kullanılan taşıtlar 
İle binek, otobüs, makam otoları ve taşitJlarıyle< birlikte alnın 
mutat ekipman, giderleri, şase halinde alınan taşıtların kulla
nılabilir hale getirilmesinin gerektirdiği giderler, hibe yoluy
la iktisat»edilecek taşıtlara ilişiklin gederler bu kalemden kar
şılanır. 
Maliye Bakanlığınca kamu sektörü için Amerikan ihtiyaç; 
fazlasından sağlanacak taşıtların iktisabı ile ilgili giderler; 
tıahmil, tahliye, teslim, depolama, kontrol, muayene giderleri; 
bölge makine parkları ve müşterek gayret makine parkları, 
tabiî afetler ve feıvfcallâde haller ihtiyacı makine stoklarının 
teşkil ve tesisi giderleri de bu kalemden karşılanır. 

MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI VE IBÜYÜK ONA
RIMLARI : 

Yatının projeleri îlie ffllg!üi otoarak : 

1. Makine, teçhizat ve bunların, yedek parçalarının satmalına, 
imal, montaj giderleri ile büyük onarımları ve bunlara ilişkin 
diğer giderler, 

% Jeneratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen 
ınalkiııesi, telefon santralı gibi makine ve vasıtalarla büro ih
tiyacı dışında hizmetlerle ilıgili keski, teksir, baskı ve matbaa 
makineleri gibi uzun ömürlü ve üretimin artırılması amacına 
yöneltilmiş hizmet istihsalinde kulllanıtam makine, âlet, cihaz 
ve sabit tesis giderleri ve kompülter satmalıma, 

3. Öğretim ve araştırma müesseseleri ile hastane, lâboratu-
var, maitlbaa, at'elye gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaıştırma, 
haberleşme ile ilgili kuruluşların, teknik bakımdan teçhizi için 
hizmetine göre gerekli makine, âlet, cihaz ve sabit tesis gi
derleri, 

4. Yeni hizmete gire 
tırma yerlerinin münh 
sandalye, tabure, etel 
ve vitrinleri, kürsü, ya 
gibi hizmetin ifası için 
Bu kalemden karşılan 

(reçımiş yıllarda hizme 
araştırma yerlerinin 
«590 - Diğer demirba 
lanır. 

Sanat modelleri satm 
ödenek, el sanatlarını 
nayi ve Teknoloji bak 
hilinde harcanmak üze 

700 — YAPI, TESİS VE BÜ 

710 — Yapı, teslis ye folüyük on 

.1. İhale yolluyla yapt 
deli karşılığı olarak m 
2. Taşoron marifetiyl 
tiiılii harcamalar, 

3. İnşaatla ilgili yap 
derleri, 

4. Özel kanunlarındak 
hidine ihalesi mümkün 
bizzat kuruluşlarca ge 
ıımlarla ilgili geçici İŞÇ 
zuatının gerektirdiği s 
diğer ödemeler, malzem 
nin yapımı ve prefabri 
derLer bu kalemden kar 



730 — NATO ENFRASTRÜKTÜRÜN İNŞA VE TESİSLERİYLE 
İLGİLİ GİDERLER : 

740 — 3010 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ESKİ YILLAR MAH-
SUBATI : 
,3010 sayılı Kanun gereğince yapılacak bir mahsup bulunduğu 
takdirde yıl içinde daireler bu kaleni altında usulüne göre 
•mahsupla nnı yap ae akl ar dır. 

800 — DİĞER ÖDEMELER : 

810 — VERGİ, RESİM VE HARÇLAR : 
811 — Bina ve arazi vergileri : 

Gerçekleşmiş ve gerçakieşeceik bina ve arazi vergileri ile geç
miş yıllarda tahakkuk ediip de ödenmeyen bina ve arazi ver-
-gileri bu kalemden karşılanır. 

812 — Diğer vergi, resim ve harçlar 
Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen vergi, 
resini ve harçlar dışında gerçekleşmiş ve gerçekleşecek, oto
larım işletmeye ilişkin vergi, resim ve harçları, beüediye vergi, 
reisim ve harçları, Hazineye ödenecek diğer vergi, resim ve 
harçlar (mahkeme harçları ve giderleri formülünde geçen 
vergi, resim ve harçlar hariç) bu kalemden karşılanıl-. 

820 — DİĞER ÖDÜL - İKRAMİYE VE BENZERİ ÖDEMELER : 
Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve kararname
ler gereğince. Devlet memurları dışındaki şahıslara ödenecek 
çeşitli ödül, ikramiye, rcakâfat ve verilecek para, hediye gibi 
ödemeler bu kalemden karşılanır. 

830 — GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 
831 — örtülü ödenek : 
832 — MİT istihbarat ve propoganda moral ve eğitim giderleri : 

MİT İstihbarat ve propaganda planlarının hazırlanması, bun
ların uygulanması, MİT mensuplarının morali ve eğitimleri 

için yapılacak iç. ve dış çalışm 
sonele yapılacak tediyeler, y 
balkımmdan fayda umulanlara 
ları, bu konularla ilgili olarak 
yayın, fotoğraf ve benzeri her 
Iemden karşılanır. 
MİT Kanununda gösterilen hi 
istihbarat ve propaganda gide 
ca görülenle™* hakkında 1050 
nunla değişik 77 nci maddesi 

833 — 644 sayılı Kanunun 21 nci mad 
karşılığı bu kalemis ait öden 
harcanır. 

834 — GûzSi haber alma giderleri : 

840 — ULUSLARARASI PROFESÖ 
RENCİ MÜBADELESİ GİDER 
4895 sayılı Kanun gereğince 
tür anlaşmalarının gerektirdiğ 
letlerarası kültür kurumlarını 
lama giderleri, 
Devletçe öğrenimleri deruhte 
le. yurt dışından gelen öğren 
ye'deki masrafları mukabili ik 
ödeme ve yardımlarla incelem 
cilerin her türlü öğrenim gid 
elemanların zarurî giderleri k 
rencilerin yollukları dahil), 
Jiu kalemden karşılanır. 

850 — KARANTİNAYA ALINMA V 
BULUNDURMA GİDERLERİ 
Sağlık nedenleri ile karantina 
lerle yurt içi ve yurt dışında 



nalk tutulan kişilerdin yiyecek ve barındırma ile ilgili her türlü 
giderleri, eenaze ve defin güderleri (Taşıma giderleri hariç), 
mültecilerin her türlü giderleri; terk edilmiş, bulunmuş, Em
niyete sığınmış ve diğer nedenlerle pdisıin görevi icabı ilgili 
Ikurumlara teslim edilinceye kadar polldls nezaretinde kalan ço
cuklar için yapılan her türlü (giderler bu kalemden ödenir. 

900 — TRANSFERLER : 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transfer programları ile 
.diğer hizmet programları içinde yer alan faaliyet ve proje
lerdeki (900 - 989) kod numarası ile ifade olunan «Transfer
ler, harcama kalemlerinden yapılacak ödemeler aşağıda göste
rilmiştir : 

901 — Yatınım projelerimin kamulaştırma ve bina sateıaUJmalan île 
ülgüili olarak; 
a) Arazi, ansa, bina, fabrika, depo, çiftlik, gemi ve benzeri 
taşınmaz malların satınaljnmaisı için yapılacak ödemeler, 
b) Üzerinde Medenî Kanun ile diğer hükümlere göre aynî 
haklar tesisi için ödenecek bedeller. 
c) Kamulaştırma, .satmalıma aynî hak tesisi işlemlerine ilişkin 
giderler, geçici işgalin gerektirdiği giderler ve hasara uğrayan 
(mahsul tazminatı ile bunlara ilişkin diğer giderler, 
(Dış memleketlerde yaptırılacak bina ve onarımların yurt içi 
t7e yurt dışı ihalesi ile yurt içi ve yurt dışından ısatınalınacaik 
her türlü malzeme, gereç ve ııııafcliye için 2490 sayılı Kanunun 
uygulanamadığı hallerde Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Ma
liye Bakanlığının muvafakati üzerine Balkanlar Kurulundan 
.alınacak karar dairesinde ihale ve mubayaa işlemleri yapı
labilir.) 

910 — KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞ
KİLLERİ : 

911 — iktfiöadî Devlet Te$e|İ5Ö5ülWnfe Ikatılma paylarına Siliskin öde
meler : 

912 — Kanın iktfeadî Teşebb 
meler : 

913 — OrtaklıMara katılma p 

914 — Döneir ısermayleili kurul 

ler : 

91'9 — Diğier kurumlara kartal 

920 — İKTİSADÎ TRANSFER 
İktisadî Devlet Teşekk 
iktisadî transferler; k 
Devlet Demiryolları İş 
olan mahallî idarelerin 
ni'ek ve 5116 sayılı Ka 
fonundan karşılanamay 
la öak yardımlara ilişk 
göre aşağıdaki harcam 

921 — ikfâsadî Devlet Teşeü^k 
meler : 

922 — Kamu iktisadî Teşıetbbıü 
meler : 

923 — Hükümetçe alınan teldb 
ları : 

924 — Müdahale atanları ve d 
meler : 

929 — Diğer dlktıisadî transferl 

930 — MALÎ TRANSFERLER 
931 — Katrana bütçeli idarelere 

ödemeler : 

932 — Bağımsız bütçeli idarele 
933 — öael idarelere yapılacak 
934 — Belediyelere yapılacak 



— R/17 — 

935 — Fonlara katılıma payları ve ödemeler ı (Merkez Bankası nezdin-
de açılacak Selektif Kredi Fonu : Kalkmana planı ve yıllık 
programlara uygun olarak kredilerin yönlendirilmesi anaksa-
dıyle öngörülen ihracat, sanayii, küçük esnaf, taran, turlkm ve 
maden sektörlerine verilecek krediler (için faiz farkları da bu 
harcama kaleminden ödenir.) 

936 — Karıma teşebbüslerle katümıa paylarına ilişkin ödelmeler : 
937 — Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler : 
938 — ikraz ve avanslarla ilgili ödetaıeller : 
939 ,— Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler : 

Seçim giderleri : 
Kanunları gereğince yapılacak her türlü seçimlerde kulil anı
lacak büro ve malzeme giderleri ile 26 .4 . 1961 güm ve 
298 sayılı Kanunun 182 nci maddesinde belirtilen görevlilere 
ödenecek ücret, gündelik ve harcırahlar ve seçimle ilgili diğer 
her türlü giderler bu harcama kaleminden karşılanır. 

940 — 960 — SOSYAL TRANSFERLER : 
941 — T. C. Emekli (Sanldığına ödeimen % 1 elk karşıhMarı : 
942 — T. G. Emekli Sandığına 1425 sayılı Kanunun ek 6 ncı madde

sine göre ödenecek emekli ikramiyeleri : 
943 — T. C. Emekli Sandığı yönetim giderlerine atılma payı : 
944 — T. C. Eimekü Sanldığına 1301 sayılı Kanuna göre yapılacak 

ödemeleir : 
945 — T. C. Emekli Sandığına 5434 sayılı Kanunun geçici 8, 11, 14, 

19, 20, 21, 24, 27 ve 28 nei maddelerime göre yapılacak ödeme
ler -. 

946 — T. O. Emiekli Sandığına 1425 sayılı Kanuinıun geçici 9 ncu mad
desine göre yapılan ödemeler : 

947 — Emiekli, dul ve yetim aylıkları : 
T. C. Emekli Sandığı dışında kalan emekli, dul ve yetimlere 
özei kanunları gereğince yapılan aylık ödemeleri bu harcama 
kaleminden karşılanır. 

(941 ile 946 ncı harcama kal 
ilgili olarak 5434 sayılı Kanu 
bağlanmış ödemelerin gecikme 
duğu ödemeye ilişkin harcam 

951 — Yurt içli eğitim kurumlarında 
ile yazılma, öğretim, tasdiknam 
ve benzeri giderleri Üle ilâç ve 
kaleminden karşılanır. 

952 — Yurt dışı eğitiüm kumullarında 
derleri : 

953 — Yurit idi eğitim kurumlarında 
rencilerin büro giderlerine iliş 

954 — Parasız yatılı öğrencilerin pan 
ler : 

955 — Memur çocuklarına pansiyon ü 
karşılığı ile ilgili ödemeler : 

956 — Başbakanlık Kültür Müsteşarlı 
rınca yurt içi ve ıdışında yeti 
ve enstrüman gideırleri; bunl 
yabancı uzman ücretleri; sana 
yaptırılacak konser, resital v 
sanat gösterilerinde kendilerin 
ödenecek ücretler; refakatindek 
konser, müze, galeri ve sergile 
leri; taltif ınahiyettlinde yeftaş 
yeler, sanatları ile ilgili olarak 
rine ve ref aikatindielkülere ödene 
Kanunları uyarınca yurt içind 
ların refakatindekilere Harcıra 
ödenecek yolluk ve 350'şer lir 
'tirileceik öğreneiılerie refakatin 
aylık ödemeleri için tahsilde 



Türk öğrencilerine tatbik olunan öğrenci baremi ve harcırah
lar, 
Bıı harcama kaleminden karşılanır. 

961 — Dermek, birlik, samdık, kumum,, sendika, vakıf ve (benzeri teşek
küllere yapılacak Ödemeler : 

962 —ı Memurların, öğlle yemeğine yardıma ilişkin faaHiyetfele ilgili ola
rak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21'2 nei maddesin-
ıde sözü geçen yönetmelik hazırlanıp balfül luygulaanajsı sağla
nıncaya kadar 1973 malî yıllıma kadar uygulandığı üzere Dsv-
let memurlarının öğle yemeği Üçün yapılacak ta. yardım ilgili 
Bakanlık ve kuruluşun yardım sandık v©|ya 'derneğine vteya 
ısendilka yardımlaşma sanıdıkHarına veya yemek servisi yönettim 
kurullarına bu kalemden öıdenir. Memurlara niakden vteril-
mez. 

969 — Diğer sosyal transferlerle lilğiOli ö/demeler liîlle ; 
A) 'Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri : 
1. Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderlerine iliş
kin faaliyetlerle ilgili olaraik yaptırılacak araştırma, inceleme 
ve yayın giderleri ile fotoğraf, film, dublâj, sutitraj ve plâk 
yaptırma,, satın alıma ve voli ama giderleri, 

2. Dış memleketlerdeki soydaşlarımızla ait okullar ve Türk 
ısosyal ve kültürel teşekküller, Türk kuram ve derneklerinde 
ve Türk tarih ve (kültürü ile ilgili tarihî ve bediî kıymeti haiz 
Ihmalarda görevli öğretmen, memur ve personelin ödenmesi 
Ikalbul edilecek aylık, ücret ve yol giderleri, 

3. Mezkûr kurum ve demeklere yapılacak yardımlar ile bina
ların bakım, onarım ve yönetim giderleri, bunların kontrol ve 
teftişi için görevlendirileceklerin yolluk ve zarurî giderleri, 
4. Türk dil ve kültürüne dış memleketlerde tanıtmak amacı 
ile faydalı hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel 
Ikişilere ve yabancı ülkelerdeki Tür/k kültür kurumu ve der
neklerine yapılması uygun görülecek yardımlar, 

f>. Türk soyundan yaba 
veya Türkiye'de tahsil 
üzere yapılacak yardımla 
6. Dış memleketlerde 
nıtma konusu ile ilgili 
leri Bakanlığının öncede 
le alâkalı diğer daire 
olunacak kimselerin yollu 
7. Türk kültür ve sana 
feranslar, konserler, tem 
bulunmak, Türk sanat e 
İşleri ehil oldukları ve 
temsil edebilecekleri sab 
ve ücretleri ve davet su 
-Dışişleri Bakanlığınca u 
çeşitli sanat ve kültür k 
tarafından ödenemeyen 
8. Türk kültür ve sanat 
lerde tertip olunacak ser 
9. Dış memleketlerdeki 
ve görgülerinin geliştiril 
lal;-.'ye gayesiyle yapıla 
leke! '••rdeki dini tesis v 
göiıderik'cck veya maha 
hoca, vaiz ve dersiamlar 
Bu harcama kaleminden 
İlgili faaliyetlerdeki «96 
konulan ödenekten lüzum 
lığının teklifi ve Başba 
bütçesinin «881 - Örtülü 
Bakanlığınca aktarılabili 
Yutardaki 1, 2, 3, 4, 7 
yurt dışındaki Türk işçile 



LB) Dışişleri Bakanlığı bütçesinin yardım vte ödünç verme fa
aliyeti ile ilgili olar/k, 

Dışişleri Bakanlığınca ecnebi metmlekettilerde muzdar duruma 
düştükleri sabit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden iade 
edebileceklere memlekete dönüşlerinde geri alınmak üzere, iade 
©demeyecek durumda oldukları görülenlere memlekete dönüş 
ye yolda yiyecek masrafları içitrı verilen ödünç paralar, (bu 
paralar borçluların yurda dönüşlerinde ilgili muhasiplikçe ta
kip ve tahsil edilir. Muhtaç ve fakir oldukları tahkikat neti
cesi sabit olanların borçları Muhasebe! Umumiye Kanununun 
133 ncü maddesi hükümleri dairesinde terkin olunabilir.) 
Memleketimizi tanıtma maksadıyle yetkili makamlarca dış 
memleketlere geçici olarak gönderilenlerden muzdar durumda 
oldukları anlaşılanların ani ve ciddî müdahaleyi icabettiren 
tedavi ve cenaze giderleri; muhtaç vaziyetteki vatandaşlarla 
işçilerin haklarını vikaye için yapılacak hukukî ve teknik 
istişare avukat ücretleri ile, bulundukları memleketteki siyasî 
ve içtimaî şartlar dahilinde muhtaç duruma düşen Türklere 
Dışişleri Bakanlığının talimatına tevfikan yapılacak heır türlü 
iaşe, ibate, giyim eşyası ve tiedavi masrafları, (Muhtaç ve 
muzdar durumda oldukları tespit olunanların tedavi ve cenaze 
giderleri de gerekli takibat icrasından sonra ancak söz konusu 
133 ncü m-adde hükümleri dairesinde teırlkin olunabilir. Ödünç 
oilarak verilen paralar tahsil zamanındaki resmî döviz kuru 
üzerinden tahsil edilir.) 

C) Talebelere yemek yardımı faaliyetiyle ilgili olarak üniver-
sitelerce talebeye ucuz yemek verilmesini temiinen yapılacak 
yardımlar, tespit edilecek esaslar dairesinde mediko - sosyal 
merkezi veya merkezî bir üniversite örtgütü vasıitasıyle veya 
özel yönetmelikleri gereğince, bu harcama kaleminden karşı
lanır. 

970 — 989 — BORÇ ÖDEMELERİ 
971 — İç Devlet borçları lanapara öde 
972 — İç Devlet borçları faiz ödem 
973 — İç Devlet borçları geme! giderl 
974 — Dış Devlet (borçları (anapara 
975 — Dış Devlet borçlan faiz ödetmıe 
976 ^- Dış Devlet borçları genel gide 

(İç ve dış Devlet borçlarına 
yılına bakılmaksızın cari yıl 

981 — Eski yıllar karşılıklı borçlar 
982 — Program uygulama ikarşıliksı 
983 — Eski yılar karşılıksız borçlar 
984 — Program uygulama karşılıksı 
985 — Hizmetin (ifa eldidiği yıl bü 

artığı bulunmaması sebebiyle 
lar karşılıklı foorçlan ile prog 
faaliyetlerinden ödenemeyen 
bütçede tertibi bulunmayan il 
lar gereğince sulh yolu ile ial 
len istihkaklar bu harcama k 

986 — Geri verilecek paralarla ilgili 
987 — FaJiz, acyo, para f arMan dol 

zine cari hesaplannm faiz ve 
meleleri için muhtelif kanunl 
çıkartılacak bonoların faiz, Sk 
giderler üe Hazinece bankala 
ğında ödenecek komisyonlar 

988 — Diğer borç ödemeleri : 
989 — Diğer e^ki yıllar borçları ile 




