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I.—İGEÇEN İTUTANAK iöZETi 

(Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurul
da: 

1974 malî yılı Bütçe Kamunu tasarısı üzerin
deki görüşmelere -devam olunarak; 

Devlet Su İşleri, 
Petrol İşleri, 
Tekel Genel Müdürlükleri Bütçeleri açık oya 

«sunuldu, oyların ayrımları sonunda kalbul olun
dukları bildirildi. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü; 
Ticaret; 

Maliye Bakanlıkları ve 
(Gelir Bütçeleri kalbul olundu. 
ili . 5 . 1974 Cumartesi günü saat 9,30'da 

toplanılmak üzene Birleşime (11 . 5 . 1974) saat 
00,18 'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

', Bahriye Uçak 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

»>-©-« 
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BÎRÎNCİ OTURUM 

AçıUmla, Saati : 10,00 

BAŞKAN : Baişüsaauv^J 2M& Betül 

KÂTİPLER : Ekrem. Rabvûy (B^dıar), Niuıri. CanpoCait (Konya) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 61 ncı Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. >—• 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/65; Cumhuriyet Senatosu \: 1/243) (S. :Sa-
ym :332) (1) 

BAŞKAN — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarı
sının maddelerini sunuyorum. 

Denge : 

Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin 
edilen gelir arasındaki (6 ÜCO OOO COO) liralık 
fark, iç istikrazla karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
3 ncü madde kalbııl edilmiştir. 

İkinci Kısım : Bütçe uygulama esasları : 
Ödenek dağıtımı : 
Madde 4. — a) Birinci madde ile verilen 

ödenekler Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 
(Yıllık 'bütçe uygulama talimatı) esasları dahi

linde dağıtılır. 
b) Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve ge

nel ekonomik şartlar gözününde tutularak, Ma
liye Bakanlığının teklifi üzerine bu ödenekler
den % 10"a kadar mevkuf tutmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. Bu oran, transfer harcamala
rı, taşıt alınılan, yurt içi ve yurt dışı geçici gö
rev yollukları ile temsil ve ağırlama ödenekle
rinde ,%. 2ö''e kadar çıkarılabilir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır.. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
4 ncü madde kabul edilmiştir. 

Bütçe politikası ve malî kontrol : 
Madde 5. — Baliye Bakanı, 
a) 'Harcamalarda tasarrufu sağlamak, . 

(1) 332 S. iSaıjüı Basınayazı 2.5.1974 
rihli 52 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

ta

lk) Tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe poli
tikası yürütmek amacı ile, 

-G-iderlere ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik 
ve kararnamelerin uygulamalarmı düzenlemek 
üzere gere'kli tedbirleri almak ve standartları 
tespit etmek ile görevli ve yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN" — Kabul edenler... Etmeyenler... 
5 nci madde kabul edilmiştir. 

Aktarma : 
Madde 6. — Genel Bütçeli dairelerle katma 

bütçeli idare bütçelerinin program, altprogram, 
faaliyet veya projelerinde yer alan aylık, üc
ret, kesenek, sosyal yardımlar, ek çalışma kar
şılıkları, tazminatlar, ödüller ve ödeneklere iliş
kin harcama kalemlerinden başka kalemlerine 
aktarma yapılamaz. 

Ancak, söz konusu harcama kalemlerinden 
aynı kuruluş bütçesi içinde olmak şartıyle prog
ramı, altprogram, faaliyet ve projelerdeki aynı 
harcama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
6 ncı madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Genel Bütçeli dairelerde katma 
bütçeli idarelerin programları arasında yer 
alan proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, 
malî yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire ve
ya idarenin bütçesine aktarmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

Malî yıl içinde diğer bir daireye veya idare
ye aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütül
mesiyle, bütçesine aktarma yapılan daire veya 
idare görevlidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına in
tikal eden Ticaret Bakanlığı personeline ilişkin 
özlük ve diğer haklarla ilgili ödenekleri, Tica-
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ret Bakanlığı Bütçesinden Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığı Bütçesine aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
7 nci madde kabul edilmiştir. 

Deyimler : 
Madde 8. — 1974 yılında, l'GÖO sayılı Muha-

sebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda 
yer a1!an : 

a) ;«Fa!srl»' ve «Bölüm» deyimleri, program 
bütçe sınıılandırmasındaki «Program» deyi
mini ; 

Ih) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini 
de kapsayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje» 
deyimlerini; 

e)' «Kesim»1 deyimi, «Altprogram» deyimi
ni; 

İfade ecler. 
Bu madde hükmü katma bütçeler hak

kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Kahul edenler... Etmeyenler... 
8 nci madde kabul edilmiştir. 

Yeni harcama kalemleri açılması ve uygula
ma cetveli : 

Madde 9. — Bütee Kanununda yer alan 
program, altprogram, faaliyet ve projeler için 
malî yıl içinde hizmetin gerektirdiği hallerde 
yeni harcama kalemleri açılmasına Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeli idareler 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
9 ncu madde kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bütçe uygulaması, bu kanuna 
ekli «Uygulama cetveli» esaslarına göre yürütü
lür. 

Uygulama, cetvelinde ayrıntılı harcama kale
mi yer almayan : 

a) Projelere ilişkin ödenekler, Maliye Ba
kanlığı, ilgili kuruluş ve Devlet Planlama Teş
kilâtının, 

h ) Faaliyetlere ilişkin ödenekler, Maliye 
Bakanlığı ile ilgili kuruluşun, 

Birlikte tespit edecekleri esaslara göre kul
lanılır. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
10 ncu madde kabul edilmiştir. 

11 . 5 . 1974 O : 1 

Üçüncü kısım : Bağlı cetvellere ilişkin hü
kümler ,: 

(A) Cetveli : 
Madde 11. — (A) cetveli ödenek cetvellerin

den meydana gelir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

11 nci madde kaibul edilmiştir. 
,(C), (C) ve (G) cetvelleri t 
Madde 12. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 

sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 2& ncu 
'maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandı
ğı hükümler (C) cetvelinde; 

b)' Kanunla bağlanmış vatanî hizmet maaş
ları (Ç) cetvelinde; 

e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, (G) cetvelinde; 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kahul edenler... Etmeyenler... 
12 nci madde kabul edilmiştir. 

(B) cetveli : 
Madde 13. — Devlet gelirlerinin özel hüküm

lerine göre tarh ve tahsiline 1974 malî yılında 
da devam olunur. 

Musul petrollerinden biriken (100) milyon 
liralık hisseden 1&74 malî yılı içinde tahsil edi
lecek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli gelir
ler) tertibine gelir kaydolunur. 

1702 sayılı Kanuna göre alınacak petrolden 
Devlet hakkı gelir bütçesine irat kaydedilir. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
13 ncü madde kabul edilmiştir. 

M-adde 1:4. — Personel kanunları gereğince 
1 . 3 . .1270 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arası için 
tahakkuk edecek aylık farklarının ödenmesi 1974 
malî yılında yapıldığı takdirde, bu miktara ait 
(•Sandığa tabi .iştirakçilerden alınacak) kese
neklerle (Giriş aidatı, artış farkları dahil) kar
şılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklardan 1323 
sayılı Kanunun ek geçici 1.1 nci ve 1327 sayılı 
Kanunun ek geçici 34 ncü maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ödenmeyecek kısımları, 
1Ö74 malî yılı gelir bütçesine irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
14 ncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 15. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanuna, göre yönetilen okul pansiyonla
rında görevli kimselerin, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen 
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ek geçici >32 nci madde uyarınca Devlet memur-
duğuna intibakı -yapılmış olduğundan, okul pan
siyonları hakkındaki 2005 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılıncaya kadar, okul pansiyonları ge
lirlerinin % 25'i bütçenin (B) cetvelindeki 
(Vergi dışı normal gelirler) tertibine (Pansi
yonlu okul ücretleri karşı'lrğı) adı ile gelir kay
dolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
15 ne i madde kabul .edilmiştir. 

ıMadde 16. — 18 . 6 . 1971 tarihinde yapı
lan zamlar dolayısıyle, yeni fiyatlarla zamdan 
önceki fiyat arasındaki farka göre Tekel mad
deleri satışından elde edilen hâsılat fazlası Gelir 
Bütçesinin özel gelir ve fonlar tertibine gelir 
kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
16 ncı madde kabul edilmiştir. 

(M) cetveli : 
'Madde 17. — 20Ö5 sayılı Kanunun 2 nci mad

desi gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan idare edilen okul pansiyonları ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık 
'okulları öğrencilerinden 1974 yılı içerisinde alı
nacak: ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
17 nci madde kabul edilmiştir. 

(O) ve (P) cetvelleri : 
Madde 18. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 

sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyet Kanununun: 

a) 36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti yoluyle alınacak hayvanların 1074 
malî yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cet
velde ; 

Jb) 38 nci maddesi (gereğince alınacak mo
torlu taşıtların atom değerleri bağlı (P) işaret
li cetvelde; 

Gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler... 
18 nci madde kabul edilmiştir. 

(T) cetveli : 

Madde 19. — 5 . 1 . 19ıQl tarihli ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununun 9 ncu maddesi gereğince 
kurumların satmalacakları taşıtların azamî sa
tmalına bedelleri bağlı (T) işaretli cetvelde be
lirtilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
19 ncu madde kabul edilmiştir. 

(R) cetveli : 
Madde 20. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(E) işaretli cetvelde .gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bitmeyenler... 

20 nci madde kabul edilmiştir. 
İkinci Bölüm : Kamu personeline ilişkin 

hükümler : 
Birinci kısım : Aylıklara ve kadrolara iliş

kin hükümler : 
Katsayı esası : 
Madde 21. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara 
ait gösterge tablosunda yer alan gösterge ra
kamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 1974 
malî yılında (8) katsayı uygulanır. 

BAŞKAN — Kahul edenler... Etmeyenler... 
21 nci madde kabul edilmiştir. 

Kadro cetvelleri : 
Madde 22. — a) 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 33 ncü maddesinin kadro cet
vellerinin Bütçe kanunlarına eklenmesine iliş
kin hükmü, Maliye Bakanlığı ve Devlet Perso
nel Dairesince müştereken 'tespit edilecek esas
lara göre unvan standardizasyonunu sağlayacak 
şekilde düzenlenecek kadro cetvellerinin Ba
kanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğe ko
nulmasına kadar ertelenmiştir. Onaylanan kad
ro cetvelleri bu kanuna eklenmiş sayılır. Bu su
retle eklenmiş bulunan kadro cetvellerinde per
sonelin durumuna uygun kadro tahsis edileme
mesi halinde, kanun hükmünde kararnamelere 
göre intibakı yapılan personelin aylıkları, kadro 
cetvellerinde kendileri için gösterilen standart 
kadrolara müsteniden 5 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin geçici 4 ncü maddesine göre 
ödenir. 

b) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile ku
rumlara tahsis edilip de intibak işlemlerinde 
kullanılmış bulunan kadrolar ile 1376 sayılı 1:971 
yılı Bütçe Kanununun 9 ncu, 1567 sayılı 19(72 
yılı Bütçe Kanununun 15 nci ve 1694 sayılı 1973 
yılı Bütçe Kanununun 21 - 26 ncı maddeleri hü
kümleri uyarınca kurumlara tahsis edilmiş olan 
kadrolar 1974 malî yılı için de geçerlidir. 

e) Kanun hükmünde kararnamelerin inti
bak hükümlerinin uygulanması sonunda bulu
nan yeni derece ve kademelere göre 5 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4, 8 
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sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 
1 nci maddeleri uyarınca 28 . 2 . 10-74 tarihine 
kadar intibak çizelgelerine müsteniden yapılan 
aylık ödemelerine 1974 malî yılında da (a) fık
rasında öngörülen işlemlerin tamamlanmasına 
kadar devam olunur. 

el)1 !İ-3Q2 sayılı Genel Kadro Kanununun 
3 ncü maddesi hükümleri uyarınca alman 
,13 . 11 . ıl'971 tarih ve 7/3434 sayılı Kararna-
ane ile bu kararnameyi değiştiren ve değiştire
cek olan kararnamelerde yer alan hükümler 
il9-74 malî yılında da uygulanır. Ancak, her ku
rum için bu fıkra gereğince 1974 malî yılında 
.birden fazla kararname çıkarılamaz. 

e) Genel ve katma bütçeli kuruluşlar kad
rolarında Maliye Bakanlığına bağlı saymanlık 
müdürlükleri ile soramlu saymanlıklarda istih
dam olunan Devlet memurlarından Maliye Ba
kanlığınca gerekli görülenlerin kadroları ilgili 
kuruluş kadrolarından tenkis edilerek Maliye 
Bakanlığı kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda 
istihdam olunan Devlet memurlarından istekli 
bulunanlar müracaatları, üzerine, bu suretle Ma
liye Bakanlığına devredilen kadrolara naklen 
atanarak, aynı saymanlık müdürlükleri ile so
rumlu saymanlıklarda görevlendirilirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
22 nci madde kabul edilmiştir. 

Kadro değişikliği ve kadroların dağılımı : 
Madde 23. — 22 nci maddeye göre kurumla

ra tahsis edilmiş olan kadrolardan 1 . 3 . 1974 
tarihinde boş olanlar ile 1974 malî yılında her
hangi bir suretle boşalacak olanlardan, şahsa 
bağlı olup da iptal edilmesi gerekenler dışında 
kalanlar ilgili kurumun teklifi. Devlet Personel 
Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşü ile 
Bakanlar Kurulunca, aynı veya diğer sınıf, de
rece ve unvanlı kadrolar olarak değiştirilebilir. 

22 nci maddeye göre kadro cetvellerine iliş
kin işlemler tamamlanıncaya kadar 1970ı yılın
daki ünitelcrarası kadro dağılımı esastır. 22 nci 
maddenin (a) fıkrasındaki esaslara göre unvan 
standardizasyonu yapılıncaya kadar, Genel 
Kadro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları 
yapılan Devlet memurları bu kadroların tahsis 
edildiği görevin eski unvanlarını taşırlar. İnti
baklar yapıldığı sırada kuruluş kanunlarının il
gili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi hükümlerine dayanılarak başka görevlerde 

I çalıştırılanlar, unvan standardizasyonu ve üni
teler arasında kadro dağılımı yeniden yapılın
caya kadar, fiilen ifa ettikleri görevin unvanını 

I muhafaza ederler. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

I 23 ncü madde kabul edilmiştir. 
Yurt dışı kadrolarda çalışan Devlet memur

larının kadroları ve yabancı uyruklu personel : 
Madde 24. — Kurumların yurt dışı kuruluş-

I larmda bütçe kanunlarının (D) cetveline göre 
veya teşkilât kanunlarına müsteniden ücretli 

I veya. sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 
I 1 . 6 . 1973 tarihine kadar işe alman ve halen 

çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu 
okınlar bu kanunun 22 nci maddesinin (a) (b) 
ve (c) fıkraları hükümlerine tabidir. 

Kuruluşların yurt dışındaki yabancı uyruk
lu personelinin sözleşme ile istihdamlarına de-
vaaıı olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
24 ncü madde kabul edilmiştir. 

Kadro ihdası ve iptali : 
Madde 25. — 1974 malî yılında Bakanlar Ku-

I rulu : 
•a) Atamaları yapılacak mecburî hizmetliler, 
Ib) İntibakı yapılacak sözleşmeli personel, 
e) Yeni alınacak din görevlileriyle genel 

I asayişe ilişkin hizmetler, 
d) Askerlik görevinden dönecekler, 
e) Kanunla ve uluslararası anlatmalarla ku

rulması öngörülen ünitelerde istihdam edilecek-
ler, 

f) üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1974 yılı programında kurulması veya genişletil
mesi Öngörülen hizmet üniteleri ile üniversite ve 
akademik kuramların sağlık, teknik, idarî ve 
destek hizmetleriyle görevli 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi personeli ve Devlet 
bütçe ve hesap yöntemlerini tespit ile ilgili ku
rum hizmetleri için ihtiyaç duyulan personel için 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
görev ve unvan değişikliğiyle ilgili âmir hüküm
leri gıereğince kadro tahsisinin zorunlu olduğu. 
hallerde, (23 ncü) maddenin 1 nci fıkrasına gö
re kadro temin edilemediği takdirde. 

ıh). 12 . 3 . 1964 tarihli ve 440 sayılı Kanu
nun geçici 8 nci ve 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe 
Kanununun 24 ncü maddesine göre Bakanlıklar-

l da çalışan personelin teşekküllerine iadesi için, 
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- !İ2 .'-3-. 1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun ge
mici 8 nci ve 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanu
nun 24 ncü maddesine müsteniden Bakanlıklar
da çalıştırılan personel, birinci fıkranın (h) ben
dine ,göre kadro temin edilinceye kadar, Bakan
lıklarda istihdam edilmeye devam olunur. Kad
ro temini işlemleri, ilgili İktisadî Devlet Teş'ek-
küllerindeki kadroların iptali şartı ile 1974 malî 
yılı içimde tamamlanır. 

i ) Öğrenci kapasitesini artırıcı ve gece öğ
retimine yönelik yeniden açılacak veya faaliyete 
ıgeçecjek yüksek öğretim kurumlarının ihtiyaç 
•duyduğu personel için. 

İlgili kurumun talelbi, Devlet Personel Daire
sinin görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üze
rine kadro ihdasına yetkilidir. 

13(22 sayılı öenel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi gereğince şalhsa bağlı olarak muhafaza 
edilen kadrolardan, unvanları 7/3434 sayılı Ka
rarnamede ve ek ve tadillerinde yer alanların 
'boşalmaları halinde, bu kadroların iptali ile ka-
rarnamelerdeki derecelerden kadro ihdasına Dev
let Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının gö
rüşü üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

!657 sayılı Devlet Memurları Kanunununa 
1327 sayılı Kanunla eklemen ek geçici maddelere 
ve 1589 sayılı Yetki Kanununa istinaden çıkarı
lan ve çıkarılacak olan kanun hükmimde karar
namelere göre yapılan intibaklarda ortaya çıka
cak hatalar veya itirazlı işlemler ile, kazaî 
mercilerce verilen kararlar sonucunda yapılması 
ıgereken düzeltmeler dolayısıyle Devlet Personel 
Dairesiyle Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine 
(Bakanlar Kurulunca kadro iptal ve ihdas oluna-
ibilir. 13 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Karar
nameye ek karar ile bu kararnameyi değiştiren 
kararnameler gereğince kuraımlara tahsisi gerek
li kadtfolar, 'eski kadroların iadesi şartıyle, Dev
let Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının gö
rüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca verilir. 

Bu kanuna ekli Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Personeli kadrolarında, yukardaki 
fıkrada sözü edilen kararnameler gereğince yapı
lacak intibaklar sonucunda ulaşılacak derecele
re göre kadro değişikliği yapmaya Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarm-
ca karar verilir. 

,1974 malî yılında Bakanlar Kurulu, Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığının kooperatifçi
lik ve köy kentler konusunda kurulması ve ge
nişletilmesi öngörülen hizmet ünitelerinin teknik, 
idarî ve destek hizmetleri ile görevli 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi ihtiyaç duyu
lan personel için, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının talebi, Devlet Personel Dairesinin gö
rüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine kad-
ıio ihdasına yetkilidir. 

BAŞKAN — Kafbul edenler.. Etmeyenler.. 25 
nci madde kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, 
Millet Meclisi, Hâkimlik ve Savcılık meslekleri 
ile Devlet Planlama Teşkilâtı personeli : 

Madde 26. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet 
Senatosu, Millet Meclisi ve Devlet Planlama Teş
kilâtı personeli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, 
Sayıştay ve Yargıtay başkanlıkları ile Adalet 
'Bakanlığında hâkimlik ve savcılık mesleklerinde 
bulunanlarla bu meslekten sayılan görevleri ya
panların kadro cetvelleri bu kanuna eklidir. Bu 
kadrolar hakkında 22, 23 ve 25 inci maddeler 
hükümleri uygulanmaz. 

Ancak, Devlet Planlama Teşkilâtı personeli 
hakkında 25 nci maddenin intibaklarla ilgili hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
26 nci madde kabul edilmiştir. 

Öğretim üye ve yardımcıları kadroları: 
Madde 27. — 1765 sayılı Üniversite Personel 

Kanununa göre intibakı yapılan personele, söz 
konusu kanunun 5 nci maddesi gereğince kadro
ları bu kanuna ekleninceye kadar 1974 malî yı
lında da aynı kanunun geçici 5 nci maddesine 
göre aylık ödenmeye devam olunur. Özel kanun
larla alınmış bulunan boş kadrolara 1.6.1974 ta
rihine kadar yapılan atamalar da geçerli sayılır. 
Bu tarihe kadar kullanılmış bulunan boş kadro
ların, atanması yapılan personelin Üniversite 
Personel Kanununda öngörülen durumuna uyma
ması halinde, üniversite senatolarının tespiti ve 
Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine, eski 
kadroların iptali suretiyle personellin durumuna 
uygun kadroların ihdasına Bakanlar Kurulunca 
karar verilebilir. 

özel kanunlarla alınmış kadrolardan intibak
lar sırasında boş olup da, 1.6.1974 tarihine ka
dar atama yapılmamış olanlar hakkında da 
(1973 yılı Bütçe Kanununa ekli «L» cetvelinde 
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yer alanlar hariç) lüzumu halinde yukardaki 
fıkranın iptal ve. ihdas işlemlerine ilişkin hük
mü uygulanır. 

1765 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki iş
lemlere göre yeni kadro temin edilinceye kadar 
söz konusu kanunun yürürlük tarihinden sonra 
usulüne göre yetkili organlarca kurulmasına ka
rar verilen üniversite, fakülte ve .anılan kanu
nun kapsamına giren kurumların öğretim üye 
ve yardımcılarına ait kadrolar, aynı maddedeki 
esaslar dairesinde tespit edilerek Bakanlar Ku
rulunun onayına sunulur. Onaylanan kadro 
cetvelleri bu kanuna eklenmiş sayılır. 

(BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
27 nci madde kaibul edilmiştir. 

Katma bütçeli kurumlar : 
Madde 28. — Bu kanunun kadrolarla ilgili 

22, 23 ve 25 nci maddeleri hükümleri, katma 
bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
28 nci madde kaibul edilmiştir. 

Eski sözleşmeli yabancı personelin ücretleri': 
Madde 29. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ile uygulanmasına son verilen 4/10195 
sayılı Kararnameye bağlı yönetmelik hükümle-
ne göre ve (E) cetvelinden alman kadrolarda 
istihdam edilmekte iken yabancı uyruklu olduk
ları için intibakları yapılmayan kimselerin, 
sözleşme ile çalıştırılmalarına devam olunabilir. 

Bunlara ödenecek sözleşme ücretleri, 1974 
malî yılında, 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanu
nunun 28 nci maddesinin 2 nci fıkrası esaslarına 
göre zamlı tutarlar üzerinden tespit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
29 ncu madde kabul edilmiştir. 

Yurt dışı aylıkları : 
Madde 30. Kurumların yurt dışı kuruluşları

na dâhil kadrolarında görevli Devlet Memurları
nın aylıkları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 156 nci maddesi uyarınca kanunî 
kesintiler çıktıktan sonra, 1973 malî yılında uy
gulanmakta olan esaslara göre 1973 malî yılın
daki derece ve kademelerin karşılığı bulunan dö
viz miktarı üzerinden aşağıdaki hususlar gözö-
nünde tutularak ödenir. 

a): Sürekli görevle yurt dışında bulunan 
memurların, bulundukları mahalde ellerine geç
mesi gereken yabancı para miktarının muhafa
zası yönünden, Türk parası ile yabancı parasın-
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da vukııbulacak değer değişiklikleri ayrıca naza
ra alınır. Türk Lirası tutarında aırtış suretiyle 
meydana gelecek fark, maaş bordrolarında açıla
cak «Para değeri değişikliğinden doğan fark» 
başlıklı bir sütunda gösterilir. Bu fark vergiye 
tabi tutulmaz ve ilgili kurum bütçesine konula
cak ödenekle karşılanır. 

b) Çocuk zammı, aylık ve ilk dört derece 
için tespit edilen ek göstergeler dışında, ilgililere 
her ne ad altında olursa olsun yapılacak ödeme
ler tutarları yurt dışına transfer edilemez. 

c)! 31.5.1973 tarihinde kurumların yurt dışı 
kuruluşlarına dâhil kadrolarında görevli Devlet 
memurlarından, 1589 sayılı Kanuna dayanılarak: 
çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin inti
bak hükümlerine göre, derece ve kademeleri yük
selmiş bulunanların 5 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 3 ncü maddesi gereğince, 
ellerine geçen döviz miktarı sabit tutulmuş olan
lara 1.3.1974 tarihinden itibaren ellerine geçe
cek döviz miktarı yönünden derece yükselmesi ve 
kademe ilerlemesi karşılığı olan döviz miktarlarii 
Devlet Memurları Kanununa 8 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici 51 
nci maddenin 3 ncü fıkrası esasları dairesinde 
Mart 1974 ayından geçerli olmak üzere yüksel
tilir. 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanu
nun (7) sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile değişik 4 ncü maddesinin (D) bendine göre 
işçi statüsünde istihdam olunan personelin sigor
ta primlerinin hesabında 506 sayılı Kanunun 77 
nci maddesinde yazılı ödemelerin bürüt toplamı; 
yerine varsa emeklilik müktesebine eşit derece 
yoksa 15 nci derecenin 1 nci kademesine tekabül 
eden aylık tutarları esas alınır. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
30 ncu madde kaibul edilmiştir. 

Madde 31. — 25 . 3 . 1970 tarih ve 7/414 
sayıl]ı Kararnameye göre staj ve tahsil için, 
kendilerine belli bir ödenek verilmek suretiyle 
yurt dışına gönderilenlere, gidiş ve dönüş yol
lukları hariç olmak üzere, 10.8.;1970 tarihinden 
önce ellerine geçen döviz miktarları sabit kal
mak amacıyle, 1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren 
yapılacak döviz satışlarında 10 . 8 . 1970 tarihin
den önceki döviz satış kuru ile bu tarihten son
raki döviz satış kurları arasındaki farklar 1974 
malî yılı Bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler.. -Etmeyenler.. 
31 nci madde kabul edilmiştir. 

,(H) Cetveli : 
Madde 32. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 sa

yılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (a) 
ve (b) bentlerinde yazılı nispet ve yevmiye mik
tarlarına ilişkin kayıtlayıcı hükümler uygulan
mamak üzere, bu madde ile aynı Kanunun 34, 
45 ve 50 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe 
Kanunu ile tespiti gereken misil, nispet ve" mik
tarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödeme
lerde 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci 
ımaddesi hükmü, personelin yeni kadrolarının 
dereceleri esas alınmak suretiyle 1974 malî yılın
da da uygulanır. 

Yukardaki hükümlere ilâveten (H) cetvelinin 
uygulanmasında, aşağıdaki esaslara göre işlem 
yapılır : 

.a)! Harcırah Kanununun 37 nci maddesinde
ki asgarî 4 lira yevmiye, 30 lira olarak uygula
nır. 

<b)'! Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci mad
deleri ile aynı Kanuna ilişkin (1) ve (2) sayılı 
cetvellerdeki 475 lira aylık tutar yerine 6 nci de
rece kadrosu, (2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tu
tar yerine de 1 nci derece kadrosu esas tutulur. 

c) Belediye hudutları haricinde vazife gö
ren defterdarlık kontrol memurları için en az 
yevmiye miktarı 30 lira olarak tespit edilmiştir. 
Bunların Maliye müfettişleri, hesap uzmanları 
ve gelirler kontrolörleri ile birlikte memuriyet 
merkezleri dışında tertip edilecek çalışmalara 
katılmaları halinde, gündelMerinin, bu miktar 
üzerinden ödenmesine devam olunur. 

d ) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi 
şümulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde 
tatbik olunacak emsaller Bakanlar Kurulunca 
tespit olunur. 

e) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla 
yapılacak görev seyahatlerinde, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, 
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ile 
resmî davete icabet suretiyle seyahat eden eşle
rine; 1 nci sınıf, diğer memurlara ise turist sınıf 
üzerinden yol masrafı ödenir. 

f> 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu 
maddesine göre verilecek tazminatın hesabında, 
1327 sayılı Kanununa göre intibak edilen veya 

halen bulunulan dereceye tekabül eden 7244 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesindeki aylık tutarları! 
esas alınır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge 
var, sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe Kanununun 32 nci maddesine aşağı

daki fıkranın ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 

«Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin! 
(b) bendi hükümlerine göre tespit edilen yevmi
yeler, Bakanlık ve müstakil Genel Müdürlük 
Müfettiş ve Müfettiş Muavinleri ile Sosyal Si
gortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş 
muavinlerine, Maliye Bakanlığı Hesap Uzman 
ve Uzman Muavinleri, bankalar yeminli mura
kıpları ve murakıp muvinleri, bakanlıklar mer
kez teşkilâtına dahil kontrolörler ve Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Uzman ve Uzman 
muavinlerine, 1974 malî yılında yetkili makam
larca onaylanan program çerçevesinde yapacak
ları teftiş, tahkik ve incelemelerde, görevin ifa 
edildiği mahalle ve kurumun teşkilât merkezinin 
bulunduğu yere bakılmaksızın, birinci bend hü
kümlerine göre ödenir.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

DOĞAN BAÜUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkanım, bu önerge Anayasamızın 94 noü mad
desindeki hükme aykırı olup, gider artırıcı ma
hiyettedir. Bu yönden iştirak edemiyoruz; bir. 

İkincisi, ayrıca bu maddeye alınan personel 
için bir kanun tasarısı halen Komisyonda müza
kere edilmektedir. Her iki yönden önergeye ka
tılmadığımızı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; ikinci sebebe 
lüzum yok. Anayasamızın «iGelir azaltıcı ve gi
der artırıcı öneride bulunulamaz» hükmüne da
yanarak, önerge... 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Madde ile ilgili bir sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORAL KARAOSMANO&LU (Manisa) — Sa

yın Başkan, Harcırah Kanunu tarihi itibariyle 
oldukça eskimiştir. Paranın saıtm alma gücü ve 
diğer ekonomik şartlar muvacehesinde günün ih
tiyaçlarına maalesef cevap vermemektedir. Her 
ne kadar asgarî haddi yerinde olarak kabul et-
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tiyse de, bu asgarî haddin tatminkâr olmaktan 
uzak olması muvacehesinde, Harcırah Kanunun
da yeni esaslar getirecek bir tasarı hazırlanması 
düşünülmekte midir? Bunun yanında meselâ 
Devlet memurlarımıza yaptıkları masrafları ger
çek fatura karşılığı ödemek gibi bir yola gitmek 
mümkün müdür? Bu hususta malumat rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayan Bakan. 
MALÎYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An

talya Milletvekili) — Efendim, Bütçe Komisyo
nuna sunulmuş olan tasarı, halen Bütçe Kanu
nuna eklenen maddelerle sağlanmakta olan im
kânları, sağlam bir hukukî temele oturtmak ama
cını gütmektedir. Verilmiş olan önergenin yö
neldiği amateı Bütçe Kanunundaki tasarı ile kar
şılamak imkânım bulabileceğimizi zannediyo
rum. Şimdilik söyleyebileceklerim, bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KABIMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

DOĞAN BAR|UTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkanını; deminki maruzatıma ilâve edecek bir 
husus yok. Yalnız Sayın Oral Karaosmanoğ-
lu'nun sorduğu soru Bütçe Kanun tasarısı ile 
ilgili değildir. Doğrudan doğruya müzakere 
edilmekte olan Harcıralh Kanunu ile ilgilidir. Bu
rada cevap vermeyi zait addediyorum, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın senatörler; ben bu önergenin bir ke

re daha okunmasında yarar görüyorum, herhan
gi bir yanlış işlem yapmamak için. 

(Ankara Senaıtörü Hıfzı Oğuz Bekata'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Herhangi bir yanlışlık yapma
mak için Başkanlığın Bütçe Komisyonundan bir 
sorusu var. Bu önergede unvanları yazılı Dev
let görevlileri için bu yolda ödeme yapılmasına 
Bütçe Kanun tasarısının diğer hükümlerinde 
olanak veren bir tahsisat öngörülmüş müdür? 
Yani, 32 nci maddeye eklenmesi önerilen bu fık
ra bir an için kaibul edildiği takdirde, bunu kar
şılayacak ödenek öngörülmüş müdür? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkanım, müfettişler yolluğu bölümünde bu 
bahsi geçen kişilere bir kısmı için ödenek tah
sis edilmiştir, önerge bu maddedeki kişiler ara
sına, önergedeki kişilerinde katılmasına dair bir 

istek ifade etmektedir. O bakımdan katılamıyo
ruz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Yerim
den bir şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 

Bütçe Komisyonu Başkanvekili arkadaşımızın 
sözlerine bir şey ilâve etmek lâzım ki, bu iyi 
anlaşılsın. Orada bahis konusu edilen isimler 
Bütçe Kanununun maddesinde vardır ve onla
rın karşılığında ödenek vardır. Buraya ilâve 
edilen Sosyal Sigorta müfettişleridir. Onlar için 
ayrı bir ödeneğe ihtiyaç yok. Çünkü kendi bün
yelerinden hallediyorlar. Bu, prensibin kabu
lünden ibarettir. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyar, aydınla
nalım. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Şimdi okunmuş bulunan önerge, geniş anla
mı ile 1974 yılı Bütçesine fazladan bir ödeneği 
teklif etme kapsamını taşımaktadır. Şöyle ki, 
Bütçe Kanununa önergede bahsedilen bütün per
sonelin, normal teftiş ve tetkik yapmaları için 
ödenek konulmuştur. Bu önerge teftiş ve tet
kik yapmadan devamlı harcırah almayı öngör
mektedir. Bunun sağlanması, Harcırah Kanunu
nun 24 ncü maddesinin tadili için, Millet Mec
lisi Bütçe Komisyonunda müzakere edilen ta
sarı ile bir yöne ve yönteme bağlanacaktır. 
Burada verilen önergeler, yalnız Sosyal Sigor
talar veyalhut iş müfettişlerinin değil, başka mü
esseselerin müfettişlerinin de herhangi bir şe
kilde turneye çıkmadan, merkezden, tabiri ami
yane ile oturdukları yerde harcırah almalarını 
sağlamak içindir. Geçen sene bütçesinde de bu 
şekilde müzakereler cereyan etmiş ve maalesef 
6245 sayılı Harcırah Kanununun hükümleri bo
zucu, değiştirici, yanlış uygulamalara sebebiyet 
verici hale getirilmiştir. Bı; sebeple 1974 yılı 
Bütçesinde bunu bu şekle dönüştürmeden, doğ
rudan doğruya olan harcıralhm hesabını, harcı
rahın verilme şekillerini, ne şekilde harcırah 
alınması gerektiğini tespit eden Harcırah Kanu
nunun tadili Hükümetçe getirilmiş, Bütçe Plan 
Komisyonunda müzakere edilmektedir. Bu öner
ge kabul edildiği takdirde, mevcut olan ödene
ğin hiç olmazsa % 50 nispetinde bir artış, bura-
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da Anayassaya aykırı- olarak sağlanmışı olacaktır. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın senatörler; bugünkü Bir

leşimi yöneten üç kişilik Başkanlık Divanı üye
lerinden bir sayın zat, Sayın Veli Uyar'a söz 
vermemin Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına aykırı olduğu görüşü ile beni uyarmak 
istedi, Gerçi, Anayasanın 88 nci maddesinin 2 
nci fıkrasında, «Bölümler ve değişiklik önertge-
leri, üzerlerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda oku
nur ve oya konur.» denilmektedir. 

Ancak, Sayın Veli Uyar Bütçe Karma Ko
misyonunun üyesidir. Komisyon adına açıklama 
yapma ve konunun, aydınlatılması anlamında 
kendilerine söz verdim,. Bu itibarla Anayasanın 
88 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı bir iş
lem yoktur. Gider artırıcı anlamda olduğu için 
Anayasanın emredici hükmüne uyarak... Şimdi o 
sayın üye arkadaşım, «İçtüzükte» diyor. İçtüzük 
kaynağını Anayasadan alıyor. Anayasa bir hü
küm sevketmişşe, ayrıca İçtüzük hükmünün bu
radan zikredilmesine, maddesinin söylenilmesi-
no lüzum yoktur. 

Gider artırıcı anlamdadır. Anayasa menet
mektedir. İçtüzük tetkik edildiği zaman kolaylık
la anlaşılsın diye Anayasanın bazı hükümlerini 
kapsamına almıştır. Onun ayrıca maddesinin zik-
redilmemesi bir eksiklik teşkil etmez. Oya sun
muyor ve işleme tabi tutmuyorum. 

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 32 nci madde kabul edil
miştir. 

İkinci kısım, : Sosyal yardım, ve yan ödeme
lere ilişkin hükümler. 

Aile yardımı : 
Madde 3!3. — '657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 0.53 - 156 
ncı maddeleri gereğince ödenecek olan aile yar
dımı, 1974 malî yılında yalnız çocuklar için ve
rilir. 

Bu ödemeler beher ço!cuk için (25) liradır. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

(33 ncü madde kabul edilmiştir, 
Doğum yardımı 
Madde 34. — G57 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı mad
deleri gereğince ödenecek olan doğum yardımı, 

1974 malî yılı için kesintisiz ('200) lira olarak 
ödenir. ' 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
34 ncü madde kabul edilmiştir. 

Ders görevi ücreti : 
Madde 35. — 1. 657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanununun değişik 176 ncı maddesi ile 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun değişik 150 nci maddesi uyarınca eğitim ve 
öğretim kurumları ile okul ve kurslarda ek ders 
ücreti, 1974 malî yılında aşağıdaki miktarlar 
üzerinden ödenir. 

Ders görevi Ücreti 
(TL.) 

Gündüz Gece 

a) Genel ve meslekî yüksek 
okullarda : 

(Öğretim görevlisi, öğretmen ve 
doktoralı asistan 40 60 

Doçent 60 80 
Profesör 80 100 
(b> Erkek Teknik Yüksek 

Öğretemen Okulunda : 
il. Endüstriyel atelye ve endüs

triyel teorik dersler öğre
tim görevlisi, öğretmen 60 80 
Doçent 80 100 
Profesör 100 120 

2. Bu okullarda yukarıda be
lirtilen dersler dışında dem 
'okutanlara (a) bendindeki 
ücretler ödenir. 

c) Oıta dereceli okul ve kurs
larda, halk eğitimi okuma - yazma 
kurslarında ve gezici köy kursların
da görev verilenler. (Millî Gü
venlik dersleri dahil) 15 20 

d) Kurumların elemanlarının 
yetiştirilmesi ile ilgili kurs ve hiz
met içi eğitimlerde, meslekî ve tek
nik halk eğitimi hizmetlerinde : 

1. Öğretmen ve öğretmen niteli
ğini haiz bulunanlarla, ku
rum personeli ve Millî Gü
venlik derslerine giren su
baylara 25 35 

2. Kürüm dışından sağlanan uz
man ve teknik personele 

35 45 
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3. ;(a) Fıkrasındaki personele (a) Fıkra- • 
smda belirtilen miktar. 

•e) Kadrosu lise ve dengi okullarda olup 
gece öğretimi yapan yüksek okullarda ders oku
tan öğretmenlere (a) fıkrasında belirtilen üc
retler ödenir. 

II. - 1766 sayılı Üniversite Personel Kanu
nunun 14 ncü maddesi gereğince üniversiteler, 
akademiler ve 1472 sayılı Kanunla üniversite ve 
akademilere (bağlanmış olan yüksek okullarda 
fiilen ek ders okutan öğretim üye ve yardımcı
larına saat başı ek ders ücreti aşağıdaki miktar
lar üzerinden ödenir. 

Ders saat ücret TL. 

(Profesör 125 
Doçent 100 
(Öğretim görevlisi 75 
Okutman ve asistan 60 
Araştırma görevlisi, çevirici, 

uzman 50 
Aynı il merkezi dâhilinde bulunan fakülte, 

yüksek okul ve akademilerde (1472 sayılı Ka-
nunula üniversite ve akademilere bağlanmış olan 
yüksek okullar hariç) öğretim üyelerine haftada 
8 saatte, öğretim yardımcılarına 12 saate kadar 
ücretli ders verilebilir. 

(Bu ders ücretleri, öğretim kurumunun bu
lunduğu yere ikam etegâhl arı veya daimî görev 
yerlerinden herhangi biri, il dışında olmak kay-
diyle, 300 Km. ve daha aşağı uzaklıkta olan öğ
retim üye ve yardımcılarına % 50, 301 Km. ve 
daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve yar
dımcılarına ise % 100 zamlı ödenir. 

Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dönem
lerinde her sınav dönemi için sınav döneminde 
imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders ya
pılan ayda okutalbilecekleri ders sayısı kadar 
ücret ödenir. 

III. - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sa
yılı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü madde gere
ğince harp okulları, sınıf okulları, harp akade
mileri ve Gtülhane Askerî Tıp Akademisinde ders 
(görevi verilen, 

a) Üniversitelerin sivil öğretim üyeleri ile 
öğretim görevlilerine, 

Ib); Profesör ve doçent unvanını kazanmış 
veya öğretim üyeliği niteliği Üniversite Senato

sunda kaîbul edilmiş bulunan askeri personelden, 
aslî öğretim üyesi olmayanlara, saat başına 
ders görev ücreti, öğretim görevlisi için 60 lira, 
doçent için 80 lira, profesör için 100 lira üzerin
den ödenir. 

(BAŞKAN — KaJbul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. 35 nci madde kaibul edilmiştir. 

Konferans ücreti : 
•Madde 36. — 1 - 657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanununun 176 ncı maddesine göre, üniversi
te veya fakülte yönetim kurullarınca saptanan 
öğretim programı dışında, konferans verenler
den : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 150, 
Ib); Devlet memurlarına ve diğer kişilere 125, 
Lirayı aşmamak üzere kurumlarınca tespit 

olunan miktarlarda her bir konferans için konfe
rans ücreti ödenir. 

II - 3 . 6 . 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp 
Akademileri Kanununun 11 nci maddesi gereğin
ce konferans verenlerden, 

Türk ve yalbancı sivil memurlara (Ders saati 
ıbaşına) 50, 

Türk ve yabancı general, amiral ve subaylara 
(Ders saati başına) 60, 

Lira konferans ücreti ödenir. 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Kabul etme

yenler... 36 ncı madde kabul edilmiştir. 

Fazla çalışma ücreti : 

Madde 37. — 1974 bütçe yılında 657 sayılı 
Devlet Menıurlairı Kanununun değişik 178 nci 
maddesine göre ödenecek fazla çalışma ücretle
rine ilişkin esaslar aşağıdaki belirtilmiştir. 

I. - Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönet
meliği hüküml erine göre, Bakanlar Kurulu ka-
rarryle yürürlüğe konulan fazla çalışma prog
ramlarına dayanılarak saat başıma yapılacak 
ödeme 2 liradan az 15 likadan çoik olamaz. 

II. - a) Görevlerinin niteliği gereği fazla ça
lışma program uygulamasınla olanak bulunma
yan emniyet hizmetleri sınıfında görevli '(Eği
tim, teknik, ve sağlık hizmetleri personeli da
hil) Devlet memurlarına ayda 300 lira fazla ça
lışma. ücreti ödenir. 

Bu fazla çalışma ücret; 'aylıksız izin, yıllık 
izin, yurt dışında gönderilme, görevden uzak
laştırılma tutuldu bulundurulma, mazeretsiz işe 
gelmeme ve mehil müddeti .içinde işe başlama
ma hali&ri dışında kesilmez. 



C. jtaatöSu B : 61 11 . 5 . 1974 O : 1 

b) >Ckee öğrenamd yapan ünivıersite, bağım
sız fakülte, yüksek okullar ve akademilerde ge
ce' öğretimjinkL devam .ettiği süreee, gece çalı-
şaıcak dekan ve müdürlere 600, müdür yardım
cılarınla 450, fakülte sekreterlerine 500, fakülte 
yönetim kurullarınca ve okul müdürlüklerince 
görevlendirilecek memurlardan yardımcı hiz
metler sınıfında bulunanlara 300 ve diğer sı
nıflarda bulunanlara 400 lira aylık fazla çalış
ma ücreti ödenir. 

III. - 6-57 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla ilâve edilen ek geçici 9 ncu 
maddede yazıla kurumlar personeline ödenecek 
fazla çalışma ücreti hakkımdaki esaslar kurum
larca hazırlanacak ve Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesinin görüşü alındıktan sonra 
Bakanlar Kunılundan geçirilecek yönetm'elik-
lerle düzenlenir. 

IV. - Yasama Meclislerinin çalışma özelliği 
bakımından; Cumhuriyet Senatosu xe Millet 
iMecli&i personeline, Devletin diğer personeli 
için tanınan sürenin iki katını geçmemek ve 
saat başına ödeneeek fazla çalışma ücreti ise 
'Devletin diğe-r personeli için tanınan miktarlar
la bağh kalmak kaydıyîe fazla çalışma, yaptırı
labilir. Fazla çalışma •esasları, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi 'Başkanlık divanlarınca 
hazıaianaeak yönetmeliklerle saptanır. 

V. - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her de
receli meslekî ve teknik öğretim okulları ile 
kurumların atelye ve bölümlerinde, döner ser-
ımaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak, 
mesai saatleri dışında çalıştırilanlaıra (Öğret
men, teknisyen test hazırlayıcı (Ölçmeei), usta 
öğretici, atelye şefi, prodüktör, stüdyo öğretme
ni, senarist, kameraman bilgi işlemeci ve prog
ramcısı, test baskısında çalışan hizmetli ve ida--
recilere) normal mesai aylarında en çok 48 saa
ti, tatillerde de günde sekiz saati geçmemek 
kaydıyîe okul ve kurum döner sermaye hâsıla
tından beher saati 10 - 20 lira arasında fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

VI. - 657 sayılı Devlet .Memurları Kanunu
nun değişik 178 nci maddesi gereğince; işçiler
le birilikte çalışan fabrika, atelye ve basım evle
rimde haftada 15 saate, şantiye ve arazide 25 
saate .kadar fazla çalışma yaptırılmasına Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

I VII. - PTT G-enel Müdürlüğü servMerinde, 
işletmenin özelliği icabı günün 24 saatinde, haf
ta tatili ve diğer kanunî taıtil günlerinde çabş-
'tınîması zorunlu bulunan personele, haftada 
24, yılda 600 saate kadar ücretle fazla çalışma. 
yaptırılmasına Bakanlar Kurulunca karar ve
rilebilir. 

VIII. - TCDD O-enel Müdürlüğü tren servis-
I leriınde görevli makinist, makinist yardımcısı, 

ateşçi, şeftren, bagaj ve bilet kondüktörleri ile 
gardfrenlere, haftada- 24, yılda 1 200 saate; ha
reket nöbeti tutan istasyon şefleri ile hareket 
mamurları, malkascı ve manevracılara, depo ve 
revizöırlük personeline fee haftada 24, yılda 600 
Saate kadar ücretle fazta çalışma yaptırılmalı
na Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

IX. - Tekel G-encl Müdürlüğü ve Maliye Baş
kanlığı İller Kuruluşunda haftada 24 yılda 300 
saate kadar ücretle fazla çalışma yaptın İması
na Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

X. - Ücretle karşılanacak fazla çalışma süre
si, Bakanlar Kurulunca bakanlıklar özel kalem; 
müdürlüklerinde çalışan personel ile maltam şo
förleri için haftada 24, yılda 600; müsteşarlık 
ve genel müdürlük sekreterleri ile bakanlık ve 
müstakil genel müdürlük merkez teşkilâtında 
görevli şoförler için haftada 12, yılda 400 saate 
kadar artırılabilir. 

, XI. - T. C. Emekli .Sandığı Genel Müdürlü
ğü personeline, haftada 14 ve yılda 500 saate 
kadar ücretle fazla çalışma yaptırılabilir. 

XII. - Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 
görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık persone
line haftada 24, yılda 400 saate kadar ücretle 
fazla çalışma yaptırılmasına Balkanlar Kurulu 

I yetkilidir. 
FETHİ ÇELtKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, bir şeyi öğrenmek istiyo-
I rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FETHÎ ÇELtKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

ü.) — 1973 yılında kararnamelerle dairelere 
fazla mesai yaptırılırdı. Acaba bu Bütçe Kanu
nuna konulan hükümlerle bu müddetler indiril
miş midir, yoksa aynen muhafaza edi'Lerek mi 

I bu madde sevk edilmiştir! 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU BA§KAN-

VEKÎLÎ DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) 
j Bunlar «200 saati aşamayacak» kaidesinin istis-
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nalan olmuş oluyor, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
-FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Değil Sayın Başkan. 
Meselâ Tekel Genel Müdürlüğünde biliyorum 

da, onun için arz ediyorum. Fazla mesai uygu
laması sayesindedir ki, ekim tespiti sıhhatli ve 
zamanında bitirilefoilmiştir. 

Acalba, şimdi bu hüküm 300 saatten fazla 
deyipte bu 300 saat mi konulmuştur Komisyon
dan bunu öğrenmek istiyorum. Yoksa 200'ün 
üzerinde olanları biliyorum. 

BÜTÇE KASMA KOMİSYONU BAŞKAN-
YEKlLl DOĞAN BAKUTÇUOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkanım, ekim tespitleri, biliyorsunuz 
yeni Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile kaldı
rılmıştır. Beyanname suretiyle verilmektedir. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Eksperler için... 

BAŞKAN — Efendini, sordunuz, cevabını 
verdiler. Bir önergeniz varsa işleme tabi tuta
rız. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kahul etmeyenler... 37 nci madde kafouü 
edilmiştir. 

îş riski, iş güçlüğü ve eleman teminindeki 
güçlük zammı : 

Madde 38. — T - 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 
zamlarmm 2,3 . 3 . 1973 tariMi ve 7/6109 sayılı 
Bakanlar Kumlu Kararı ile 5 . 8 . 1972 tarih 
ve 7/4821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu 
kararlara ek olaraık çıkarılan kararnamelerde 
tespit edilen esas ve miktarlar üzerinden 1974 
malî yılında da ödenmesine devanı olunur. 

Bakanlar Kurulu, ilgili kurumların isteği, 
Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye 
Bakanlığının teklifi ile 1974 malî yılında söz 
konusu kararnamelerde değişiklik yapmaya ve 
ek kararnameler çıkarmaya yetkilidir. Ancafk, 
fbu kararnamelerde tespit olunacak iş güçlüğü 
zammı 800 lira, iş riski - malî riski zammı 4C01 

lira ve teminindeki güçlük zammı ise 1 400' li
radan fazla olamaz. 

Bakanlar Kurulu, yukarıdaki fıkra esasları 
dairesinde, bazı yatırım projelerinde görevlen
dirilecek teknik personele, bu projelerin deva-

| mı süresine münhasır olmak üzere ve görev un
vanları meslekî nitelikleri ve adetleri belirtil-

I mek suretiyle aylık 4 OO'O liraya kadar teminin-
I deki güçlük zammı ödenmesine karar verebilir. 
I II. - Aşağıdaki yazılı görevler için Bakanlar 

Kurulu kararı alınmaksızın ödeme yapılır. 
I a) Emniyet hizmetleri sınıfı ile Emniyet 
I Genel Müdürlüğü teşkilâtında. görevli (Eğitim, 

teknik ve sağlık hizmetleri personeli dahil) 
Devlet memurlarına aylıksız izin, yurt dışına 

I gönderilme, tutuklu bulundurulma, görevden 
uzaklaştırılma, mazeretsiz işe gelmeme ve mehil 
müddeti içinde işe başlamama halleri dışında 
ayda 400 lira iş riski zammı huna ilâveten Top
lum Polisinde çalışanlara ayda 250 ve Boğaziçi 
Emniyet Şube Müdürlüğünde görevli emniyet 
teşkilâtı mensuplarına ayda 400 lira iş güçlüğü 

I zammı, 
I b) Sayıştaya hesap vermekle yükümlü na-
I kit saymanları, T. B. M. M. sorumlu saymanı, 
I özel kanunlarla kurulan fon saymanları ve ver

gi dairesi müdürlerine (kadro görevleri dışında 
I uhdelerine döner sermaye sorumlu saymanlığı 

verilenler hariç) ayda 400 lira iş riski- zammı, 

c) Gümrük muhafaza Ve orman muhafaza 
memurlarına ayda 200 lira iş güçlüğü zammı, 

d) 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla 
eklenen ek geçici 9 ncu maddede yazılı kuram-

I la un feakit ve kıymet sorumlularına 20 .2 .1073 
gün ve 7/5886 sayılı Bakanlar Kurulu kararın-

I daki esaslara göre 4O01 liraya kadar iş riski zanı-
I mı. 

III - G57 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 9 ncu 
ımadde kapsamına giren kurumların personeline 
28 . 2 . 1973 tarih ve 7/6044 sayılı Bakanlar 

I Kurulu kararı ve bu karara eik olarak çıkarılan 
kararnamelerle ödenen iş güçlüğü, iş riski ve te
minindeki güçlük zamlarının ödenmesine 1974 
malî yılında da devanı olunur. 

Bakanlar Kurulu ilgili 'kurumun isteği, Dev-
I vet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakan

lığının teklifi üzerine bu kararnamelerde değişik-
I lik yapmaya ve ek kararnameler çıkarmaya, yet

kilidir. 
IV. - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per

sonel Kanununa, 30 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile iâve edilen 

l ek 3 ncü maddede yer alan iş güçlüğü ve iş riski 
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zammının, 14.4.1972 tarih ve 7/50)22 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararında tespit olunan esas ves 
-miktarlar üzerinden, 1974 malî yılında da öden
mesine devam olunur. 

©akanlar Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı 
veya İçişleri Bakanlığının isteği ve Maliye Ba
kanlığıma teklifi üzerine söz konusu kararna
melerde değişiklik yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. 38 nci madde kabul edilmiştir., 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği: 
Madde 39. — 1765 sayılı Üniversiteler Perso

nel Kanununun 15 nci .maddesine göre kuruluş 
ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite veyai 
diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve 
yardımcılarına, 1974 malî yılında aşağıda gös
terilen dereceler üzerinden kuruluş ve gelişme 
güçlüğü ödeneği verilir. 

a)' 

b) 

öğretim üyeleri : 
Profesör 
Doçent 
öğretim üye 
yardımcıları : 
Asistan 
öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Okutman 
Uzman 
Çevirici 

1 nci 
derece 

TL. 

6 000 
4 000 

2 500 
2 500 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 

2 nci 
derece 

TL. 

4 000 
2 750 

1 750 
1 750 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 

3 ncü 
derece 

TL. 

3 000 
2 000 

1 250 
1 250 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

Üniversite veya öğretim kuruluşunun hangi 
dereceye gireceği Yüksek öğretim Kurulunca tes
pit edilir. 

Bu ödenek, belli bir il merkezinde aynı öğ
renim dalında mevcudolanlara ilâveten diğer 
bir kuruluşun açılması halinde verilmez. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... 39 ncu madde kabul edilmiştir. 

Madde 40. — 1 - 7 . 9 . 1971 tarih ve 7/3082 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe ko
nulan Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönet
meliği gereğince fazla çalışma programlan ha
zırlanıp Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe 
konuluncaya kadar; 

a) Sağlık nimetlerinin sosyalleştirdiği il 
ve bölgelerde çalışan »ağlık ve yardımcı sağlık 
personeline, 26 . 8 . 1963 tarihli ve 6/2150 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Yönet^ 
melik ve bu yönetmeliğe ek olarak çıkaırıimış 
bulunan yönetmeliklerde tespit olunan esaslara 
göre verilen «Mahrumiyet tazminatı» ile «Sey
yar hizmet tazminatı»nın, 

b) 25 . 6 . 1965 tarihli 641 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre tam gün çalışma yapanlara 
verilen tazminatın, ödenmesine devam olunur. 

I - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
123 neü maddesine göre çıkarılacak tüzük yürür
lüğe girinceye kadar: 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın. Men ve Takibi
ne dair Kanuna göre verilen ve aynı kanunda 
belirtilen nispet ve miktarlar uygulanmak sure
tiyle bulunacak miktardaki ikramiyenin; 

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu
nun 86 nci maddesi gereğince para mükâfatı ön
görülenlere yeni derecelerinin karşılığı olan yeni 
aylık tutarlarına aynı kanunun 86 nci maddesin
de belirtilen nispetlerin uygulanması suretiyle 
bulunacak miktardaki para mükâfatlarının öden
mesine devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... 40 nci madde kabul edilmiştir. 

Yiyecek yardımı : 
Madde 41. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 212 nci maddesine göre yiyecek 
yardımı Yönetmeliği çıkıncaya kadar Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde (Jandarma dâhil) görevli 
Devlet memurları ile ordu, hastabakıcı, hemşire 
ve ebelere yiyecek yardımı karşılığı ayda 75 lira 
ödenir. 

Bunlardan ordu hastabakıcı, hemşire ve ebe
lerin tıbbiye öğrencileri gibi iaşelerine devam 
olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. 41 nci madde kabul edilmiştir., 

Üçüncü Bölüm : Bütçe işlemleri 
Birinei kısım : Borç ödemeleri ve diğer iş

lemler 
Geçen yıllar 'borçları : 
Madde 42. — I - Genel bütçeli dairelerle kat

ma bütçeli idarelerin geçen yıllara ait karşılıklı 
borçları, aidiyetine göre «Eski- yıllar borçları» 
veya «Program uygulama karşılıklı borçları» 
faaliyetlerinden ödenir. 

557 — 
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Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde; 
a); 1973 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı

lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları program 
tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyete; 

b) 1928 - 1973 bütçe yıllarına ait olup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1074 
yılı Bütçesinin (100 kod numaralı personel gider
lerine ilişkin harcama kalemleri hariç) ilgili ol
dukları program tertiplerine dahil ödeneklerden 
bu faaliyete; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

I I - Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli ida
relerin Kamu İktisadî Teşebbüslerine, belediye
lere veya bunlara bağlı teşekküllere ve şahıslara 
olan kaırşılıklı veya karşılıksız eski yıllar borçları, 
Maliye Bakanlığı Bütçesine bu amaçla konulan 
ödenekten, ilgili daire veya idarenin mevcut ve
ya yeniden açılacak tertiplerine Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödenekten ödenir. Bu konuda 
gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelir
leriyle karşılayan ve sadece belli amaçlar için 
genel bütçeden Hazine yardımı alan katma büt
çeli idareler için bu fıkra hükmü uygulanmaz., 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. 42 nci madde kabul edilmiştir. 

İlâma bağlı borçlarla emekli ikramiyesine 
ilişkin hükümler: 

Madde 43. — Maliye Bakanlığı Bütçesi ile 
katma bütçelerde yer alan «Emekli Sandığına 
ödemeler» ve «İlâma bağlı borçlar» faaliyetlerin
deki ödeneklerin yetmemesi halinde, bu ödenek
leri artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... 43 ncü madde kabul edilmiştir. 

Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı: 
Madde 44. — Katma bütçeli idarelerin bütçe

lerini denkleştirme amacıyle, Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve 
mukabil ilgili katma bütçenin (B) işaretli cet
veline gelir kaydolunan miktarlardan, bu mak
sada göre fazla olduğu tespit- edilen kısımlar, malî 
yıl sonunda Maliye Bakanlığınca ilgili idarelere 
ödenmeyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir neden
le yılı içinde nakden ödenmeyen kısımlar, gelecek 
yılarda ödemek üzere bütçe emanetine alınabilir. 

Ayrıca, Katma Bütçeli idarelerin kesin he
saplarına göre Maliye Baîkanhğınca tespit olu
nacak bütçe fazlaları Genel Bütçeye gelir kay
dolunur. (Vakıflar Genel Müdürlüğü hariç) 

Kesin hesabın kanunlaşmasından sonra, fazla 
tahsil edildiği anlaşılan miktar iade noksanı 
katma bütçeli idareden tahsil olunur, 

BALKAN — Kabul edenler... Kabul etmfe 
yenler... 44 ncü madde kabul edilmiştir. 

Yatırım harcamalarına (ilişkin hükümler : 
Madde 45. — Yıüık programlara ek yatı

rım cetvellerinde yer allan projeler dışında 
herhangi bir projeye yatının harcaması ya-
pulamaz. Proje ismi zikredilmeyerek ödenek
li enin biir proje numarası altında toplu olarak 
verildiğü hallerde bu toplu ödeneklerin hangi 
projelerde kullanıla cağına dair i lğl i Bakan 
tarafından onaylanmış programlarda gösteri
len EŞİer esas alınır. 

. >1D74 ydlı programına ekli yatırım projele
ri için programla tahsis ed'Uen ödeneklerden 
başka projeler ve amaçlar için aktarma yapıl
maması esastır. 

Yıllık programa ek yatırım hisselerinde yıl 
içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 
'«1®74 yılı programının uygulanması, koordi
nasyonu ve izlenmesinre dair karar» da yer alan 
usullere uyulur. 

Bu hüküm katma bütçeler ve ka.nıu teşeb-
bü&iler'i için de uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... .Kabul etme
yenler... 45 nci madde kalbul edilmiştir. 

Yurt dışından sağlanacak malzeme''.erle Dev
let Malzeme Ofisimden alınacak taşıtlara ait 
kredilerin mahsup süresi : 

Madde 46. — Dış memleketlerden getirile
cek malzeme karşılığı olarak 1050 sayıh Mu 
hasdbei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi 
gereğince açılmış bulunan kredilerin akredi
tife tahsis d un an miktarlarından, malî yıılm 
eJon günü. itÜDa-myle bedeli muhabir bankaya 
transfer edJlmek suretiyle çözülmüş bulunan 
kısma tekabül eden mal tutarları mahsup dev
resi sonuna kadar yılı bütçesinden mahsube-
dilir, 

Bu hülktmı katma bütçeler İçin de uygula
nır. 
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Genel ve katma bütçelere dahil dairelerce 

geçmiş yıllarda Devlet Mai.zeme Ofisine ya
tırılmış bulunan taşıt bedelleri, taşıtların er
tesi malî yıl içinde teslim alınmış olması kay
dı ile 1974 bütçesinin «Diğer yıllar karşılıklı 
veya karşılıksız borçları» tertibinden; 1973 
ma'î yılı içinde Devlet Malzeme Ofisine yatı
rılmış bulunan taşıt bedelleri taşıtların malî 
yılın bitimlinden itibaren 3 ay içinde teslim 
edilmedi ve tahakkuk evrakının tevdi olun
ması kaydı ile 1973 yılı Bütçesinden mahsu-
faoflunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 46 nci madde kabul edilmiştir. 

İkinci fesim : Aktarma ve özel ödenek ka
yıt işlemleri : 

"¥ an ödemelere i iş kin ödenek işlemleri : 
Madde 47. — Devlet Memurları Kanunu, 

Üniversiteler Personel Kanunu ve Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel kanunlarının gerektâr-
diği harcamalar için Mail iye Bakanlığı Bütçe
sinin «Diğer malî transferler» faaliyetinde-
ki ödenekten genel bütçeli daire ve katma büt
çeli idare''erin hizmet programlarında yeır alan 
aylık, sözleşmeli persionel ücreti, emekli ke
seneği, % 1 e)k karşılıklar, sosyal yardımlar, öde
nekler, gösterge üstü ödemeler ve emsal farkla
rı ile tazminatlara ülişlkin harcama kalemlerine, 
a'ktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi 
gellirleniyle karşılayan ve sadece belli amaç
larla genel bütçeden Hazine yardımı alan kat
ma bütçeli idareler için bu madde hükmü uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
47 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Devlet Memurları Kanunu, 
Üniversiteler Persionel Kanunu ve Türk Silâh
lı Kuvvetleri Persionel kanunlarının öngördüğü 
yönetmelli'kler hazırlanıp uygulamaya geçildik
çe, Maliye Bakanlığı Bütçesinin «Diğer malî 
transferler» faaliyetinde yer alan toplu öde
nekten genel bütçeli daire ve katma bütçeli 
idarelerin bütçelerindeki fazla çalışma ücreti 
(Üniversitelerin gece öğretimi ilgili fazla ça
lışma ücreti hariç) iş güçlüğü, iş riski ve te--
minindeki güçlük zammı, ödül ve görevse! tem
sil gid'erleri harcama kalemlerine yeteri ka
dar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. I 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi 
gelirleriyle karşılayan ve sadece belli amaç
larla genel bütçeden Hazine yardımı alan. kat
ma bütçeli! idareler için bu madde hükmü uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
48 nci madde kabul edilmiştir. 

Fiyat artışlarını karşılama ve yatırımları 
hızlandırma fonları : 

Madde 49. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930 - Malî transferler) programının (09 - Di
ğer transferler) altprogramının (002 - Önemli 
fiyat artışlarının gerektirdiği giderler karşı
lığı) faaliyetlerindeki ödeneklerden, fiyatla
rında önemli artışlar meydana gelmesi nede
ni ile Maliye Balkanlığmca tespit olunacak mal 
ve hizmetlere ilişkin, genel bütçeli dairelerle 
katma bütçeli idarelerin hizmet programla
rındaki, harcama kalemlerine aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
49 ncu madde kalbul edilmiştir. 

'Madde 50. — Maliye Bakanlığı bütçesinin 
(930 - malî transferler) programının (09 - Di
ğer malî transferler) altprogramının (003 - Ya
tırımları hızlandırma fonu) faaliye tindeki öde
nekten, 1974 programının uygu1 anması, izlen
mesi ve koordinasyonuna ilişkin kararname 
hükümlerine göre, 1974 programına ek olarak 
kabul olunacak projelerle REMO programla
rına harcanmak üzere genel bütçeli daireler
le katma bütçeli idarelerin hizmet program
larında mevcut veya yenliden açılacak proje
lerin ilgili harcama kalemlerine aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. Grerektiğinde, 
bu ödenek Maliye Ba'kanınca iki katma kadar 
artırılabilir. 

Bu madde hükmü, esas itibariyle giderleri
ni kendi gelirleriyle karşılayan ve sadece bel
li amaçlarla genel bütçeden Haizine yardımı 
a/lan katma bütçeler için uygulanmaz. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — REMO Programı nedir? Hükümet tasa
rısında yoık, Komisyonda ilâve edilmiş. 

KARMA BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKAN-
VEKlLl DO&AN BARUTÇÜOĞLU (Manisa) 
— Reorgariizasyon Modernizasyon efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 50 nci mad

de kabul edilmiştir. 
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Madde 51. —• Maliiye Bakanlığı Bütçessikıin 

(930) ncu programının (0'5) nci altprogramı-
nm (005) «Küçük tasarrufları yatırıma, yö
neltme ve halkı yatırıma teşvik fonuna yar
dım» ödeneğinden, Devlet Planlama Teşkilâtı-
nnn görüşü alınmak suretiyCe Maliye Bakanlığı 
tarafından 'tespit edilecek projeleri gerçek-
îeş'tdmıek amacıiyle kurulmuş olan en az 1 000 
ortaiklık kooperatifler ille an'onim siluetlere 
verilecek orta vadeli yatırım kredilerinde kul
lanılmak üzere bir veya 'birkaç kamu banka
sı nezdlnde teşkil edilecek «Küçük tasarruf
ları yatırımlara yöneltme ve halkı yatırıma 
teşvik fonu» na ödemede 'bulunmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Bu maddeye göre verilecek kredilerden 
faydalanacak anonim şirketlerin her bir orta
ğının hissesinin ortaklık sermaiyösinin % 10'nu 
aşmaması ve hisse senetlerinin tamamının na
ma yazılı olması ve kooperatiflerin de yukar
da belirtilen nitelikleri taşıması gereklidir. 

Bu şekilde kurulmuş d1 an anonim şirketle
rin ve kooperatiflerin birbirine iştirakinde 
her bir ortak hissesinin sermayenin % 10'unu 
aşmaması şartı aranmaz. 

Bu fondan verilecek kredilerle ilgili işlem
ler ve şartları Maliye Bakanlığı ile 'bankalar 
arasında yapılacak anlaşmalarla tespit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
51 nci madde kabü1 edilmiştir. 

Madde 52. — Maliye Bakanlığı bütçesinin 
(910 - Kurumlara katılma payları) programı
nın (01 - î. D. T. ne ödemeler) altprogramınm 
(003 - Mevcut veya yeniden kurulacak malî 
kurumlar) faaliyetinde yer alan ödenekten, 
kurulacak olan Kooperatifler Bankası ile Sa
nayi Bankasının sermayelerine mahsuben il
gili kuruluşlara ödeme yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
52 nci madde kabul edilmiştir. 

Aktarma ve özel ödenek kayıt işlemlerine 
ilişkin hükümler : 

Nükleer enerji sahası : 
Madde 53. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sa

yılı Kanunla tasdik olunan Nükleer Enerji Sa
hasında Hukukî Mesuiliyete dair Sözleşmenin 
7 nci maddesi kapsamı içinde vukua gelecek 
hasar bedellerini karşılamak üzere, gerekli 

ödeneği Başbakanlık Bütçesinde a;çı'la>cak bir 
tertibe kaydetmeye ve ödeme şart ve esasları
nı saptamaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... 
53 ncü madd-e kabul edilmiştir. 

Bayındırlık ve Köy işleri ve Kooperatifler 
'bakanlıkları bütçelerine yapılacak aktaırma-
lar : 

Madde 54. — Devlet kurum ve müessese
leri ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve kurumı-
ılar 'tarafından veya duş yardımlardan; 

a) Taptınlacalk bilûmum yapı, demiryolu, 
liman, hava meydanı ve akaryakıt tesisleri gibi 
tesisler ile bunların tesisat, proje ve benzeri 
işlerin yaptırılması amac]|yle Bayındırlık Ba
kanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

Ib) .Su'ama ve içmesuyu inşaatı ile tesisi, 
yol, köprü, tesıis yaptırılması, bakımı, etüt, araş
tırma ve proje hizmetlerinin ifası amaçilarıyle 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına ya
tırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir" taraftan (B) işa
retli Cetvelde açılacak özel maddelere gelir; 
diğer taraftan (a) fıkrasındaikiler Bayındırlık 
Bakanlığı (ıb) fıkrasındakiler Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (A) işa
retli cetvellerin sonunda açılacak özeli proigram, 
altprogram, faaliyet veya projelere ödenek 
kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan 
kısımlar ertesi yıla yukardaki esaslara göre 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı, (a) fıkrasında belirti
len işlerin ifasında ilgilli kuruluşların ihale 
mevzuatını uygulamaya yetkilidir. 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin 
gerektirdiği durumlarda gelir ve öd'enek kay
dı işlemini be ki emeksizin (A) işaretli ödenek 
cetvelinin ilği'.i program, altpırogram, faaliyet 
veya projelenin eten zorunlu harcamayı yapa
bilir. işin bitimimde, yapılan harcamalara gö
re tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, 
altproıgram, faaliyet veya projelerindeki öde
nekten harcama yapılan kalemlere aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukardaki (b) fıkrasında yazılı hizmetler
de ilgili 'Olarak, genel ve katma bütçeli kuru-
luşjlarm 1973 ve daha öncelki yıllar bütçelerin
deki özel tertiplerinde mevcut ödeneklerden; 
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genel bütçedelkileri doğrudan doğruya aktar
maya, katma bütçedekileri ise, önce illgdli büt
çeye gider kaydını yaptırarak Hazineye ödet
meye ve ödenen miktarı bir yandan genel 
fbültçeye gelir ve diğer yandan Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin sıonunda 
açılacak özel program, a^ltprogram, faaliyet 
veya projelere ödenek kaydetmeye Maliye Bal
kanı yetkinidir. 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
Kuruluş Kanunu çılkmcaya kadar; 

a) 'Içmesuları yapımında, 6200 sayılı Dev
let Su işleri Kuruluş re Görevleri Kanununun, 
yapım, bakım, satmalına harcama ve muame
leleri ile ilgifi hükümlerinin, 

Ib) Köy yolları yapımında, 9539 sayılı Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri Kanununun, ıl737 sayılı Kanunla yürür
lükten kaldıırılan köy yolları fe ilgili 14, 17 nci 
maddeleri ve aynı kanunun yapım, balkım, sa
tmalına, harcama ve muameleleri ile ilgili yet
ki ve 'hükümlerinin., uygulanmasına Köy işli eri 
ve Kooperatifler Bakanlığınca devanı olunur. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler...' 
'54 ncü madde kalbul edilmiştir. 

CVini Eğitim Bakanlığı Bütçesine yapılacak 
aktarmalar : 

'Madde 55. — Katma bütçeli idareler ile ge
nel Ibütçe dışındaki daire ve müesseselerin, ken
di hesaplarına; genel bütçeli daireli erce yö
netilen her derecedeki yatılı okullarla yurt 
dışında okutturacakları Öğrencileri içlin, büt
çelerime konulmuş olan ödeneklerden, gerekli 
miktarlarını, bu kanuna bağlı (B) işaretli cet
vele gelir ve bu öğrencilerin her çeşit giderle
rini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelde 
mevcut veya yeniden açılacak, program, altprog-
ram, faaliyet veya projelere ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

'BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
5'5 nci .madde kabul e di1 mistir. 

Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Ge
nel Komutanlığı bütçeleri arasındaki aktarma 
işlemleri : 

Madde 56. — Millî Savunma Bakanlığı ta
rafımdan Jandarma Genel Komutanlığına veya 
Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Sa
vunma Bakanlığına cari maCî yıl içinde ifa 
edilen hizmetlerin bedellerini karşılamak ama-

I oiiyîe, varılacak mutabakat üzerine, ilgili iki 
ıbütçenıin program, altprogra.m, faaliyet ve pw-
j eleri arasında karşılıklı olaıraik aktarma yap 
maya Maliye Bakanı yetkilidir. • 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer 
alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yöne
tilmesi gereken, ikmal ve 'tedarik hizmetleri 
ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir prog-

I ıram tarafından yürütülmesi halinde ödeneği, 
ilgili program, altprogram, faaliyet veya pro
jeler arasında karşılıklı olarak aktarma yap
maya Mahiye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
56 nci madde kalbul edilmiştir. 

Bağış ve yardım yolu ile gelen malzemeler : 
iMadde 57. — Genel bütçeli daireler ile kat

ma 'bütçeli idarelere dış kaynaklardan veya 
uluslararası' anlaşmalar çerçevesinde bağış ve 
kreelli yoluyle gelecek her çeşit malzemenin, 
navlun ve ithalle illğili vergi ve resimlerinin 
'ödenmesi, amaciyle, bunların karşılığını ilgili 
Ibütçelerlinde mevcut veya yeniden açılacak 
harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve 
gereken işleri yapmaya. Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
57 nci madde kalbul edilmiştir. 

Askerî yardım yolu ile gelen malzemeler : 
Madde 58. — 1974 bütçe yılı içerisinde Mil

lî Savunma ihtiyaçları için yabancı devletler
den askerî yardım yolu ile veya sair suretlerle 
fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini 
İDağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir 
tertibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinde açılacak özel tertiplere 
ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
58 nci madde kalbul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı lojmanlarına 
ait hükümler : 

Madde 59. — Millî Savunma Bakanlığına 
mulhassas lojmanların bakımı, idame ve muha
fazalarına dair olan 29 .12 . 1960 tarihli ve 190 
sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teş
kilâtı için de uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
'59 ııcu madde kalbul edilmiştir. 

I DPT etüt ve proje ödenekleri : 

561 — 
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Madde 60. — Devlet Planlama Teşkilâtı Büt-
çesıimn «Planlama hizmetlleri» programı «Araş
tırma ve inceleme hizmetleri» altpro'gramımn 
«Etüt ve proj'e hizmetleri» projesinde yer alan 
ödenekten bir kısmını, Devlet Kanlama Teşki
lâtınca lüzum görülen hallerde harcama amaç
larına uygun çalışmaların yaptırılması maksa-
diyle, gcneil ve katma bütçeli dairelerin ilgili 
•certübine aktarmaya ve 'bununla ilgili diğer iş
lemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı aynı amaçla il 
özel idarelerine, İktisadî Devlet Teşekküllerine 
ve diğer kamu teşebbüslerine yaptırdığı hiz-
•metllerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
60 nen madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm : Hazine ve kamu kuru
tuşlarına ait hükümler 

Birinci kısım : Hazine işlemleri : 
Hazine bonoları ve avans işlemleri : 
Madde 61. — 1050 sayılı Mühasebeî Umu

miye Kanununun 80 noi maddesinde yazılı öde
meleri zamanında yapalbilmek ve tahısdlâtı gös>-
tereceği mevsimlik dalgalanmaların bu ödeme
lerin olumsuz yönde etkilenmesini Önlemek 
amaçları ile 1974 m a î yılında T. C. Merkez Ban
kasından yeteri kadar kısa vadeli avans alma
ya, gerçek ve tüzelkişilerin Hazineye yatır
mak isteyecekleri paralar karşılığında en çok 
bir yıl vadeli Hazine bonoları çıkarmaya ve ay
rıca, çıkarılacak Hazinte bonoları T. C. Merkez 
Bankası vaısıtas:yle de gerçek ve tüzelkişilere 
sattırmaya ve gerektiğinde satınaldırmaya ve 
satı'ş koşullarını saptamaya MaOiye Bakanı yet
kilidir. 

Kullanılacak avansın ve çıkarılacak Hazine 
bonolarımın miktarları Maliiye Bakanlığı ile 
T. C. Merkez Bankasınca müştereken tespit olu
nur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
61 nei madde kabul edilmiştir. 

îç istikraz tahvilleri : 
Madde 62. — Üçüncü maddede tespât edi

len miktara kadar iç istikraz akdine Maliye 
Bakanı yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz 
nispeti, ihraç fiyatı, itfa süresi ve diğer şart
ları Maliye Bakanlığı tarafından tespüt olunur. 
Tahvillerin faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili 
ödemeler ve istikraza ilişkin bütün işlemler, 
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her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tah
viller kamu kurumlarının yapacakları artırma, 
eksiltme ve sözleşmelerdle teminat olarak ve 
Hazinece satılan millî emlâk bedellerinin öden
mesinde, itilbarî değerleri üzerinden kafbul olu
nur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tah
villeri, isteyenler adına, tahvil', erin taşıdığı 
şartlarla, bankalarda hesap açtırılmak suretiy
le de ihraç olunaibilĞr. Bu usulde tahvil ihracı
nın şekil ve şartları Maliye Bakanlığı tarafın
dan tespit olunur. 

Maliye Bakam, Hazinece ihraç olunmuş ve 
W en tedavülde bulunan Devlet İÇ istikraz 
tahvillerini, önceden ilân etm'ek kajydıyle, ye
niden ihraç edilecek tahvillerle değiştirmeye 
(Ikonversiyona), yeniden ihraç edilecek bu 
tahvillerin ihracının şekil ve şartlarını tespit 
etmeye yetkilidir. Bu değüşitiirme işlemi, değiş
tirmeye tabi tutulan tahvillerin anapara ve faiz 
miktarlarını indirmeye, nihaî itfa sürelerini 
uzatmaya müncer olamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
62 n'ci madde .kaimi edilmiştir. 

Program ve proje kredisi ile dış istikraza 
ilişkin hükümler : 

Madde 63. — a) Yabancı devletler, uluslar
arası kurumlar veya yabancı banka ve kurum
larla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğin
ce, belli hizmetler, taahhütler, yatırımlar veya 
projeler için sağlanacak yardımlar ile proıgram 
ve proje kredisi olarak 1974 malî yılında elde 
edilecek imkânların Türk Lirası karşılıklarını, 
malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan büt
çeye gelir; diğer taraf tan ilgili daireler bütçele
rinin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

İlgili daireler bütçelerine ödenek kaydolu
nan miktarlardan yılı içinde harcanamayan ba
kiyeler ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre dev-
r olunur. 

1973 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlar
la temin edilmiş bulunan Türk lirası karşılıkla
rı ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkında da 
yukarıda yazılı esaslar dahilinde işlem yapıla
bilir. 

ıb) Yabancı devletler veya uluslararası ku
rumlardan anlaşmaları gereğince sağlanarak ge
nel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli ida-
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reler bütçelerinde yer alan proje kredileri kar
şılıklarından daha fazla kredi kullanma imkânı 
hâsıl olduğu takdirde, fazla kredi imkânlarını 
ilgili idare bütçelerinin (>'B) cetveline gelir ve 
gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

e) 28 . 5 . 1970 gün ve 1265 sayılı Kanun 
ile onaylanan ve Milletlerarası Para Fonu Ana-
sözleşmesinin bazı maddelerini değiştiren ve ye
ni bazı maddeler ekleyen Anlaşma hükümlerine 
ıgöre sağlanan özel ıçekme haklarının hâsıl ettiği 
Türk Lirası karşılıklarını, bütçeye gelir ve bu 
konuda yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği 
meblâğları Maliye Bakanlığı Bütçesine ödenek 
ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

d) Yabancı devletler ve milletlerarası ku
rumlarla yapılmış veya yapılacak anlaşmalar 
hükümlerine göre; Hükümetimizle bu Devlet ve
ya kurumlar tarafından sarf, mahal veya gaye
sine müştereken tespiti mukarrer meblâğı ve söz 
konusu anlaşmalar ahkâmının tatbiki dolayısiye 
sarfı gerekecek parayı, 

aa) Yabancı Devlet, kuruluş ve milletler
arası kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak 
hilbe yardımlarıyle proje veya program kredile
rinin hâsıl ettiği veya edeceği Türk Lirası kar
şılıklarından, 

Iblb) Bu şekilde talhassül eden Türk Lirası 
karşılıklarından evvelki yıllarda yapılan ikraz
ların tahsil olunacak faiz ve resülmallarından, 

cc) Hükümetimizce yabancı Devlet kuru
luş veya milletlerarası kurumlardan düşük faiz
le sağlanan kredilerin daha yüksek faizle kul
landırılması neticesinde talhassül eden veya ede
cek olan faiz farklarından (bu kredilerle ilgili 
(olarak müstakrizlerle yapılan anlaşmalarda bu 
konu ile ilgili hükümlerin mahfuz kalması kay-
diyle); 

Ayırarak muayyen hesaplara yatırmak veya 
(tespit edilen amaçlar için kullanmak üzere büt
çeye gelir ve ödenek kaytetmeye ve bunları sar
fa Maliye Bakanı yetkilidir. 

e) Türk parası karşılıklarından serbest bı
rakılmış olup da Hazine muamelesi olarak borç
larına karşılık harcanmış meblağları bütçeye ge
lir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

'BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler. 63 
ncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 64. — Yabancı devletler, uluslararası 
kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan 
istikraz suretiyle sağlanan imkânları, ekonomi
nin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak ama-
ciyle anlaşmalar hükümleri gereğince kamu ve 
özel sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye, 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca ve yabancı ülkelerin 
kredi teşekküllerince, kamu kurumlarına veri
lecek kredileri anlaşmalardaki şantlariyle garan
ti etmeye, özel sektör kurumlarına verilecek kre
dilere Türk parası kıymetini koruma mevzuatı 
çerçevesinde transfer garantisi vermeye, Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 64 
ncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 65. — Yıllık programla tespit edilen 
dış finansman ihtiyacının karşılanması maksa-
diyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında ka
lan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu kara-
riyle yürürlüğe girer. 

1973 ve daha önceki bütçe yıllarında akdedil
miş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 65 
nci madde kabul edilmiştir. 

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 beklenmek
sizin, malî yıl sonunda bu hesap bakiyesinden 
Maliye Bakanlığı ve T. C. Merkez Bankası ara
sında mutabık kalınacak miktar Bütçeye gelir 
kaydedilir. 

ıBAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler. 66 
ncı madde kabul edilmiştir. 

Madde 67. — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında ve 1974 yılı programında «Selektif kre
di fonu» ndan ticarî bankalar müstakrizlerine 
yapılması öngörülen faiz farkı ödeme esasları 
bu konuda çıkarılmış bulunan 10 . 2 . 1973 ta
rih ve 7/5822 sayılı Kararname ile veya Bakan
lar Kurulunca yeniden verilecek karara göre tes
pit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler. 67 
nci madde kabul edilmiştir. 

— 563 — 
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iMadde 68. — Triirk parası kıymetini koruma 

hakkındaki 18 sayılı kararın 3 ncü maddesi ile 
tesis edilen «Kambiyo eşitlendirme fonu» nda 
toplanan meblağ bütçeye aylık olarak gelir kay
dedilir. Bu meblağ T. C. Merkez Bankası kârla
rı arasında gösterilmez. 

BAŞKAN — Kalbul edenler. Etmeyenler. 68 
nci madde kabul edilmiştir. 

iMadde 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, Bakan
lar Kurulunun 2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 sayılı 
kararı gereğince tesis edilen «İstikrar fonu» na 
yatırılacak paraların net bakiyesini, 

|b) T. C. Merkez Bankasında NATO hesa
bında toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca 
(belirtilecek meiblâğı, 

e) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince açılan 
«Akaryakıt istikrar fonu» nun net gelir fazlası
nı, 

Bütçeye gelir kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN —• Kabul edenler.. Etmeyen.. 69 
ncu madde kalbul edilmiştir. 

Madde 70. — Maliye Bakanı, 14 . 1 . 1970 ta
rih ve 1211 sayılı Kanunun 40 nci maddesi gere
ğince birikmiş bulunan mdblağm % 50 isine ka
dar olan miktarını, Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin yatırım ve finansman programına göre yapa
cakları yatırımlarının finansmanı ile işletme kre
disi ihtiyaçlarını sağlamaık amacı ile, kurulacak 
özel fona aktarmaya yetkilidir. Devlet Yatırım 
Bankası nezdinde kurulacak bu fonun ikraz ve 
istikraz şartları Maliye Bakanı tarafından sap
tanır. 

Özel fon Maliye Bakanlığı tarafından idare 
olunur. 

BAŞKAN — Ka(bul edenler.. Etmeyenler.. 70 
nci madde kalbul edilmiştir. 

Diğer Hazine işlemleri : 
Madde 71. — 1974 malî yılında daha etkin 

para kullanılmasını sağlamak amacıyie, genel ve 
katma bütçelere ait personel aylıkları bölümün
de yer alan ödeneklerin % 27'si nispetini geçme
mek üzere ve 3 aylık devreler sonu itibariyle 
Emekli Sandığına avans ödemeler yapmaj^a, açı
lan avansları devreler itibariyle tahakkuk ede

cek sandık gelirleriyle mahsup ettirmeye, bu 
amaçla Emekli Sandığı, kurumlar ve saymanlık
lar nezdinde yapılacak işlemleri saptama ve uy
gulamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler. Etmeyenler.. 71 
nci madde kafbul edilmiştir. 

Madde 72. — Maliye Bakanı, bütün sayman
lıkların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dı
şında kalan mamelek ve emanetler de dahil ol
mak üzere her çeşit paralarını Hazine hesapla
rına ithal ettirmeye, bu hesaplara tasarruf etme
ye ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaya yet
kilidir. 

1050 sayılı Muhaselbei Umumiye Kanununun 
tarif eıttiği bir saymanın idare ve sorumluluğun
da olmayan kamu fonları hakkında da bu hü
küm uygulanır. 

BAŞKAN — KaJbul edenler.. Etmeyenler 72 
nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 73. — 27 . 6 . 1963 gün ve 261 sayılı 
Kanun gereğince Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(950) kod numaralı programı (06) kod numaralı 
altproıgramm (002) kod numaralı faaliyetine ko
nulan ıgeri verilecek paraların ödeme şekil ve 
usulleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler 73 
ncü madde kalbul edilmiştir. 

İkinci Kısım : Hazine ve kamu kuruluşları 
ilişkilerine ait hükümler : 

Harcama planları : 

Madde 74 . — 1974 malî yılında Kamu İkti
sadî Teşebibüsleri ve benzeri kurumlar ile döner 
sermayeli kuruluşlara bütçeden yapılacak her 
türlü ödeme, esaslarını Maliye Bakanlığının tes
pit edeceği harcama programları, gelir tahminle
ri ve fon tablolarının zamanında Hazineye tevdi 
edilmesi şartına bağlıdır. Zamanında ya da tat-
ibik edilmekte olan yatırım programlarına uy-
ıgun olarak tevdi edilmemiş bulunan bilgi; bel
ge ve hesaplara dayalı bütçe yardımı talepleri 
yerine getirilmez. 

BAŞKAN — KaJbul edenler.. Etmeyenler 74 
ncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 75. — Maliye Bakanı, Hazine tarafın
dan yıllık genel ödeme planı yapıla/bilmesi ama-
eiyle genel bütçeye dahil dairelerden, belli ede
ceği süreler için ayrıntılı harcama programları 
hazırlamalarını isteyebilir. 
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Bu madde hükmü, harcama gelir ve mevcut
lar açısından katma bütçeler için de uygulanır. 

BAŞKAN — Kalbul edenler.. Etmeyenler. 75 
nci madde kabul edilmiştir.. 

Kredili alım - satım işlemleri : 
Madde 76. — Genel Bütçeye giren dairelerle 

katma bütçeli daireler : 
•a) Maliye Bakanlığınca belirtilecek miktarı 

aşacak şekilde kredili mal ve hizmet alım ve satı
mı yapamazlar. 

Ib) Sözleşmeleri gereğince bütçe ödenekle
rinden ne miktarlarının Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinden sağlayacakları mal ve hizmetler karşı
lığı olduğunu Maliye Bakanlığına bildirmeye 
mecburdurlar. 

ıBAŞKAN — Kalbul edenler.. Etmeyenler 76 
ncı madde kalbul edilmiştir. 

Özel otomatik ödenek : 
Madde 77. — Genel Bütçeye giren daireler 

ve katma (bütçeli idarelerin; 

a) Hazineye, belediyelere, belediyelere bağ
lı kuruluşlara, özel idarelere ve Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine her türlü vergi, resim, harç ge
cikme zammı, kur farkı, mal ve hizmet bedelle
ri şeklinde geçen yıllardan doğmuş borçlarının 
tasfiyesi için ilgili tertiplerine gereğine göre ge
lir ve ödenek veya doğrudan doğruya ödenek 
kaydetmeye; 

b) Belediyeler ve Kamu İktisadî Teşebbüs
leri ile olan cari hesaplarının ve karşılıklı borç 
ve alacaklarının mallısulben tasfiyesine; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu maddenin (Ib) fıkrası kapsamına giren 
daire, kurum ve müesseseler, aralarındaki söz
leşme hükümleri saklı kalmak şartıyie, her ay so
nu itibariyle diğer daire, kurum ve müesseseler
den olan borç ve alacaklarını, izleyen ayın 15 
nci gününe kadar Maliye Bakanlığına bildirmek
le yükümlüdürler. Maliye Bakanı, mahsup işlem
lerinin kolaylıkla yerine getirilmesini sağlamak 
amacıyle, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin genel 
bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarele
rin bütçe yılı içinde doğacak olan alacaklarını, 
Ibu daire ve idareler bütçelerindeki ödeneklerin
den mevkuf tutturmak suretiyle tahakkuka bağ
lamaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler. 77 
nci madde kalbul edilmiştir. 

Belediyeler borç tahkim ve terkin işlemleri : 
Madde 78. — Belediyelerin ve belediyelere 

(bağlı müessese ve işletmelerin 691 sayılı Kanu
nun ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanunun 59 
ncu maddesinin (a) fıkrası gereğince yapılan 
tahkimler sonunda doğan Hazineye olan borçla
rının, 1312 sayılı Kanuna göre yapılacak mahsup 
işlemleri sonunda kalan kısımları, terkin olunur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, bir şey öğrenmek isti
yorum. 

(BAŞKAN — Buyurunuz Sayın .Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca 

:S. Ü.) — Bildiğime göre İstanbul Belediyesinin 
oldukça kabarık borcu vardır. Acaba bu terkin 
muamelelerinden istifade edebilecek mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Maliye Ba
kanı. 

ıMALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Efendim, Konsolidasyon 
Kanununun çıkması sonucunda sadece İstanbul 
Belediyesi değil, Türkiye'deki bütün belediye
ler kamu kuruluşlarına olan borçlarını tasfiye 
etmek imkânını bulacaklardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmış ve konu 
aydınlanmıştır. 

Kalbul edenler.. Etmeyenler.. 78 nci madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 79. — 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayı
lı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarın
ca tahkime tabi tutularak, taksit ödemeleri 
3 . 10 . 1963 tarih ve 347 sayılı Kanunla kalkın
ma planının 2 nci 5 yıllık dönem sonunda baş
laması kalbul edilen borçlardan T. C. Merkez Ban
kasına yapılacak olan tediyelerin faiz ve anapa
ra taksitleri için 1974 malî yılında ödeme yapıla
maz ve bu süre için faiz yürütülmez. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler. 79 
ncu madde kabul edilmiştir. 

Sermaye artışı ve kâra ilişkin hükümler : 
Madde 80. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri

nin Yönetim veya Müdürler Kurullarınca onay
lanan 1973 net kârları ile eski yıllar kârların
dan ödenmemiş sermaye yerine maihsup edilme
yen miktarları bütçeye gelir ve yıllık yatırım fi
nansman programları gereğince sermayelerine 
maihsup veya kendilerine ikraz edilmek üzere 
bütçeye ödenek ve gider kaydetmeye, Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 
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[BAŞKAN — Kaibul edenler.. Etmeyenler.. 80 
nei madde kalbul edilmiştir. 

Madde 81. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
Kuruluş kanunlarında değişiklik yapılıncaya ka
dar, gerektiğinde sermayelerini yeteri kadar ar
tırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu madde hükmü döner sermayeli kuruluş
lar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler. 81 
nei madde kabul edilmiştir. 

Madde 82. — Kamu ortaklarının ve iştirakle
rinin yeniden düzenleme tedbirlerini gerçekleş
tirmek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım 
ve finansman programlarının gereklerini yerine 
•getirmek amaçlarıylc; 

.a) Hazinece sermaye artırımlarına katılma
sına, diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ser
maye paylarının satmalınmasma; 

!b) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin sermaye paylarını, diğer Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine devrettirmeye ve onlar tarafın
dan da devraldırmaya; 

c) Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Hazinece 
ikraz edilen meblâğları yıllık yatırım ve finans
man programına uygun olarak teşebbüslerin 
ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye; 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyle, 
(gerekli meblâğı niteliğine göre Bütçeye gelir ve
ya ödenek ve gider kaydettirmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
(BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 82 

nei madde kabul edilmiştir. 
Madde 83. — Sermayeleri tespit edilen limi

te ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hakkın
da ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunla
rında bir hüküm bulunmayan genel ve katma 
bütçeli dairelere bağlı döner sermayeli işletme
lerin sermaye fazlası gelirlerini, genel bütçeye 
gelir kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler. Etmeyenler 83 
ncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 84. — Ortaklık şeklindeki Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin sermaye artırımında, Ha
zine ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait pay
lar için Türk Ticaret Kanununun 288 maddesi 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
84 ncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 85. — Devlet Yatırım Bankası Kanu
nunun 2 nei maddesi dışında kalan Kamu İkti
sadî Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman 
programında öngörülen yatırımlarının finans
manı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım 
ve işletme kredilerinden yararlandırmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

Hazine tarafından belediyelere verilecek 
kredi veya avansın ek ödeneğe dönüşmesine ka
dar bağlı olacağı koşullar Bakanlar Kurulun
ca saptanır. Bakanlar Kurulu yukarıda belirti
len olanaktan faydalanacak belediyelerin yıllık 
bütçelerindeki cari, transfer ve yatırım giderle
rini inceletip, sonucuna göre karar vermeye yet
kilidir. 

Bütçede mevcut Ödenekler dışında özel ida
relerin Hazineden kredi ve avans talepleri de 
yukarıdaki usule tabidir. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... 
85 nei madde kabul edilmiştir. 

Madde 86. — a) İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin ve diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
geçmiş yıllarda ve 1974 malî yılında birbirleri
ne, genel bütçeye dahil daireler ve katma büt
çeli idarelere, Hazineye, Devlet Yatırım Banka
sına ve T. C. Merkez Bankasına olan her çeşit 
borç- ve alacakları ile dış borçlarını nakden ve
ya hesaben tahsil veya tediye etmeye veya ettir
meye, bu işlemler sonuçlarını gereğine göre büt
çeye gelir ve mevcut veya yeniden açılacak ter
tiplere 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 
nei maddesi gereğince doğan Hazine borç ve 
alacaklarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin. 
yapılabilmesi için yahut yıllık yatırım ve fi
nansman programının gereği olarak ya da kü
çük meblâğların hesaplardan tasfiyesi amacıy
le, kısmen veya tamamen erken tahsil ve ödeme
ye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
c) (b) fıkrasında sözü geçen tahkim ka

nunları dolayısıyle Hazinenin, kamu kuruluşla
rına olan borçları Devlet iç istikraz tahvilleri 
verilmek suretiyle tasfiye olunur. Bunlar için
de geçmiş yıllar vadelerine ait faiz ödemesi ya-



0. Senatosu B : 61 

pılmaz ve bu fıkra gereğince yapılacak mahsup 
işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider 
kaydının yapılmasında yukarıdaki (a) fıkrası 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
86 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 87. — Maliye Bakanı, Kamu iktisadî 
'Teşebbüslerinin yıllık yatırım ve finansman 
programının uygulanmasını ve realize edilmesi
ni sağlamaK amacıyle: 

a) Birbirlerine ifa ettikleri hizmet ve sat
tıkları mal karşılığı doğacak alacakları muka
bilinde yapılacak ödemelerin şekli ve zamanını 
tespite, mahsuben ödeme esaslarını vazetmeye, 
'bütçe ödeneklerini en etkin şekilde kullanmak 
üzere tedbirler almaya, 

b) Malî işlemlerinin tamamını, borçlanma 
ve borç ödeme olanaklarını incelemeye ve alına
cak sonuçlara göre gerekli değişiklikleri yap
maya, 

e) Yatırım programına uygun harcama 
yapmayan teşelbbüslerin bütçe ödeneklerini 
kesmeye, yetkilidir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Söz istiyorum Sayın Başkan. Yerimden 
konuşmak mümkün mü? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş. Yal
nız müzakere yok, sorunuzu oradan sorabilirsi
niz. Nasıl tercih ederseniz, ister bulunduğunuz 
yerden, isterseniz kürsüden; ama görüşme yok, 
sadece soru. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumihurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim, bu madde bazı ahvalde iktisadî 
Devlet Teşekkülleri sorumlularının ve bağlı bu
lunduğu bakanlığın iradesi dışında doğan mua
melelerden tekemmül eden borçlarla alâkalıdır. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Millî Sa
vunmaya mal verir, parasını tahsil edemez. En 
Sonunda deniyor ki, «Yatınım programına göre 
harcama yapmayanların Maliye Bakanlığı büt
çesini keser.»' 

Muhterem arkadaşlar; personel masrafını 
ödeyemeyen bir daire yatırım yapamaz. Malî 
kaynaklarını işletme bakımından evvelâ cari 
harcamaları öder. Şimdi Devletin resmî bir ku
ruluşu borcunu ifa edemiyorsa, sorumlu âmme 
teşekkülünün, meselâ iktisadî Devlet Teşekkü
lünün veya başka bir teşekkülün ne mesuliyeti 
vardır? Bu itibarla çok katıdır; bilhassa (c) 
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I fıkrası çok katıdır. Endişem odur ki, yatırım
lar, bu (c) fıkrası gereğince, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinde Maliye Bakanının iki dudağı 
arasından çikacak karara bağlıdır. Bunu sami
mî bir endişem olarak zapta geçirmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bu soru olmadı ki, Sayın Çe
likbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Hayır; ama bu olmayacaktır diye cevap 

I verebilirler. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, parla-

I mentolarda usul hakkında söz isteyip, esas hak
kında konuşma; Başkanın tutumu hakkında 
söz isteyip, konu üzerinde konuşma yoluna baş
vurma zaman zaman oluyor. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Hayır, maddeler üzerinde görüşmemeye 
dair bir karar mı var? 

BAŞKAN — İçtüzüğün 88 nci maddesinin 
I 2 nci fıkrası Anayasanın 94 ncü maddesinin 

5 nci fıkrası «..sadece oylama yapılır.» diyor 
I efendim. Evet, görüşmeyi yasaklıyor. Bir öner-
I geniz olsa idi, önergenizi işleme tabi tutardık; 
I ama yine görüşmesiz olarak. 
I Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Efendim, Sayın Çelikbaş' 
m işaret ettiği konuyu bir soru olarak telâkki 

I edip, bir usul meselesi yaratmadan, ihtiyaca da 
cevap verecek bir açıklama yolunu bulabilece-

I ğiımi zannediyorum, müsaade ederseniz. 

Sayın Çelikbaş, Maliye Bakanlığına verilen 
bu yetkinin İktisadî Devlet Teşekküllerinin yö-

I neticiılerinin iradesi dışında yapmak mecburiye-
I tinde kalacakları harcamalardan dolayı, yatı

rım programlarını gerçekleştirememeleri halin
de ödenök kesilmesi tedbirinin zecrî bir tedbir 
olarak mütalaa edilip edilmediğini sual buyuru
yorlar, anlayışıma göre. Gayet tabiî bu yetki 
kullanılırken, iktisadî Devlet Teşekküllerinin 

I yatırım programlarını hangi sebebe bağlı ola
rak gerçekleştiremedikleri unsuru dikkate alı
nacaktır. Bu unsuru dikkate almadan, iktisadî 

I Devlet Teşekküllerine verilen görev doılayısıy-
le ortaya çıkan sıkışıklığı bahane ederek, onla
rın ödeneklerini kesme yoluna gitme gibi bir 

I anlayış kesinlikle söz konusu olmamıştır. Bun-
| dan sonra da olmayacaktır, önemli olan Iktisa-
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dî Devlet Teşekküllerinin kendilerine verilen 
yatırım, prograımı görevinin ve o programı ger
çekleştirmek için sağlanan imkânların mahalli
ne masruf olmaması halinde, Maliye Bakanlı
ğınca belli bir tedbir ile bu tutumlarının müey
yide altına alınması düşüncesi burada söz konu
sudur. !Bu anlayış çerçevesi içerisinde şimdiye 
kadar uygulama cereyan etmiştir. Bundan son
ra dıa aynı şekilde uygulanmaya, devam edile
cektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru niteliğini taşıyan konuş

ma cevapla-ndurilmıştır. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, ben de maddeyi Anayasa
da bulamadım. 

'BAŞKAN — Efendim, bir saniyemizi rica 
edeceğim. Merakınızı tatmin edeyim. 

Efendini, İçtüzüğün 88 nci .maddesi şöyle 
diyor : 

«Üyeler Bakanlık ve daire bütçeleri ile kat
ma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her büt
çenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 
•Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda açıklar
lar. 

Bölümler ve değişiklik önergeleri üzerilerin
de ayrıca görüşme yapılmaksızın, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunda okunur ve oya ko
nur. 

Ek ödenek ve aktarma tasan ve teklifleri 
hakkında da bu hükümler uygulanır.» 

Bu hüküm Anayasadan . aynen a,l inmiştir. 
Anayasanın ilgili maddesini de okuyacağım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Bunun benim maruzatımla alâkası yok 
Sayın Başkan. Onu biliyorum ben; o bölümler
le ve maddelerle alâkalı (kısım; ama bununla 
alâkası yok. 

BAŞKAN — Yani, Anayasanın bu konu ile 
ilgili hükmünü.. 

•FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Yani oradaki madde, bütçenin cetvel-
lerindeki fasıl ve madde ile alâkalıdır. Yoksa 
kanun .tasarısındaki madde ile alâkalı değildir. 
Bütçe Kanun tasarlısının .maddeleri üzerinde gö
rüşülmez olur mu? Ödenek miktarlarına müte
allik madde demek o. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasanın 94 ncü 
maddesinin 5 nci ve 6 ncı fıkralarını okuyo
rum : 

«Türkiye Büyük Millet 'Meclisi üyeleri, Mec
lislerinin Genel Kurullarında, Bakanlık ve dai
re bütçeleriyle katma bütçeler hakkındaki dü
şüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki gö
rüşmeler sırasında, açıklarlar.» 

Demek ki, üyelerin düşüncelerini açıklaya
bilme hakları, her ' bütçenin tümü üzcrimdelld 
görüşmeler sırasında olabilir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkanım, onunla alâkası yok. 

BAŞKAN — Devam ediyor; «Bölümler ve 
değişiklik önergeleri, üzerlerinde ayrıca görüş
me yapılmaksızın okunur ve oya konur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe 
kanunu tasarılarının genel kurullarda görüşül
mesi sırasında, güder -artırıcı veya belli gelirleri 
azaltıcı teklifler yapamazlar.» 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Müsaade eder misiniz arz edeyim.1? 

BAŞKAN — Efendim, ben görüşme açmıyo
rum,. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) —• Ama büyük bir hata, onu tespit edelim... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, hatamı söy
leyin. Görüşme açmıyorum. Yalnız tutumum ve 
hatam hakkında elbette görüşebilirsiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) —Muhterem arkadaşlar; 

Kurucu Mecliste Anayasaya bu maddeyi 
boyduira.nla.rdan biriyim. Çünkü, Meclis Umumî 
Heyetinde Bütçe Komisyonundan ariz amiık tet
kik, edilerek .getirilen bölüm ve maddelerdeki 
ödenekler, muayyen takrirlerle bir heyecan ha
vası içerisinde Meclise sunuluyor ve değiştir
meler yapılarak bütçenin, denkliği altüst edili
yor idi; tatbikat böyle idi. Bunun mazarratını 
bildiğimiz için, bütçenin ödeneklerle alâkalı 
madde ve fasıllarında değişikliklerin sadece 
Komisyonda yapılmasını, Heyeti Lnıumiyelerde 
yapılmasına mani olmak için bu hüküm getiril
di. Bendenizin maruzatım ödenek miktarları ile 
alâkalı değil arkadaşlar. 

Kanunun bir maddesinde bir tadilât teklifi 
yapılırsa, «Efendim, burada bu teklif yapıl
maz.» diye geçiştirilelbiılir mi? Kanun maddesi
ni konuşuyoruz. Çok rica edeceğim, eskiden bu 
•mevzunun içerisinde bulunan arkadaşlarımız 
tavzih etsinler. Başkanlığın davranışı büyük bir 

568 — 

http://boyduira.nla.rdan


C. ıSetnatosu B : 61 11 . 5 .1974 0 : 1 
hatanın içerisine giriyor. Bunun bugün için de
ğil, ilerisi için de büyük zararı olacaktır. Ba
kın 'arz ediyorum, o maddenin konulmasının es
babı bu. Yoksa, Bütçe Kanunu tasarısı 90 kü
sur madde. Bu maddeler müzakere edilirken, 
elbette üzerinde konuşulacak, takrir verilecek, 
/tadil yapılacak vesaire.. Bu bakımdan Başkan
lık tutumunun ne mevzuata uygun olduğu ka-
nıaatındayım, ne de mıazallah böyle bir fiilin em
sal olmasının faydalı olacağı kanaatini taşıyo
rum. 

BAŞKAN — Yüee Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri, bendemiz Kurucu Mecliste üye de
ğil idim. Sayın Çelikbaş in önerisi ile bu mad
denin böyle tedvin edilip edilmediği hakkımda 
bilgim yak. Ama, bu Anayasamın 1961 yılında 
yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimler
de tekrar tekrar seçilerek, ilk Cumhuriyet .Se
natosunun üyesi oldum ve bugüne kadax bu sı
fatım ve görevim devam etmektedir. 94 ncü 
madde benim anladığım ve açıkladığım anlam
da bugüne kadar uygulanmıştır. Başka anlam
da anlaşılmasınla ve uygulanmasına madde' met
ni olanak da vermemektedir. Bendeniz muhaıta-
ıbınnn güzide bir insan olduğu, kariyer akade
mikte en ileri laşamaya ulaşmış bulunduğunu 
nazara alarak, sadece ilgili fıkraları okumakla 
yetindim. Bu fıkraları açıklar tarzda izahat 
vermeyi zorunlu görmedim. Şimdi açıklar tarz
da izah .edeceğim.. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Mec
lislerinin Genel Kurullarında bakanlık ve dai
re bütçeleri ile katma bütçeler hakkındaki dü
şüncelerini her bütçenin tümü üzerindeki gö
rüşmeler sırasında .açıklarlar.» Burada bir açık-
lamıa yapmaya lüzum görmüyorum. Çok açık
tır.. 

«Bölümler ve değişiklik önergeleri üzerlerin
de ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya 
konur.» 

Bu fıkra «Bölümler ve bölümlerle ilgili de
ğişiklik önergeleri.... demiyor. Mutlak olarak 
.«bölümler» diyor, mutlaik olarak «değişiklik 
önergeleri» diyor. 

Sayın Çelikbaş okuduğumuz ve oyunuza 
sunmak üzere bulunduğumuz Bütçıe Kanunu ta
sarısının ilgili maddesi hakkında önerge vere
bilir idi. Eğer bir önerge vermiş otea idi. elbet
te görüşü olabilir, elbette görüşüne saygılıyız; 

ama bir önerge vermiş değil. Bir önerge vermiş 
olsa idi dahi, konuşamaz idi. Sadece önerge oy
lanır idi. Binaenaleyh, sadece bölümleri kapsı
yor ve ilgilendiriyor değil, nratlak olarak ıtlaib 
üzere bütün değişiklik tekliflerini kapsıyor. On
lara sari ve şâmil .anlamda bir hükümdür bu. 
Bu itilbaırla, bir defa önergeleri yok. Olsa idi da
hi, önergeleri okunacaktı ve sadece oya sunula
caktı. Önergeleri olduğu zaman dahi, önerge 
üzerinde görüşme açılamayacağına göre, öner
gesi yok iken sübjektif, objektif ve nitelik ta
şırsa taşısın, bir görüş ileri sürüldüğü zaman, 
onun üzerinde görüşme açılabilir mi? Elbette 
açılamaz. Bu itibarla Başkanlığın tutumu Ana
yasanın aıçık hükmüne uygundur. Başkanın 
davranışında Anayasanın açık hükmüne bir ay
kırılık yoktur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
usul hakkındaki tatbikatınız yanlış olacaktır. 
Şimdiye kadarki tatbikat, bahis buyurduğunuz 
hususlar, Bütçe İKanunıun 1 ve 2 nci maddeleri-
nin görüşülmesine ait t ir ; yani bütçenin tümü 
ve bölümleri hakkındadır. Ama, şimdi .görüşül
mekte olan Bütçe Kanununun maddeleridir. Bi
naenaleyh, herhamıgi 'bir kanundan farklı bir 
görüşmeye taıbi değildir. Ancak bu maddelerin 
görüşülmesi sırasında gider artırıcı önerge ve
rilemez. Bu sebeple herhangi bir kanundan 
farksız görüşme usulüne tabidir. 86 ve 87 nci 
maddelerin herhangi biri üzerinde bir üye söz 
.alabilir. Hatta Sayın Başkan, «Madde üzerinde 
söz isteyen var mı?.» diye sorabilir ve şimdiye 
kaıdar da 'görüşmeler aıeılmıştır, Sayın Başkam. 
Tatbikatınız yanlış olacaktır özür dilerim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, zaıtıâlinizden bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Önerge ve

rilmiş olsa idi, önergeyi veren tarafından bir 
açıklama yapılacaktı. Meselâ, gelir artırıcı ve
ya maddî hatalarla ilgili veyahut da yasalara 
uyma bakımından bir önerge verilmiştir. Açık
lama mümkün değil midir, üzerinde münakaşa 
açılamaz mı? Yani maddî hatalar ve Bütçe Ka
nununun yasalara uygun olup olmaması yönün
den önerge verilebilir ve üzerinde açıklama ya-
pılafbilir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim... 
HAYRI MUıMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, gayet kısa bir maruzatım var. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Muıncuoğlu. 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, izin verirseniz, arz edeceğim; tat
bikat tamamen Sayın Atalay'm ifade buyurdu
ğu şekildedir. Anayasanın 94 ncü maddesinin 
san fıkrasını okuduğumuz zaman da nehy edici 
hükümdür. Çünkü, son fıkrada, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri Bütçe Kanun taşan
larının Genel Kurullarda görüşülmesi sırasında 
gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklif
ler yapamazlar.» diye nehyedici hükmü tasrih 
etmiştir. Tatbikatta Bütçe Kanunu tasamsıniın 
maddelerinin müzakeresinde bu şekilde sorular 
sorulmasına müsait şekilde devam edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, gerek Sayın 
S i m Atalay ve gerekse Sayın Hayri Mumcu oğ
lu uzun süre Cumhuriyet Senatosunda haşkan-
vetküliği görevi yapmışlardır. Her ikisi yaptık
ları konuşmalarla benim ileri sürdüğüm görü
şün yanlışlığını ileri sürmüşlerdir. Ben davra-
mşnmın hatalı olduğunu, onların bilgi ve tecrü
belerine inanarak ve güvenerek kabul ediyorum 
ve Saynı Oelikbaş, 87 nci madde üzerinde gö
rüşünü açıklamak üzere söz istiyorlarsa, kürsü
ye buyursunlar. 

FETHİ ÇELJKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim, demin arz ettim, Bakan da ce
vapladılar. Şu anda lüzum yok. 

BAŞKAN — 'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 87 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Katma bütçeli idarelerin dış borçları : 
Madde 88. — Türkiye Cumhuriyeti Karayol

ları ve Devlet Su İşleri G-enel müdürlüklerinin 
dış borçları, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) 
kod numaralı «Borç ödemeleri» programının 
(02) kod numaralı «Dış Devlet borçları» alt-
programının ilgili faaliyet, harcama kalemine 
konulan ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 88 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Beşinci Bölüm : Müteferrik hükümler : 
Birinci kısım : Malî yıl içinde uygulanma

yacak kanun hükümleri : 

Madde 89. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 ncü 
maddelerinin, her yıl Tarım Bakanlığı Bütçesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl 
Orman G-enel Müdürlüğü Bütçesine konulacak 
ödenek miktarına ait; 

b) 12 . 6 . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Ziraat 
Bankası Kanununda değişiklik yapılması hak
kındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) fık
rası; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat 
Odaları Kanununun geçici 3 ncü maddesi; 

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 
Vergisi Kanununun Q6 nci maddesi ile bu mad
deye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanu
nun 21 nci maddesi; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu 
Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci mad
desi; 

f) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkında 
24 . 5 . 1957 tarihli ve 6972 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun 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 mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek mad
de ile bir geçici madde eklenmesine dair 20.6.1973 
tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü madde
sinin (A) fıkrasının (d) bendi ile ek 4 ncü mad
desi 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, alt-
program, faaliyet veya projelerine konulmuş 
ödenek miktarları dahilinde uygulanır. 

j) Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak 
ve Vesaikin İmha Edilmesi hakkındaki 26.3.1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun; 

Ancak; Adalet Bakanlığı Merkez ve İller, 
Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Merkez ve Taşra, Ticaret Bakanlığı Merkez ve 
Taşra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili ku
rumların merkez ve taşra, Ziraat Bankası Mer-
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kez ve Taşra Teşkilâtına, Yargıtaya, Yüksek 
Hâkimler Kuruluna ve Adlî Tıp Meclisine ait 
evrak ve vesaikin imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 
0696 sayılı Kanunun hükümlerine tabi olmaksı
zın hazırlanacak yönetmjelikler esasları daire
sinde yapılır. 

k) Şehiriçi konuşmalar dışında Ankara, İs
tanbul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen 
meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci 
ve bu maddeye ek 5 . 12 . 1928 tarihli ve 1366 
sayılı; 13 . 12 . 1934 tarihli ve 2609 sayılı; 
10 . 3 . 1930 tarihli ve 1569 sayılı; 16 . 4 . 1933 
tarihli ve 2143 sayılı; 11 . 6 . 1933 tarihli ve 
2304 sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 
7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 1 . 5 . 1930 
tarihli ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi; 

1. 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk 
Hava Yollan Kanununun 6 ncı maddesinin 2 
nci fıkrası, 

m,) 1050 sayılı Muihasebei Umumiye Kanu
nunun 31, 32, 37, 38, 59 ve 92 nci maddeleri; 

n) ü6 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi 
Sigortaları Kurumu Kanununun, 344 sayılı Ka
nunla değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında 
ifade edilen tahvillere yatırılacak yedek akçe
ler için maddede öngörülen % 40lık limit; 

o) '657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 196 ve 199 ncı maddeleri ile 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 nci 
maddesi; 

p) 23 . 2 . 1903 gün ve 196 sayılı Dış Se
yahat Harcamaları Vergisi Kanunu; 

r) 9 . 3 . 1972 gün ve 1571 sayılı bazı Te
kel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde 
edilen hâsılatın T. C. Merkez Bankasında açıla
cak bir Deprem Fonu hesabına toplanmasına da
ir Kanunun 1 nci maddesi; 

s) 28 . 4 . 19>72 gün ve 1581 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 
geçici 5 nci maddesi; 

t) 5 . 4 . 1973 tarih ve 1702 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesinin (b) fıkrası; 

u) 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun 201 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
(b) bendi; 
Hükümleri 1974 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir öner-
ıge var, sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1974 yılı Bütçe Kanun 
tasarısının 89 ncu maddesinin (j) fıkrasının 
ikinci bendine, «Adlî Tıp Meclisine» kelimele
rinden sonra «ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğüne» ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye İçel 
Suphi Gürsoytrak Lûtfi Bilgen 
BAŞKAN —• Sayın Gürsoytrak ve Sayın 

Lûtfi Bilgen önergenizi açıklamak için söz isti
yor musunuz1? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLÎ DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) 
— Arkadaşlarımız burada yoklar. 

BAŞKAN —• Komisyonun önerge hakkın
daki mütalaası nedir! 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — 
Efendim, önergeyi lâyıkı veçhile anlayamadık, 
onun için izahını bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, 'Sayın Gürsoy
trak?... Yoklar. 

Komisyon haklıdır, çünkü önergede gerekçe 
yok. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) 
— Sayın Başkanım; bu tasan Anayasamıza gö
re biliyorsunuz tekrar komisyona gidecektir; zi
ra gider arttırıcı, gelir azaltıcı mahiyette olma
yan 1 - 2 değişiklik yapıldı. Bu vesileyle komis
yona gidecektir. Önerge sahibi arkadaşlarımız 
Komisyonda da isteklerini tekrar edebilirler, 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN —• Kendileri yok; ama önergeyi 
vermişler, önergenin işleme tabi tutulması için 
burada bulunmaları da şarit değil. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK3Lİ DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkanlık bir işlem yapabilir efendim. 

BAŞKAN — Önergede gerekçe bulunmadığı 
için lehinde mütalaa söyleyemediğinizi mi arz 
ediyorsunuz ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİL! DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — 
Söyleyemiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergede gerekçe 
yok. Komisyon, gerekçe olmadığı için önergeye 
katılamayacaklarını netice olarak ifade ettiler. 
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KÂMİL KARAVELİOÖLU (Talbiî Üye) — 

Müsaade eder misiniz, Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

AcaJba 89 ncu maddeyi ihmal ederek, şimdilik 
Ibıraıkarak diğer maddelerin müzakerelerini 
tamamlamaya imkân var mı? Ben arkadaşımı 
'bulacağım ve meselenin aydınlanmasına yar
dımcı olmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Bütçe Kanunu tasarı
sı 96 maddeden ibarettir. Söz konusu madde 
de 89 ncu maddedir, uzun süre ertelenemez. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Uzun süreceğini sanmıyorum; birkaç dakikada 
konuyu aydınlatmaya çalışacağım. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında 
Ibir önerge daha var, sunuyoruz. 

.Sayın Başkanlığa 
Konuşulan maddede (t) bendinin (ş) olarak 

tadiliyle teselsül ettirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Sayjıı Çelikbaş, ben anlayama
dım, efendim; izahat lütfeder misiniz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumihurbaşkanmca S. 
Ü.) — Efendim, (e) den sonra (e) denmiş; ya
ni camiden sonra Çelikbaş'm (ç)^si denmiş. Bu
rada Sadık'tan sonra Şevket'in (ş) si denme
miş. Yani, resmî bir vesika Meclislerden geçi
yor. Biraz zaptırapt içerisinde geçmesinde fay
da görüyorum. Yarın, unutulan bir fıkra mı 
var diye düşünülebilir, tereddütler hasıl olabi
lir. Bunu düzeltmemiz lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon, şimdi Sayın Çelik
baş, (c) harfinden sonra, (ç) harfi kullanılmış; 
fakat (s) harfinden sonra (ş) harfi kullanıl
maksızın (t) harfine geçilmiştir. Binaenaleyh, 
(t) fıkrası (ş) olsun, (u) da (t) olsun diyor
lar. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ DOĞAN BARÜTÇUOĞLU (Manisa) — 
Efendim, harflerin sırasına göre böyle olması 
lâzımdı. Komisyonca, bir mahzur yoktur. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, daha önce de var; (ı) harfi de atlanmış. 

BAŞKAN — Evet, (i) den evvel de (ı) har
fi yok. 

Sayın senatörler, Sayın Suphi Oürsoytrak 
ve Sayın Lû'tfi Bilgen arkadaşlarımız tarafın
dan verilen önergenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunacağım. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Cumhuriyet Senatosunca Sayın Suphi Oürsoy
trak ve Sayın Lııtfi Bilgen arkadaşlarımız tara
fından verilen önergenin dikkate alınmaması 
kararlaştırılmıştır. 

Sayın Fethi Çelikbaş tarafından verilen 
önerge, 89 ncu maddedeki harf sıra ve teselsü
lünün Türk Alfabesine göre yapılmasını öner
mektedir. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bu önergedeki maksada göre ve 
Türk Alfabesindeki harfler dizisinin sıralanma
sı suretiyle 89 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, söz istemiştik. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Bir sual şeklin

de olacak. 
BAŞKAN — İster soru olsun, isterseniz ko

nuşma olsun. Buyurun, konuşabilirsiniz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayım Baş

kan, muhterem senatörler; 
Dünkü birleşimde Köy İşleri ve Kooperatif

ler Bakanlığı Bütçesi görüşülürken Komisyona 
ve Hükümete bir hatırlatmada bulunmuştum. 
Şimdi Sayın Maliye Bakanımız da burada iken, 
bu hususu tekrar hatırlatmayı lüzumlu görüyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, 1744 sayılı Kanunun 
ek 3 ncü maddesinin (c) bendinde şöyle bir 
hüküm bulunmaktadır : 

«6831 sayılı Kanunun 17 ve 115 nci mad
deleri uyarınca verilecek izin ve irtifak hakla
rına dayanılarak yapılacak her türlü tesisler
den proje bedeli tutarının % 5'i oranında alına
cak hisseden...» diyor, fonun gelirleriyle ilgili 
bir fıkra, bir benttir bu. 

Şimdi, Karayolları bir yol yaptırmakta, yo
lun proje bedeli 30 milyon lira; bilfarz 2 kilo
metrelik kısmı ormanın içinden geçmektedir. Bu 
bente göre 30 milyon lira proje bedelinim % 5* 
ini Orman İdaresine ödemek mecburiyeti var
dır. 
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Keza, köy yollarının inşaatında orman için
de geçen kısmı için köy idarelerinden Orman 
İdaremiz proje bedelinin % ö'i tutarında bir 
meblağ istemektedir. 

Şimdi, 89 neu maddede 1974 Malî Yılı içinde 
uygulanmayacak kanun maddeleri var. Bu bent, 
1744 sayılı Kanunun ek !3 ncü maddesinin (c) 
bendi, uygulanmayacak kanunlar arasında bu
lunmadığına göre, acaba (Dünkü hatırlatmamı 
ıtekrar 'ediyorum.) bu kanun 1974 malî yılı içe
risinde uygulanacak mıdır, uygulanmayacak mı
dır? Eğer uygulanacak ise, bütçemizde yatırım
lar için tahsis edilmiş olan paralarda büyük nok
sanlık olacaktır. Çünkü, proje bedellerinden alı
nacak, diğer tarafa verilecektir. Haddizatında 
gayet güzel bir madde, ama bir hataya düşül
müştür, «Her türlü proje bedelinin % '5'i» den
mektedir. Bütçenin uygulanmasında tatbikatta 
bir sıkıntıya düşülmemesi için bu konuyu aç
mış bulunuyorum. Esasımda, bu maddeyi tashih 
eden bir kanun teklifi de mevcuttur; fakat o ka
nun teklifi kanunlaşmadığı an idareci arkadaş
larımız ve Maliye sıkıntıya düşecektir. 

Bunu hatırlatmak için söz aldım. 'Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN" — Buyurun, Sayın Komisyon. 
BÜTÇE KAE-MA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) 
— Sayın Başkanını, 89 ncu maddenin bu fıkrala
rı istisna bükümlerini; yani atfedilen kanunlar
daki uygulanmayacak hükümleri göstermektir. 
Yalnız, 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü madde
sinin (c) bendi var. O uygulanacak maddeler 
arasında. Çünkü, burada yoktur. Binaenaleyh, 
arkadaşımızın o bahsettiği projelerden kesilen 
% 5'ler eskisi gibi tahsil edilecek, uygulanacak 
demektir. 

Komisyon olarak bu ikaz üzerinde, Bütçe 
Kanunu tasarısı tekrar komisyona gittiği zaman 
durmak isteriz. Yalnız, buraya getirilen hüküm
le (c) bendi uygulanacak Ihükümler meyanmda 
olmuş olarak görünüyor. 

Arz ederim efendim.. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Dikkate alınması kabul edilen önergedeki 

maksada göre 89 ncu maddeyi Türk Alfabesin-
deki harflerin sırasına göre sıralandırmak sure
tiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım : Diğer müteferrik hükümler. 
Silâhlı Kuvvetler ile ilgili vergi muafiyeti 

hükümleri : 
Madde 90. — '1974 malî yılı içinde, Gümrük 

G-iriş Tarife Cetvelinin 27,09 pozisyonuna giren 
hampetrolün Millî Savunma Bakanlığı, Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teş
kilâtı ihtiyaçları için yabancı ülkelerden ithal 
edilen veya yerli Ihampetrolden istihsal olunan 
ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27,110 pozis-
yonuna giren akaryakıt ve madenî yağların Mil
lî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları 
için ciheti askeriyeye ve Millî İstihbarat Teşki
lâtına teslimi, Gümrük Vergisi, Belediye Hisse
si, Damga Vergisi, Rıhtım Resmi, ithalde ve da
hilde alınan istihsal vergileri ile Hazineye, kat
ma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere 
ait her türlü vergi, resim, 'harç, zam ve ardiye 
ücretlerinden müstesnadır. 

27,10 Gümrük Tarife pozisyonuna giren akar
yakıt ve madenî yağlar Millî Savunma Bakanlı
ğı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstih
barat Teşkilâtı ihtiyaçları için adı geçen kuru
luşlara veya onlarım göstereceği 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 nıuafen ithal olunan hampetrol-
den elde edilen ürünlerin ciheti askeriyeye ve 
Millî İstihbarat Teşkilâtına tahsis olunmayan 
kısmı yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savun
ma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt dışından 
ithali zorunlu bulunan savaş silâh, araç, makine 
ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapı
lacak dış alımları bu maddenin birinci fıkrasın
da yazılı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı ihtiyacı için 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca dış memleket
lerden satmalınacak silâh, makine, jenaratör, 
telsiz radar ve muhabere cihazlarının, televiz
yon ve sistemlerine ait cihazların ses ve resim 
kaydedici cihaz ve bunların parça ve levazıma-
tının 1974 malî yılı içinde gümrük vergi ve re
simlerinden muaf olarak ithal olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler..,. Kabul etmeyenler... 90 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 91. — Vergi dairelerince mükellef 
veya vergi sorumluları adına yapılacak her 
türlü, tarh, tahakkuk işlemlerinde ve ödenecek 
veya geri verilecek âmme alacaklarının hesap
lanmasında elli kuruşa kadarki (Elli kuruş da
hil) âmme alacağı kesirleri atılır, elli kuruştan 
fazlası liraya çıkartılır. Mükellef veya sorumlu
lar adına tahakkuk ettirilmiş her çeşit âmıme 
alacaklarının lira kesirleri silinir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var ımı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 91 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 92, — 7 . 2 . 1967 gün ve 828 sayılı 
ithalde Alınacak Damga Resmi Kanununun 
26 . 12 , 1972 gün ve 1648 sayılı Kanun ile de
ğişik 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında söz ko
nusu ithalâttan alınacak Damga Resmi nispeti, 
Bakanlar Kurulu kararıyle % 25'e kadar indi
rilebilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 92 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 93. — Genel ve Katma Bütçeli Kamu 
Kuruluşlarının atelye ve benzeri işyerlerinde 
tamir edilen diğer resmî kuruluşlara ait maki
ne - ekipman ve teçhizatın tamir ücretleri ile, 
tamir sırasında kullanılan yedek parça ve mal
zemelerin karşılıklarını, bu kuruluşlarca yine 
resmî dairelere verilecek yedek parça ve malze
melerin kiralanacak her türlü makine - ekip
man ve teçhizatın karşılıkları olan ücretleri ve 
kira bedellerini; bir yandan aidolduğu bütçeye 
gelir, diğer yandan hizmeti gören, malzemeyi 
veya makineyi kiraya veren diğer kuruluş büt
çesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mu?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 9ı3 ncü madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 94. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin1 

(93'0 - Malî transferler) programının (09 - diğer 
transferler) altprogrammın (001 - Yüksek öğ
retimde kapasite Artırma Fonu) faaliyetindeki 
ödenekten Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 
(115 - Yüksek Öğretimi Gerçekleştirme ve ge
liştirme hizmetleri) programının (OH - Yönetim 
hizmetleri) altprogrammın (3 - 0012 Yüksek Öğ
retimde Kapasite Artırma) faaliyetine; aylık 
ve buna bağlı diğer özlük hakları, ders ücreti, 
yolluklar, ders araç ve gereçleri, zarurî kira, ay
dınlatma vb. hizmetin gerektirdiği diğer gi
derleri karşılamak üzere, aktarma yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde, bu öde
nek Maliye Bakanınca bir katına kadar artırı
labilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ilgili tertibine akta
rılan bu faaliyetteki ödeneğin Bakanlığın ilgili 
program ve kurumlarına, üniversite ve akademi
ler bütçelerine Millî Eğitim Bakanının teklifi 
üzerine Maliye Bakanı aktarma yapmaya yetki
lidir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Kalbul etmeyenler. 94 ncü madde kabul edil
miştir. 

(Sayın senatörler, öğleden sonraki oturuma 
saait 14.30'da başlamayı oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler. Öğleden son
raki oturuma saat 14.30'da başlama hususu ka
lbul edilmiştir. 

iSaat 13.07'e gelmiş olduğundan bu Birleşi
min Birinci Oturumunu saat 14.30'da toplanmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 13.00 

— < . . . 
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İKİNCİ OTURUM 

Açilmia (Saati : 14.30 

BAŞKAN v- (Telktiaı lAriburun. 

KÂTİPLER — Ekrem IKabay ((Burdur), 'Osman INuri iCanpolat ((Konya) 

BAŞKAN — 61 nci Birleşimin İkinci Otııru- munu açıyorum. 

Bütçe müzakerelerine devanı ediyoruz. 95 nci 
maddeyi okutuyorum. 

Yürürlük ve yürütme : 
Madde 95. — Bu Kanunun 32 nci maddesi

nin (e) fıkrası, 3'5, 36, 37 ve 38 nci maddeleri 
ıhükümleri 1 . 6 . 1974te, 39 ncu maddesi hük
mü Yüksek Öğretim Kurulunca yapılacak «dere
ce» tespitini takibeden aybaşından itibaren, di
ğer maddeleri 1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye i . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler.. Etmeyenler.. KaJbul edil
miştir. 

Madde 96. — Bu kanunun, 
a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları, 

Ib) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı 
ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye %. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
KaJbul edenler. Etmeyenler.. Ka'bul edilmiştir. 

iSaym senatör arkadaşlarım, 1971 malî yılı 
(Bütçe Kanunu tasarısının maddelerinin müza
keresi bu suretle tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi İçtüzüğümüzün 74 ncü maddesi gereğin
ce Bütçe Kanun tasarısının tümü üzerinde son 
konuşmalar yapılacaktır. Bu husus için ayrı te-
anınıül teşekkül etmiş olduğundan, biz de bu 
teammiüle imtisal edeceğiz. 1974 yılı Bütçe Ka
nunumun açık oylamasına geçmezden evvel tü
mü üzerinde grupları aidına söz istiyen arkadaş
larımız vardır. Gruplar adına, yapılacak kionuş-
analardan sonra, Hükümetten rica edeceğiz, Hü
kümet de konuşursa; .müzakereleri tamamlamış 
olacağız. 

Şimdi grupları adına söz isteyen sayın 
üyelerin isimlerini okuyoımm : Millî Birlik Gru-
pu adına Sayın Fahri Özdilek. Adalet Partisi 
Grupu aıdma Sayın İhsan Sabri Çağlayangdl, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
*Mi!h Tanyeri. 

Birinci koııuşmıaısı Sayın Fahri Özdilek Millî 
Birlik Grupu adına buyurunuz efendim. 

M. B. GEÜPU ADINA FAHRİ ÖZDİLEK 
(Talbiî Üye) — Saym Başkan, Senatonun sayın 
üyeleri, Sayın Hükümet erkânı; 

Millî Birlik Grupu adına bazı konuları arza 
çalışacağım. Konuşmam da 'kısaca malî mevzu
lara dokunarak, diğer hususlara geçmek istiyo
rum. 

1973 yılında yatırımlar program hedefleri
nin altında, kalmıştır. Enerji kesimindeki yatı
rım gecikmelerinin zararı büyük olmuştur. Fi
nansman güçlüğü, organizasyon bozukluğu, tek
nik personel noksanlığı ve ithalât tıkanıklığı 
yatırımların program hedefleri gerisinde kal
masının başlıca amili arasındadır. Yatırımların 
gıecikmesi, maliyetlerin artmasını ve kalkınma 
hızını olumsuz yönde etkilemiştir. Tabiat şart
larının elverişsiz- oluşu, programlarda ömgörü-
len süreler içinde termik (santrallerin faaliyete 
;g-eıçirilemeaııesi yüzünden enerji alanında orta
ya ciddî bunalımlar çıkmıştır. Yeni barajlar ve 
santrallerin hizmete girmesi ile ancak ferahlı
ğa ulaşiiliabile c ektir. 

Enerji planlamasında kaynak bakımından 
•dışa bağlılığın azaltılması ve enerji arzını ye
terli ve kesintisiz olarak sürdürecek tedbirlierin 
alınnıası lüzumu ulusal bir nitelik kazanmıştır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılacak 
Türk ekonomisinin önemli sektörlerinden biri 
olan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin adetleri ve 
verimliliklerinin artırılına'sı kaçınılmaz bîr zo-
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rımluktadır. Petrol ve enerji bunalımından ötü
rü bu yıl ve gelecek yıllarda Batı Avrupa ül
keleri ekonomileri için durgunluk büyük bir 
tehlike halindedir. 

Bunun sonuncu olarak, yabancı işçilerin 
kendi ülke 1 enine dönme zorunda kalmaları, ülke
miz için güç ve çetin yeni meseleleri ortaya çı
karacaktır. İsçi ithalinin sermaye ihracına dö
nüşmesi ihtimali Türkiye açısından yeni prob
lemler yaratabilir. İşçi döviz gelirlerinin önem
li derecede azalması hali, ödemeler dengemizi 
bozacak ve program hedeflerine varılmasında 
ve kalkınma hızında olumsuz etkiler yapabile
cektir. 

Hükümet Programına uygun bir elastikiyeti 
•sağlamak üzere yatırımların teşvik ve hızlandı
rılması için, fiyat artışları ile personel rejimi
nin muhtemel aksaklıklarının karşılanması için 
1974 Bütçesinde yeni fonlar ihdas edilmiş bu
lunmasını olumlu karşılıyoruz. Fiyat istikrarı
nın korunması, enflasyon hızının durdurulması 
ve kamu har camialarının enflasyon ist olmayan 
yollardan karşılanması gereğine önemle işaret 
etmek istiyoruz. 

197-4 yılı bütçesinde köye yönelmiş ödenek
ler, geçmiş yılki ödeneklerden 2 milyar 592 mil
yon daha fazladır. Bu, yüzde 97 oranında bir 
-artışı gösterir. Halbuki, 1974 Bütçesinin, tüm 
ödenekleri, 1973 yılı Bütçesi ödeneklerine göre 
yüzde 34 fazlalığı ihtiva etmekteydi. Bütçenin 
köye ve Türk köylüsüne önem veren bu davra
nışını takdirle karşılıyoruz. 

Sayın arkadaşlar; yıllardan beri dile getir
meye çalışdığımız bir konu nihayet Millî Savun
ma Balkanımızın ağzından «NATO dışındaki 
özel amıaçlar için özel kuvvetler teşkil edile
cek» diye açıklandı. Diğer ülkelerden geri kal
dığımız, etrafımızdaki durumun bu işde rolü 
bulunduğu ifade edildi. 

Ook önceleri bu işte endişe duyduğumuzu 
açıklamaya çalışmış ve bu ihtiyacın anlaşıldığı
na böylece memnun olmuş bulunuyoruz. Biz da
ha evvel NATO'dan çıkmayı değil, NATO dışın
daki millî ihtiyaçlarımızı ilgilendiren işlerden 
nasıl çıkacağımızdan kuşku duyuyor ve bu se-
beble millî kuvvetlerimiz bulunmasını anlat
maya çalışıyorduk. Millî Savunma ihtiyaçları 
için noksanlarımızı tamamlamak üzere savaş 
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sanayii ku imim ası üzerinde duruluyor. Bu iş 
için de çaba sarfını takdire değer buluyoruz. 

Evvelce, Fen ve Sanat Dairesi adı altında 
çalışan Makina ve Kimya Kurumu, Ordu ihti
yacı için dışa muhtaç olmadan bazı silâhlar ve 

. malzemeyi hazırlayabiliyor, özel sektör de Yu
nanistan'a bile satılan uçak bombaları yapıyor
du. NATO'ya katıldıktan sonra savunmamızı it
tifaklar gücü içimle sayarak kendi gayretleri
mizi ihmal ettik, imkanlarımıza son verdik, dış
tan gelecek olanaklara bağlanmak gafletinde 
bulunduk. Şimdi yeniden bu ihtiyacı duymakta
yız. 

Savaş sanayiini geliştirmek üzere yeniden 
atılıma girerken, kurulacak özel sektör sanayii
nin bile seferde bazı savunma ihtiyaçlarını kar
şılayacak bir plana göre yaptırılmasını dikkate 
almak gerekir. 

Millî Güvenlik Akademisi kurslarına katı
lan Devlet memurlarının yetiştirildiği branş da 
çalıştırılmalarının lüzumuna işaret etmekten 
geri kalamıyoruz. Kamu ve özel sektörün savun-
imaya katkıda bulunabilmesi Millî Güvenlik eği
timine katılmış kişilerin rehberliği ile gelişecek 
bir konudur. Bunun göz önünde bulundurulma
sına ehemmiyet verilmelidir. 

Doğa, Güney ve Batı komşularımızın sil tık
lanma durumu bize güven verici olmaktan uzak
tır. Ufııkda tehlike bulunduğu müddetçe kendi 
gücümüze güvenmenin lüzumunu dikkatte bu
lundurmak gerekir. Sullı-n salaha hazırlık için 
silâhlanmamızı bir düzene sokmak çabuklaştı-
rılmalıdır. NATO'yu savunmak kadar şimdi 
Türkiye'yi de savunmak öncelik kazanmıştır. 

Kıbrıs'daki soydaşlarımızın haklarında ve 
onların savunmasından vazgeçilemeyeceği hak
kındaki tutumumuzun dikkatte bulunduruldu
ğundan kıvanç duyuyoruz. 

Komşularımız taraf nidan hükümranlık hak
larımızı ihlâl eder bir tarzda kıyılarımızda ba
lık ve sünger avcılığı sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, kıta sahanlığı konusunda da. 
bir ihtilâf sürüp gidiyor. Bu hareketler bir alış
kanlıktan mı ileri geliyor? Geçmiş yıllarda bu 
ve buna benzer işlemler için herhangi bir se
beple müsaadekâıiıkta mı bulunduk? Karşılıklı 
iyi davranış duygusunu sürdürnıekliğimiz; bu 
istismara yol açıyorsa, mukabele hususundaki 
r eıak'jıiy cnunıu zu da t e dr i c e n a ğırlas t ir ma kda, 
fayda vardır. 
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Silâhlı Kuvvetlerinizin insan sayısındaki 
fazlalığı yurt yararımda üretken bir halde bu
lundurulmak üzere yeni bir düzene ihtiyaç gö
rülür. Birlikleri, modern silâhlarla takviye et
mek, ateşli silâhları fazla ve .etkili çevik birlik
ler kurmak suretiyle Millî Savunmanın diğer1 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için imkânlar aras-
tırılmıa lıdır. 

Silâh altındaki personelin sayısında azalt
ma, to'knik hizmetlere profesyonel .eleman ver
mek suretiyle temin edilebilir. Bu suretle orta
ya çıkacak imkândan yararlanarak hafif hiz
met devrelerinde veya diğer uygun z.amtaularda 
yurt (kalkınması konusunda çalıştırılmak: üzere 
işgücünden yararlanmak mümkün olabilir. Bu 
ıhusus, çok iyi hazırlanmış (bir plana dayatılma-
lıdır. 

Millî Savunma Bütçesi için, ancak idameye 
yeter bir oran diyebiliyoruz. Seferi stoklarla il-
ıgili bir destek temin edemiyoruz. Millî Savun
mada olduğu gibi, diğer bakanlık harcamaların
da da tasarrufa gidilecek yollar araştırılabilir. 
Hiçlbir şey yapılamama, bazı tüketim malları ve 
benzerleri için toptan alınma yaptırılma veya it
hali cihetine gidilerek tasarruf için adımlar atı
labilir. 

Az adamla çok iş yapılmasını dikkate almak 
lâzım .geliyor. Bütün Devlet dairelerinde kadro
lar ıgereğinden fazla şişirilmiştir. Bazı yerlerde 
bu fazlalığın meydana gelmesinde politikacıla
rın da rolü olmuştur. Zorlama neticesinde işe 
adam bulmak yerine, adama iş bulma çabasına 
girişilmiştir. 

Kamu yararına (göre yürütülmekte -olan bazı 
hizmetlerin görevlileri özel isteklere yer verme
yerek işi eldeki mevzuata göre yürütüyorlarsa 
ve bunlar hakkında şikâyetler geliyorsa, hizme
tin ıgereği ile politik tesirler arasındaki tercih 
çok basiretli ölçüye dayatılmalıdır. Şahsî arzu
lardan doğacak kırgınlık ve birtakım isnatlar 
ortaya koyalbilen yararlara bakmadan işine devam 
'eden görevlinin haysiyeti ile lekelenmemelidir. 
Meyveli ağaçların taşlandığı hiçbir zaman hatır
dan çıkarılmamalıdır. 

Piyasaya arz edilen tüketim mallarının fiyat
ları artmış olduğundan sabit gelirlilerin' sıkıntı
sı çoğaldı. Fiyat artırımı ile mücadelede müessiri-
yet resmî görevlilerden başka özel kuruluş ve 
toplumlar tarafından yapılacak araştırına ile de 

artırılabilir. Hazırlanacak bir kanun ile resmî ku
ruluşların bunlara gereken desteği göstermesine 
imkân verilmeli ve araştırma bu kanaldan da 
yürütülebilmelidir. Stok yapanlarla mücadele 
edilerek sunî darlık yaratılmasına meydan veril
mesini önleyecek tedbirleri umutla karşılıyoruz. 
Bu mücadelenin sürdürülmesinde aranacak yer
lerin önceden haberdar edilmesine imkân bıra
kılmamalıdır. Aksi halde, yapılacak araştırma
dan neticeye varılamaz. 

Üretim ve Tüketim malları arasında den^e 
kurmak için ihtiyaç duyulacak kritik mallar bu
lunabilir. Bunlara göre elverişli bir düzen de dü
şünülmeye değer. 

Kamu yararına karşı yapılan her türlü işlem
lerle mücadeleye hız verilmesinde isabet oldu
ğuna işaret etmek isteriz. Her türlü israftan ka
çınmak için tedbir alınmaya da lüzum vardır. 
Bir örnek diye tüketimi en çok olan ekmek ko
nusunu ele alırsak; bunun pişirilmesinden baş
layarak evlerde kuruyup atılanlarına, hastane
lere, kışlalara, revirlere, fabrika yemekhaneleri
ne ve lokanta veya benzerlerine varıncaya ka
dar artanların tasarrufunu kapsayacak bir terti
be ihtiyaç vardır. Yabancı memleketlerden ek
meklik buğday ithaline son verilmesindeki ya
rarı belirtmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Devlet memurlarının sosyal ve iktisadî du
rumlarının düzenlenmesine yararlı olacağı sanı
lan Yardımlaşma Kurumu Kanununun biran ön
ce çıkarılmasındaki zarurete işaret etmekten ge
ri kalamayacağız. Personel Kanunu çıkarıldığı 
zaman geçici 9 ucu maddesine göre bir yıl için
de bu Kanunun ikmâli gerekiyordu. Hâlâ çı
karılamamış olan bu kanun için hangi arzuların 
peşinde olduğumuzun izahı mümkün olamıyor. 

İsçi emeklileri için ikramiye tutarının hizmet 
sonelerine göre hesaplanmasına karşılık, memur 
emeklilerinin 15 maaş nispetinde tutulması sos
yal adalete aykırı sayılır. İşçi - Memur ayrılığı
nın giderilmesi için girişilen çalışmalarda bu hu
susun gözönünde bulundurulacağını ümit ede
riz. 

'Sanayi kurulduğu ve bunun çoğaltılmasına 
teşebbüs arttırıldığı halde sunî gübre yapımın
da kullanılan ilk madde asit sülfürik ve fosforit 
dış memleketlerden temin edilmektedir. Asit üre
timi için yeni tesisler yapımına devam ediliyor, 
fosforlu yurttaki yataklarından temin etmeye 
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girişmiyoruz. Adıyaman ve Mardin'in Mazı dağı 
(bölgesindeki tenörü az diye beğenilmeyen fosfo-
rit yataklarından ne zaman istifadeye kalkışaca
ğız ?. 

ıKanıu ve özel sektörün sanayi artıkları bu ke
simde çalışanlar tarafından ortadan kaldırılmak 
üzere sulara dökülüyor. Akan ve göllenmiş su
lar bu sureitle kirletiliyor. Bu yapılan işlemden 
dolayı su ürünlerinden faydalanma imkânı da 
kalmıyor. Buna müdalhale edilmediği takdirde, 
bu işin sürejgeleceği anlaşılıyor. 

Her türlü artıkların alkıtılmasıyle yabancıla
rın altın boynuz diye adlandırdığı Halic'in duru
mu gözlerimizin önündedir. Köprüden Eyüp 
(Sultana gidebilmek için körfezden yararlana
cak gemilerin Haliçteki tehlikeli topuklardan 
zarar .görebileceği, bunun da fabrika artıkların
dan meydana geldiğini belirtmek istiyorum. Es
ki fabrikalarla yeniden kurulacakların artıkla
rını kamu sağlığı dikkate alınmadan gelişi gü
zel oraya buraya dökmeye mani olunmalıdır. 

Yurtta üretilen malların ihracat işini sorum
lu teşkilât kanalının kontrolundan geçirerek ve 
standartlara uygun bir halde yapmanın gereği
ne dokunmak istiyorum. İthalât işini de yurtta 
emsali yapılan mallara rekabet edecek girişimle
re meydan bırakılmadan yürümedeki lüzuma 
da işaret etmekten uzak kalmayacağız. Değişik 
adlar altında yurtta bulunabilen malların güm
rük duvarlarını aşmasına mani olunmalıdır. 

Vergi ziyanından bahsediliyor. Çiftçilerin de 
vergilendirilmesi ileri sürülüyor. Asgarî geçim 
indirimi makûl bir seviyede dikkate alınamazsa, 
mükellefin bazı haklı sarfiyatı vergi matrahın
dan tenzil edilemezse, vergiye esas olacak imkân 
doğru olarak ortaya çıkarılamasa vengiye tabi 
kişinin kanun 'boşluklarından yararlanmaya zor
lanmasını ve hakikate aykırı işlere girişmesini 
önlemek güç olur. Çiftçilerin vergdlendirilmesi 
konusu münasebetiyle bir hususa dokunmakta 
da yarar vardır. 

Bugün beher dekara ekim için en az 110 
lira masraf yapıldığı bir vakıadır. Dekardan ele 
'geçecek kârın tutarı söz konusu olurken, tabi
atın lütfuna bağlı tarım gelirlerini doğru bir 
kıymetlendirmeye tabi tutmak gerekir. Yergiyi 
âdil bir seviyeye getirmek, mükellefi severek bu 
hizmeti yapacak bir durumda bulundurmakla 
mümküridür. Yenginin belirli zamanda alınması, 

mükellefi, verigi alan resmî kuruluşların ve dai
relerin önünde saatlerce bekletmeye yol açıyor. 
Bunu dallıa kolay bir imkân ile bağdaştırmak, 
formaliteyi azaltmak, yazışmayı kısaltmak, ban
kalar ve postaneler aracılığı ile kolaylığa bağ
lamakta fayda vardır. Belirli zamandan önce te
diye edilecek vergiler için belli bir indirim yap
mak suretiyle mükellefi erken vergi vermeye teş
vik etmek mümkün değil midir f. Bu suretle ele 
geçecek eksik, alman cezalar karşılığı kapatıla
maz mı?. 

Yengi ve kredi talhsil etmede cesaret kırıcı 
ve borçluyu zor duruma sokucu bazı işlemler de 
vukua gelmektedir. Bir örnek vermek lâzım ge
lirse, istemeyerek bazı rakamlara da dokunmak 
sureteiyle şunu arza çalışacağım. 3 bin lira kre
di borçlu ve bunu zamanında ödeyemeyen bîr 
çiftçiden kesinti şöyle olur: İkraz edilen para 
için % 9 faiz, yedek akçe, öz kaynak bağışı ve 
ortaklık payı diye % 1 er, Vekâlet ücreti olarak 
ela % 7,5 eklenince faiz tutarı % 19,5 oranına çı
kar. Bunun tutarı da 585 lira eder. Ödenemeyen 
bu borç için haciz işlemi olarak da 800 lira gaze
te ilânına, 300 lira kıymet takdir raporuna, 50 
lira icra memuruna, 50 lira avukat yevmiyesine, 
150 lira damga puluna, 50 lira da eğer gittiyse 
ikinci memura (iki, ekseriya gider) bunun da tu
tarı 1 450 lira eder. Böylece ta'hsil edilecek mik
tar 2 035 liraya çıkar ki, bu miktar borçlunun al
tlığı paranın % 67,8 oranına tekabül eder. Eğer 
borçlu 30 bin lira almışsa, arz edilen bu formali
tenin sonunda ortaya çıkan tutar, faiz ve diğer 
kesintiler toplamı 7 300 liradır. Bunun da borç
landırılan miktar ile oranı % 27,3 olur. 

'Görülüyor ki, küçük borçlu müeyyidelerin 
(ağırlığına çarpmış, büyük borçlu buna göre da
ha hafif külfet altına sokulmuş bulunmaktadır. 
Bu adaletsizliği düzeltmek lüzumuna işaret et
mekten uzak kalamıyoruz. Hazineyi korurken 
mükellefi yıkmak arzu edilemediğine göre araş
tırma yapılarak haksız işlemlere son verilmeli
dir. 

Ziraî sigorta işini de ayarlamaya ihtiyaç var
dır. Talhıl için yalnız doluya şamil sigorta kifa
yetsizdir. İyi bir te'tkdke tabi tutarak sel, sağa
nak halimdeki yağmur, kurak ve yangın gibi hal
lerden .görülecek zararlarla hayvan hastalıkları 
için de sigorta hususu kıymetlendirilmeye değer. 

Zararlı otlarla mücadele için zürrağm ihtiya-
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cı olan hormoııal sıvı maddelerin imalâtına hız 
verilmesi gerekir. Yerli ima'lât veya ithal malı 
muhtelif maddelerin stok edilmesinde, 'bunların 
!belli ısıda muhafaza edilemedikleri anlaşılıyor. 
ISoğuk havalarda sıfır altı 5 dereceden daha dü
şük ısılarda kalarak 'bunların vasıflarının bozull-
duğm sanılıyor. Zararlı o,t ile mücadele edecek 
köylüye vasfını kayibetmiş ilâçların satılmasına 
müsaade edilmemeli, bu müca'deleye gereken diık-
'kat ve öiddiyetle devam edilmelidir. 

Değiştirilmesi zorunlu hale gelen çok mevzu
at vardır. Bunlar arasında Hükümet Programı 
ve icra planına giren Genel Muhasebe Kanunu, 
Devlet İhale Kanunun zamana uymayan hüküm
leriyle Sermaye Piyasası Kanunlarının maliye 
mevzuatı anasında öncelik almasını isabetli gö
rürüz. 

Hükümetin yatırımları hızlandırmada, istih
dam ihtiyaçlarımızda ve millî gelirin artmasında 
önemli sonuçlar sağlayacak bütçe imkân ve 
Igayretlerini dikkate alıılkeu, fiyat istikrarını 
sağlamakta, dikkatli olmasını bekleriz. Bir defa 
dalha arz edelim ki, enflasyon ile mücadelede 
geri kalma halinde Ibütün gayretlerin başarısız 
bir duruma sokulacağını hatırlamalıyız. 

Bu dönemin siyasî istikrarsızlığa sobep olma
dan Milletimizin sosyal ve ekonomik ihtiyaçları
na hizmet edilerek geçirilmesini doğru 'buluyo
ruz. 12 Mart'tan sonra gelişen olaylar hepimi
zin dikkatini çekmiştir. Siyasî istikrara yardım
cı olmak hepimize düşen bir görevdir. Böylece 
toplum hayatımıza önemli hizmetler sağlanabile
ceğini sanıyoruz. 

ISeçimlerden 'bu yana Hükümetin kurulması, 
siyasî hakların geri verilmesi, genel af ile Hü
kümet ve Parlamento gereğinden fazla bir zaman 
harcamıştır. Bundan sonra Hükümetin ekonomi 
ve sosyal konulara eğilerek çözüm bekleyen so
runları ele almasını bekliyoruz. 

Yurtta huzursuzluk yaratacak ve siyasî istik
rarı tehdit edebilecek olaylarla, zamanında mü
cadele edilmesini ve yaygınlaşmadan bunun te
sirsiz hale getirilmesi lüzumunu hatırlatmakta 
yarar görüyoruz. 

(Bazı konulara kısaca dokunarak tekrarlar 
yaptım. Hizmete bir veçhe vermeye çalışırken, 
ibiz de görüş ve temennilerimizi böylece açıkla
mış bulunuyoruz. Müspet oy kullanacağımız 
1974 yılı bütçesinin, memlekete ve vatana hayır

lı olmasını temenni eder, Hükümet erkânına 
hizmetlerinde başarı ve .Sayın Senato üyelerine 
de en iyi dilekler sunar, Grup adına hepinizi say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdi-
lek. 

ISayın İhsan Saibri Çağlayangil, Adalet Par
tisi Gruıpu adına. Buyurun efendim. 

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

1974 Malî Yılı Bütçesinin özellikleri, (Sayın 
Maliye Bakanı tarafından yüce Senatoya izah 
edildikten sonra, tasarının tümü üzerindeki .gö
rüşlerimiz, Grupumuz adına tarafımdan yapılan 
bir konuşma ile huzurunuzda açıklanmıştı. 

Sayın Maliye Bakanının maruzatımıza karşı 
lütuf buyurdukları cevaplar, talihsiz bir zama
na rastladı. Üzücü bir olaydan doğan tepkilere 
yön verebilmek için Grupumuzun toplanması ge
rekmişti. Bu yüzden Sayın Bakanın beyanlarını 
'Genel Kurulda izlemeye fırsat, imkân bulama
dık. Hükümetin eleştirilerimiz üzerindeki görü
şünü de ancak zabıtlardan öğrenebildik. 

Bütçe müzakereleri artık Senatomuzda sona 
eriyor. Bakanlıkların ve bağlı kuruluşların büt
çeleri üzerinde 10 ıgün'dür enine boyuna tartış
malar yapıldı. Değişik konularda Hükümetin ne 
gibi bir politika izleyeceği üzerinde ayrıntılı gö
rüşlerle karşılaştık. Şimdi, Başkanlık Divanınca 
hazırlanan programın son Safhasındayız. 

Biz, Sayın Maliye Bakanının bize yönelttik
leri tarizleri cevaplandırmak, bütçe kanunu ta
sarısının tümü üzerinde Grupumuzun nihaî gö
rüşlerini, ibu ana kadar yapılan müzakerelerin 
ışığı altında tekrar belirtmek ve kullanacağı
mız oyun rengini açıklanmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; Bütçe tasarısının tümü 
üzerindeki eleştirilerimize cevap olarak, 2 Mayıs 
i 1974 Perşembe günü .Sayın iMaliye Bakanınım Se
natomuzda yaptıkları konuşma şöylece özetlendi
ril ebilir : 

«Adalet Partisi sözcüsü, para politikası, kre
di politikası, enflasyona karşı mücadele, ücret 
artışları konusunda gözönünde tutulması gere
ken ortak noktalar gibi karşı karşıya bulundu
ğumuz önemli meselelerle ilgili anaırnuhalefet 
partisinin görüşlerinin ne olduğunu belirtecek ve 
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Hükümetin izleyeceği politikaya katkı yapacak 
yerde; sanki kulağını komşusunun kapısına da
yamış; kavga var mı, yok mu diye dinleyen bir 
eda ile siyasî dedikoduları bu kürsüye getirdi. 
Üzüntülüyüz. Adalet Partisi sözcüsü, evde kal
mış bir kız psikolojisi içinde acaba bu mutlu 
evlilik ne zaman sona erecektir'? Benim için bir 
imkân çıkar mı, diye bekliyor.» 

Saym Bakarım 'beyanlarının özü de, özeti de 
• h u . . . 

Eğer bu konuşmanın üslubu beğenilmiyorsa, 
•muhtevası ciddiyetle bağdaştırılamryorsa kusur 
bizde değil, sahibindedir. Sayın Bakanın beyan
larım. zabıtlardan sadakatle naklettik. Kelime
leri, teşbihleri aynen muhafaza eyledik. 

Haym Bakanın söz ettiği «mutlu 'evlilik» her
halde koalisyonu işaret ediyor. Biz, Hükümeti 
iki partinin siyasî birleşmesinin eseri sanıyor
duk. Saym Bakan, mutlu bir izdivacın neticesi 
di.y-e ilân ediyorlar. Mübarek olsun. 

Ancak, kendi ortaklıklarına diledikleri sıfatı 
izafede serbest olduklarım kabul etsek bile, 
Anayasanın siyasî hayatın vazgeçilmez unsurla
rından saydığı partilerden birini, muhalefette 
kalmayı tercih ettiği için; «Evde kalmış bir kı
za» benzetmenin, siyasî edebiyatı ilk defa kendi
leriyle sokulmuş yakışıksız bir beyan olduğu
nu belirtmeye mecburuz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

. Sadece, karikatürcülerin ve şovmenlerin ak
lına gelmesine müsamaha olunan bu gibi muka
yese1 er; Hükümet seviyesine çıkarılır ve bu kür
süye getirilirse, emanetin hakiki sahibi olan mil
let eza duyar. Endişemiz budur... 

Bu cihete şöylece işaret ettikten ve Hükü
metle neden ilgilendiğimizin izahını sırası gelin
ce arz edeceğimizi belirttikten sonra bakalım, 
Saym Bakanın, cevapları ile bizim görüşümüz 
arasındaki ilgi nedir? Acaba biz Saym Bakanın 
işaret buyurduğu konulara hakikaten dokunma
mış mıyız? Bu cihetleri yine Sayın Bakanın be
yanla undaki sıraya uyarak aydınlatmaya çalı
şacağız : 

Muhterem arkadaşlarını, Sayın Maliye Ba-
kanueızm Grupumuzdan ilk şikâyeti; para po
litikası, kredi politikası, enflasyona karşı müea-
d'-Ie. ücret artışlarında göz önünde tutulacak 
noktalar, gibi karşı karşıya •bulunduğumuz me
selelerle ilgili olarak anamuhalefet partisinin 
görüşlemrıi dile getirmediğimizdir. 

Biz, bu kadar yanlışın kısa bir cümlede na
sıl birleşebildiğinin ve bu beyanın neresini, na
sıl tashih edebileceğimizin hayreti içindeyiz. 

Bir kere, Adalet Partisinin değinilen konu
larla ilgili görüşleri; seçim beyannamemizde, pek 
hararetli geçen seçim karırpanyasmdaki konuş
malarımızda, programımızda ayrıntılarıyle açığa 
vuruldu. Adalet Partisinin felsefesi de, yöneldiği 
istikamet de, bu meseleler için öngördüğü çözüm 
yolları da malum. Seçmenlerin önünde biz kep 
bu konuları tartıştık. Bunları bir tarafa bırak
sak bile, Saym Maliye Bakanının aradığı husus
lar bizim beyanlarımız arasında esasen mevcut. 

Muhterem arkadaşlarım, grupıunuz adına 
yaptığımız konuşmanın metni de, zabıtlarda eli
mizde. Bütçe ile ilgili bölümde evvela mutabık 
olduğumuz cihetlere 3rani; hiç. bir ekonominin 
kendi kendine yeterli olamayacağı konusuna de
ğinmişiz. Hükümetin bu görüşünün doğruluğunu 
kabullenmişiz. Türkiye, Uluslararası ekonomik 
dengelerden faydalanabilecek bir durumdadır, 
bu cihet gözden kaçırılmamalıdır diye de öneri
lerde, temennilerde bulunmuşuz. 

Sonra,. uygulanan iktisadî programın malî 
bir ifadesi olarak tanımladığımız bütçenin tah
liline geçmişiz. 

•«Cumhuriyet Halk Partisinin düzen değişik
liği istek ve gayreti malûm. Bunu gerçekleştir
mek için hu bütçede ne gibi özellikler var? Eli
mizdeki bütçe, ortanın solu olduğunu ilân etme
den gelen evvelki iktidarların bütçelerine göre 
ne gibi farklar gösteriyor. Bunları araştırmak 
ihtiyacındayız.» elemişiz. 

Ekonomik büyümeyi hızlandıracağı ve doğa
bilecek dengesizliklerin giderilmesine yarayacağı 
iddiasıyla birtakım araçlar fikri ortaya atılmış, 
fonlar konmuş. Bunlara bakmışız, üç tane fon 
görmüşüz: 

Yatırımları hızlandırma, 
Küçük tasarrufları yatırımlara yöneltme, 
Önemli fiyat artışlarını karşılama. Bu fonlara 

değinmişiz ve aynen şunları söylemişiz: 

«Türkiye'nin sosyal bünyesinde asırlardan 
devredip gelen pürüzler, ekonimik gelenekler 
eğer bu fonlarla temizlenecek, aracı da, tefeci 
de sömürü de bu sayede yok olacaksa bu hâl ha
kikaten bir mucize teşkil edecek, bazı beyanlarda 
rastlanan (öyle bir düzen kurulacaktır ki, Batı 
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âlemi bunu model olarak alacaktır) yargısı ger
çekleşecektir, ama ne kaçlar iyi niyet beslersek 
besleyelim biz boylu bir ihtimali benimsemekte 
gürlük çekiyoruz.» demişiz. 

•Sonra fin t artışlarına gelmişiz: 
Sayın Malr,u Bakanı bütçenin takdimi sıra

sında fiyat hareketlerine de değinmişti. Bıı ar
tışlarının 1071 de % 15.09, 1972'de % 18, 1973' 
te % 29.02 oranlarına yükseldiğini belirtmişti. 
Bu halin ekonomik bünyeyi tehdit eden bir du
rum arz ettiğini kabul etmişti. Biz de bu fikir
lere karşı aynen: «1974 yılı içinde asgarî % 30 
luk bir fiyat artışı bcldcııdiği söyleniyor. Hal 
böyle olunca dar gelirlilerin durumu üzerinde 
düşünmek gerek. Personel Kanunundaki kat sa
yısının. 8'e çıkarılması ancak maaşlara % 10 - 12 
civarında bir artış getirmektedir. Halbuki fiat 
artışları bu süre içinde bunun 5 - 6 misline çıktı. 
Maaş ve ücretlerin, fiyat artışlarının önünde sey
redeceği iddiası, bu gerçekler karşısında artık 
bir anlam taşımaz hale geldi.» demişiz;. 

İşçilerimizin durumuna da temas etmişiz. 
İşçilerimiz eğer fiyat artışlarını toplu sözleşme
li erle ve o yolla kapatılmak islerlerse, başarıya da 
ulaşırlarsa, bu sefer İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin bütçe1! e rinde bu maksat için konulan öde
nekler o açığı kapatmayacak endişesini izhar et
mişiz. 

Başka bir noktaya daha gelmişiz: «Bu fiyat. 
artışları cari bütçeye do tesir edeeek. Öngörü
len giderler fiyat artışları karşısında, fiilî ihti
yaç karşısında kâfi gelemeyecek. Sadece Millî 
'Savunma bütçesinde bu farkın bir milyarın üs
tünde olduğu söyleniyor, 750 bin liralık bir 
fon ayırmışsınız; ama bu da bunu örtemeyecek. 
Bu bütçe bu bakımdan bize samimi görünmüyor.» 
de-rnişiz. 

Bunlardan sonra yatırımları hızlandırma ve 
kalkınmanın ancak istikrar içinde olabileceğini, 
Hükümetin her şeyden ••evvel ekonomik poli
tikasına aydınlık getirmesi gerektiğini, bu cihet 
vuzuha kavuşmayınca da herkesin haklı olarak 
tereddüt ve atalet içinde kalacağını belirtmişiz. 
Bu hale meydan verilmeyecek Önerilerde bulun
muşuz. 

Bankacılığın düştüğü halden misaller vere
rek şikâyet etmişiz. Şunları söylemişiz: 

«Dünyanın bir iktisadî bunalım içinde oldu
ğu, enflasyonun \ aygın bir hal aldığı, memleketi
mizi de elbette bu etkenlerin tesiri altında kala

cağı aşikârdır. Ancak, piyasa nizamından, reka
bet şartlarından, karma ekonomiden ayrılınır-
sa düzenin düzelmesi şöyle dursun, korunmasın
da bile güçlük çekilecektir. 

Anayasamızın öngördüğü düzen bozuk bir 
düzen değildir. Bozukluk eğer varsa düzenden 
değil, düzenin iyi işlememesinden veya 
iyi işletilememesiuden gelir. Hem hızlı kal
kınmayı sağlamak, hem enflasyondan korun
mayı başarmak beraber gerçekleştirilmesi 
güçlük arz aden bir haldir. Verem ve şe
ker hastalığına beraber tutulan insanlar gibi, 
biri bol gıda, öbürü perhiz isteyen iki dertle ay
nı zamanda, aynı bedende uğraşmak kolay de
ğildir. Sıhhatli bir 'ekonomide sektörlerden han
gisi olursa olsun hiç birini hor görmemek ve 
hangisi olursa olsun hiç bir sektöre imtiyaz ta
nımamak lâzım. Biz böyle düşünüyoruz.» demişiz. 

Bundan sonra da Hükümetin üç aylık tu
tum ve davranışlarıyla ilgili şikâyetlere geçmi
şiz. Demişiz ki: 

«Sanayiciler bir taraftan üretimlerini çoğalt
maya davet olunuyorlar, öte yandan üretim ar
tırıcı tedbirleri uygulayabilmekte gürlüklerle 
karşılaşıyorlar. Birçok sanayicinin planlamadan 
geçmiş, teşvik belgeleri almış tevsi projeleri ıııu-
amleye konamıyor. Dışardan düşük faizler bul
dukları krediler yabancı menşeli olduğu iddi-
asiyle recldolunuyor. Kendimizden başka herke
sin çıkarcı ve memleketin yüksek menlaatk'ii-
ne yabancı olduğunu sanmayalım. Bu hem ha
talı görüştür, hem de gerçek dışıdır. Dış ülke
lerde faiz haddinin seviyesini biliyoruz. O hal
de, faizlere bu haddin altında şartlar koşmaya
lım, hazırlanmış imkanları geri itmeyelim. Ne
ticede memleket ekonomisi zarara uğrar, dar
lık doğar.» demişiz. 

Bir tasvir yapmışız: «Tüccara, memura çe
kingenlik geldi, iş yapıp da sigaya çekilme ye
rine, iş yapmama yolu açılmaya başladı. Kredi
ler daraldı. Bankalar en büyük tüccarlara kre
di hususunda güçlük çıkarıyorlar. Tahsis et
tikleri kredilim bir miktarını ticarî mevduat 
olarak: bankalarında alıkoyup, faiz haddini 
ayarlamaya çalışıyorlar. Bu durumlar her gün 
birbirimize aldattığımız şeyler. Bunları görıııe-
mezlikten gelmeyelim. Biz muhalefet olarak ik
tidarın başına dert açmak değil, başı derde gi-
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renlere çare bulmak [gayretindeyiz. Türkiye'nin, 
hızih kalkınmasını sağlayacak her tedbiri destek
lemekten, bu hedefe ulaşmak için yapıcı, yar
dımcı olmaktan da zevk duyarız.» demişiz. 

işte biz bunları söylemişiz. Ayrıca da ilâve 
etmişiz; «Biz, bu bütçenin ayrıntılı bir tahlilini 
yapacak değiliz. Teknik konular ileride her ba
kanlığın 'bütçesi gelince grup sözcüsü arkadaş
larımız tarafından huzurunuza dik getirilecek
tir.» demişiz. 

Doğru yol budur. Bütçenin tümü üzerindeki 
başlangıç müzakereleri dalha çok siyasî nitelik 
taşır. Genel bir eleştiri söz konusudur. Ondan 
sonra, İçişlerinde dahüi politika, Dışişlerinde 
harici politika, Maliye para - kredi politikaları 
tartışılır. Nitekim öyle olmuştur. Dün de Maliye 
Bütçesi üzerinde görüşmeler yapılırken grupu-
muzun bu konudaki görüşleri de tekrar belirtil
miştir. 

Sayın Maliye Bakanı belki de müzakere olu
nan tasa.rı kendilerinin ilk bütçesi olduğu için, 
bu durumları hiç kale almadan ve bizim bütçe 
ile ilgili beyanlarıımızı da tüm görmemezlikten 
gelerek, konuşmamızın bir tek bölümünü ele al
dılar ve tenkidlere cevap vermeleri gerekirken, 
huzurunuzda şimdi tekrarladığım bu konular
da bilgi almamız gerekirken, selâmeti bizi tenkit
te buldular. 

Sayın Maliye Bakanı pekala diyebilirdi ki, 
«Adalet Partisi bizim ekonomi politikamızı ye
teri derecede açık bulmuyor, sektörlere eşit bak
tığımızdan, eşit hak tanıdığımızdan pek emin 
görünmüyor. O halde bu konuları açıklıyalım.» 
Bunu yapamazlar mıydı? 

Esasen grup adına j^aptığımız açıklamalar
dan sonra bir vesile üe sayın bakanla konuşur
ken bize: 

«özel sektör hakkında ne söylememizi isti
yorsunuz? Niçin öyle konuştunuz?» buyurdu
lar. 

Biz de kendilerine : 
«Ticaret, sanayi sektörleri Anayasamızda di

ğer bölümler gibi herkese açık. Bu durumda (Biz, 
işçilerin, köylülerin olduğu gibi, özel sektörün 
de yanındayız. Onlar da bizden himaye ve yar
dım görecektir.) diye yürekli yürekli konuşmak 
mümkün değil mi? Hür teşebbüse karşı daima 
şarta bağlı ve çekingen bir davranışa gerek var 
mı? Biz bunu kastediyoruz.» dedik. 

Sayın Bakan da, «Biz de başka türlü konuş
muyoruz. Cevaplarınrızda göreceksiniz.» buyur
dular. Buyurdular, ama beyanlarının bizimle il
gili bölümünde bu konulara iltifat etmediler. 

Biz ne söylersek söyleyelim,, ne sorarsak .so
ralım daima, sorduklarımızın cevabı ile değil de 
bize söylenmesi kararlaştırılmışlarla, hazırlan
mışlarla karşılaşıyoruz. Bu durumda iktidarla 
muhalefet arasında ciddî, samimî bir diyalog 
kurulamıyor. 

Zamdan mı bahsediyoruz? Cevap hazır : 
—• Sizin eserinizdir. Bize uygulamak düşü

yor. 
Rejimle mi ilgileniyoruz. İtiraz yükseliyor : 
— Onu ağzınıza almayın. Memleketi bu ha

le siz getirdiniz... 
Muhterem arkadaşlarım, 
Vatandaşa, «,biz zam yapıyoruz, ama sebep 

biz değil, Adalet Partisidir», diye ne kadar dil 
dökülse, millet : 

— Ya öyle mi Ben de bu zamlar nereden çık
tı, diye merak ediyorum. Bak sebep belli oldu, 
A. P. imiş, yapın yapabildiğiniz kadar», demez 
ki... Zam zamdır. Millet, sebebini değil, çaresini 
arar. İktidar partileri seçim, kampanyası ile mil
lete ucuzluk vadetmiş]erdir. Hayat pahalılığını 
gelmiş geçmiş hükümetlerin aczine, çıkar çevre 
koruyuculuğuna ve murakabe noksanına bağla
mışlardır. O zamanlar, bu zamların zorunlu ve 
kaçınılmaz olduğu bilinmiyordu da, bu cihetler 
iktidara gelince mi ayan oldu? 

Sayın Maliye Bakanı, bir taraftan «halkın 
bize güveni vardır. Biz zam yapmaktan çekinmi
yoruz» diyor. Öte yandan «İçimiz kan ağlaya 
ağlaya zam yapıyoruz. Biz halka dalkavukluk 
yapmadık» diyor ve eğer zam yapmazlarsa, mil
let zaım gerektiği halde niçin, yapmadıklarını 
kendilerine soracağını söylüyor. 

Millet kendilerine «'Niçin zam yapmadınız?» 
diye, sorar mı sormaz mı bilmem, ama «Zam 
mecburi olduğuna 'göre, bunu bilip durduğunu
za göre, niçin gözümüze baka baka ucuzluk va-
adettiniz?.. Petrol fiyatına yapılan zamları, mem
leketteki buğday, şeker mevcudunun ihtiyaca ka
fi gelmediğini, dışarıda bu malların rayicinin ne 
olduğunu seçim zamanında bilemiyordunuz da 
bir ay sonra mı öğrendiniz ?!Siz, halk dalkavuk
luğu yapmadığınıza göre, sakın iktidar dalka
vukluğu yapmış olmayasınız ?» diye mutlaka so
racaktır. 
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Demek oluyor ki, Grrupumnz, Sayın Maliye j 
(Bakanının, «Karşı karşıya bulunduğumuz iönem-
li meseleler hakkında Ana ıMuhalefet Partisi 
görüşlerini belirtmedi. Hükümetin izleyeceği po- | 
litikaya, muhalefet katkı yapmadı.» gibi isnat
larına muhatap olacak bir zihniyet ve davra
nış içinde değil. İddiaların birincisi aslından çü
rük ve her yönü ile belirgin. 

İkincisi ise haksız bir görüş; haksız. Zira, 
tenkit bizatihi bir katkıdır. Yanlış belli oldukça, 
doğru kendiliğinden meydana çıkar. Muhalefetin 
görevi yanlışı göstermek. İktidar, hatadan alı
konuldukça doğru yola gidiyor demektir, ama 
iktidar hatada İsrar ederse, daha ileri gidip, em
sali görüldüğü gibi, yanlışın savunulması yolu
na sapılırsa, muhalefete bu gafletin seyircisi ol-
m,ak düşer. Muhalefetin ıbehemahal bir alternatif 
bulmak görevi yoktur. Buna rağm,en 10 gündür 
her bütçede gücümüzün yettiği, dilimizin dön
düğü kadar buna çalıştık. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, şimdi bize yapılan 
tenkidin diğer bir bölümüne geçiyorum. Baka
lım, kulağımızı kapıya dayayıp neleri dinlemişiz ? 
Hangi siyasî dedikoduları bu kürsüye getirmişiz? 
Bize bir imkân çıkar mı diye bekleşip durduğu
muz iddiası acaba doğru, mudur? Biraz da bu 
cihetin izahına ıgeçelim,. 

Sayın Maliye Bakanı buyuruyorlar ki, «Hü
kümet kuvvetli mi, zayıf mı diye muhalefet bi
zimle niçin uğraşıyor? Biz 12 Marttan önce ne 
hükümetler gördük. 226'yi bulup bizi düşürün, 
diyorlardı. Sonra görüldü ki, onların düşmesi 
için 226fam bulunmasına ihtiyaç yoktur.» 

Doğru. Adalet Partisi iktidarı 226 bulunma
dan düşürülmüştür. Bunun nasıl olduğunu, da, 
(Sonradan 'görüldü ki) ibaresinde de açıklandı
ğı gibi, Sayım Maliye Bakanı da, mensubu oldu
ğu siyasî parti de gözleriyle görmüşlerdir. Şim
di bu olay takdir, biz de tezyif olunuruz. 

Bizim cevaibımız şu olacaktır : 
İnşallah millî iradenin en kutsal yuvası olan 

bu çatı altında bundan böyle hiçbir bakan hiç
bir siyasî partiye, hiçbir parlamenter bir diğe
rine «Bakın, yeteri kadar oy bulun da bizi düşü
rün diyorlardı. İşte görüldü ki, 226 oya ihtiyaç 
kalmadan da düşülürmüş.» demesin, diyendesin. 
Bu yol artık ebediyen kapansın. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bizim başka nir dileğimiz ve diyeceğimiz yok
tur. 

Arkadaşlar, bu konu nazik bir rejim sorunu
dur. Sırası gelmişken, bazı düşüncelerimi yük-
sek huzurunuza getirmek istiyorum, ama bun
lar grup sözcülüğümüzün bir bölümü olmayacak. 

Dün gece Sayın Maliye Bakanının konuşma
cılara lütfeyledikleri cevabı Grup odasından izli
yorduk. Sayın İnan'ın bazı fikirleri üzerinde ko
nuşuyordu. Dedi ki, «(Bu konuda hepimiz sıfat
larımızı bir yana bırakalım. Türk aydınlarının, 
Türk entellicansiyanın birer uzvu olarak bu millî 
meseleye birlikte eğilelim. Sayın Bakanın bu 
münasebetle çoğunluğuna yürekten katıldığım, 
takdirle izlediğim görüşleri oldu, zevkle dinle
dik. Ben de bugün aynı duygularla aynı teklifi 
yapacağım yüksek Heyetinize. 

Beni iher türlü siyasî etkilerden sıyrılmış bir 
arkadaşımız, ('bir grup sözcüsü olarak değil) ay
nı amaçla bu çatı altında toplanmış olanlardan 
'biri sayarak dinlemenizi rica edeceğim,. Her za
man Hükümetler değil ya, bazı da Meclisler par-
tilerüstü hale gelebilmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım, kim ne derse desin, 
neticesi kimin aleyhine, kimin lehine sayılırsa 
sayılsın, 1973 seçimleri Türk siyasî hayatında 
bir dönüm noktası olarak anılacaktır. Bu se
çimler hiçbir siyasî partinin değil, Türk demok
rasisinin zaferini tescil etmiştir. («Bravo» ses
leri.) 

Artık, biç kimse; «canım, seçimlerle ne de
ğişecek, Millet yine gidip belli bir partiyi işba
şına getirecek. Halkı.kandırmak zor mu?» diye
meyecektir. 

Artık, muayyen sloganlarla şahıslara yara
narak veya Yassıadalara yaslanarak seçimlerde 
netice almak imkânı kalmayacaktır, 

Artık, kimse en büyük Türk'ü, Atatürk'ü 
aynı fikirlerin hem savunmasında, hem yerden 
yere çalınmasında şahit diye kullanamayacaktır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Birtakım sloganlar geride kalmış kuşaklarla 
beraber tarihe karışmıştır. Halk, kendi kendini 
idare etmenin vazgeçilmez tadına rvarmış, oyu
nu savuna ma manın çilesini çekmiş, demokrasi 
yolunda tecrübe kazanmıştır. 

Siyasî partiler heyecanlar yerine fikirlere da
yanmanın zorunluğuyle karşı karşıyadırlar. Ar
tık, sosyal adaletçilikle komünistliğin farkı an
laşılmıştır. Artık, içinde yaşadığımız devrenin 
malî ferahlığını sağlayan, ekonomiyi canlandıran 
finansman kanunlarını dalha dün çıkartmış olan 
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bir partiye bugün dönüp gerici, tutucu, tekel 
(Sermayeci denemeyecektir; demeye kalkılırsa, bu 
finansman kanunlarını o devirde, bugün solun 
bayraktarlığını yapanlar bile çıkaramazlardı. 
Eğer, bugün ortada ferahlık varsa, onların ese
ridir, diyenler bulunacaktır. Nitekim, bu fik
rin Bütçe Komisyonundaki savunucularından 
bir sayın arkadaşımız bugün karşımızda taraf
sız bir grupun içinde bizimle beraber bu ko
nuşmayı dinlemektedir. 

Artık, kimse birbirine sosyal adaletten anla
maz gözü ile bakamayacaktır. Memleket kalkın
masında kimse öbüründen daha cesur veya ha
miyetli olduğu vehmine kapılamayacaktır. Mil
let, gerçekleri teşhiste aracıya ihtiyacı olmayan 
halo gelmiştir. 

Öte yandan, biz, siyasî partiler olarak da is
tihaleler geçirmeye mecburuz. Adalet Partisi bu 
tecrübelerden geçti; her parti bu yollardan ge
çecektir. Bugün üç aile bir evde oturan siyasî 
partiler vardır. Geçim zordur. Herkes fikrine, 
mizacına göre yerini bulacaktır. Şimdiye kadar 
yan yana gelemeyenler, mazilerindeki mücadele
nin aralarına uçurum açtığı sanılanlar millet 
uğrunda fedakârlıklara katlanmasını öğrene
ceklerdir. Bu merhaleleri hep beraber aşacağız. 
Bunları uzun vadeli olarak düşünür ve olağan 
görürsek, o zaman üslubumuz da, davranışları
mız da değişecektir. 

Ben bunları söylemek istedim, sadetten ay-
rıldımsa bağışlamanızı rica edeceğim. 

Hal böyle olunca, bizim bu düşünceler için
de kulağımızı kapıya dayayıp komşu kavgası 
beklememiz, kısmet aramamız söz konusu ola
maz. Hükümeti eleştirmek Hükümetle uğraş
mak değil; muhalefet, hükümetlerle uğraşmasa 
bile ilgilenmek zorundadır. Bütçe eleştirilerin
de Hükümetin yapısından bahsetmek zarureti şu 
ihtiyaçtan doğuyor : 

Bilinmektedir ki, bütçeler bir rakamlar man
zumesidir. Memleketin malî meselelerine getiri
len çözüm yollar:, izlenecek politika, alınacak 
tedbirler, bulunan kaynaklar, bütçelere ne ka
dar vukuf ve isabetle aks ettirilirse ettirilsin, 
hükümetlerin başarıya ulaşabilmesi bütçeyi uy
gulayacak kadronun, siyasî ekibin teşekkül tar
zına, kifayetine bağlıdır. Bir kelimeyle hükü
met, güven veren, ahenk içinde olan bir siyasî 
heyet değilse, başarılı bir bütçe uygulanmasını 
beklemek mümkün değildir. 

I Bunun içindir ki, bütçe eleştirilerinde, hele 
bir seçim sonrası gelmiş, kendisini değerlendi
recek bir maziye henüz sahip olamamış bir 
iktidarın eleştirilmesinde, her şeyden evvel Hü
kümetin yapısını ele almak ve bu konudaki gö
rüşlerini açıklamak muhalefet partilerinin hem 
hakkı, hem, görevidir. 

Bunun karşılığında, «Bu Hükümet beğenilıni-
yorsa gücü olan gelsin daha iyisini kursun. Biz 
bunu gerçekleştirinceye kadar neler çektik» de-

I nıek değildir. 
I Biz, birtakım endişeler izhar ediyoruz. Bu 

Hükümetin üyeleri bazı önemli meselelere aynı 
açıdan yaklaşmıyor. «Turiste, anarşiste her ikisi 
de birbirinden değişik ayrı gözlerle bakıyor» 

t diyoruz. Bunun misallerini veriyoruz. 

İ Muhterem, arkadaşlarım, şu on günlük bütçe 
I müzakereleri sırasında bizim şimdi konuşmakta 

olduğumuz kürsüden aynı Hükümete mensup de-
[ ğişik zevatın aynı konular üzerinde ne kadar 

çelişik, devlet geleneği ve Hükümet sorumlulu-
ğuyle ne derece bağdaşmaz beyanlarına hep be
raber şahit olmadık mı? 

Biz bunun üzerinde durduk, bu ahenksiz
liğin giderilmesi ihtiyacını ortaya koyduk. Bu, 
Hükümetle uğraşmak değil. Bu bizim denetim, 
görevimizdir. 

I Sayın Maliye Bakam, memurlarla ilgili gö
rüşlerimizi de ters karşıladılar. Biz, beyanımızın 
hiçbir yerinde bize atfedildiği gibi, Hükümetin 
memur tayinleriyle meşgul olmasının ciddî şikâ
yeti içinde olmadık; öyle buyurdu. Hükümet az 
tayin yaptı; çok tayin yaptı diye bir tenkitte 
bulunmadık. Elbette ki, her hükümet yüksek 
siyasî mevkilere, bakanların sorumluluk paylaşa-

I cakları yakın makamlara anlaşabileceği memur
ları getirebilmelidir. 

Adalet Partisi iktidarında olduğu gibi, bir 
bakan müsteşarını; bir hükümet, vilayetin em
niyet müdürünü değiştirebilmek hakkından uzak 
kalmamalıdır. Biz bunlardan değil, biz partizan-

I lıktan şikâyet ettik. Sayın Bakan bize siyasî 
I dedikoduculuk istinat etti. iki misal vermiştik. 

Bunun dedikodu olmadığını ispat için misalleri
mizi isimlendirelim : 

I Emekliliği gelip çatmış genel müdürleri iş-
I ten uzaklaştırmaya kalkmak doğru değil dedik. 
I Bu iddiamıza dedikodu denecek yerde, böyle 
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şey yapmadık, yahut misal verin, yanlışsa dü
zeltelim, denebilirdi. O halde şimdi Sayın Maliye 
Bakanından soralım, : 

Halk Bankası eski Genel Müdürü Sayın Taş-
çıoğlu 15 . 4 . 1974 tarihinde Köy İşleri Bakan
lığına müracaat ederek, emeklilik isteğinde bu
lunmuş mudur? Bu talepten iki gün sonra (Bir 
memur beni emekli yapın diyor) kendisine genel 
müdürlük vazifesinden alınarak, bakanlık müşa
virliğine tayin edildiği ve ayrılması gerektiği 
resmen tebliğ edilmiş raidir? 

Genel Müdür bu emri tebellüğ etmeyerek, 
«Ben emeklilik talebinde bulundum, hukuken 
haş'ka bir yere tayinim mümkün değil. Görevi
me iade edin, emekliliğimi yürüteyim» diye Da-
nıştaya başvurmuş ve tehiri icra kararı almak 
suretiyle yerine oturup emekliliğini o makamdan 
tamamlamış mıdır? Bu sorulara müsaade buyu
rursanız Sayın Bakan yerine biz «Evet» diye 
cevap verelim. Günkü, olayın cereyanı bu. 

Bir müesseseye yıllarca emek vermiş bir ge
nel müdürü, emekliliğine iki hafta varken, ken
disi de emeklilik talebinde bulunmuş ikem, ha
yır ben seni 15 gün evvel ayıracağım, genel 
müdürlükten değil, müşavirlikten emekli kılaca
ğım gayretkeşliğine düşmek, sonradan idarî ka
rarlarla bundan rücu etmek dedikodu mu? 

Bir misalimiz daha vardı. Çeşitli iktidarlar 
aamanında görev yapan, görevi de, siyasî olma
yan ihtisas erhahını yerlerinden ayırmak idarî 
kaza mercilerinin kararına uymamak olur mu 
demiştik. Onu da isimlendirelim. Bu zat da Mete
oroloji Genel Müdürü Sayın Çölaşan... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — İçi geçmiş. 
(A. P. sıralarından «Terbiyesiz adam» ses

leri.) 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞ

LA YANGİL (Devamla) — Profesör. 1938 yılın
da bu daireye girmiş. Kademe kademe yüksele
rek 22 yılda genel müdür olmuş. 1960'tan bu ya
na 11 hükümet devrinde bu görevi görmekte. 

Koalisyon Hükümeti işbaşına geldiği gün du
rumu ele alınmış, izinli bulunduğu sırada vazi
feden uzaklaştırılmış, Danıştaydan aklığı karar
lar uygulanmamış, türlü maceralardan sonra da 
istifa etmiş sayılmış. 

Ben bu ihtilâfın içine girmek istemiyorum, 
ama düşünüyorum; Meteoroloji Genel Müdür
lüğünün siyasî yönü ne olabilir? Sayın Genel j 

Müdürün şu veya bu akideyi tercih etmesi
nin herhalde Türkiye'nin iklim şartları üzerinde 
bir etkisi (A. P. sıralarından «Yağmur bomba
sı» sesleri.) söz konusu olamaz. İşte biz, Batıda 
memurlar siyasî iktidarın gelip geçişinden ha
berdar bile olmaz derken, bu gibi hizmetleri 
kastettik. 

Adalet Partisi iktidarı vaktiyle şu kadar me
mur değiştirmiş, bu iktidar henüz o kadar de
ğiştirmemiş, memur işiyle bu kadar meşgul ol
mak doğru muymuş diye mülahazalar öne süren 
Sayın Bakan, bizim değinmediğimiz sahalara 
kendisi girdi, söylemediklerimizi, düşünmedikle
rimizi bize izafe etti, meseleleri bizim hesabımı
za kendi vazetti ve ona ,göre de sayfalarca ce
vap vererek Yüce Heyetinizi işgal etti. Sonra 
da misalleriyle öne sürdüğümüz bu partizanlık 
tasarruflarından, üstelik çok basit bir muhalefet 
hevesinin gerekli dikkat gösterilmeden tezgah
lanması isnadıyle yine bizi sorumlu tuttu ve 
'yukarıda örnekleri görünen tenkit üslubuna bir 
yenisini ekledi. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet başkala
rının kendisiyle meşgul olmasına ihtiyaç duyul
mayacak derecede kendi kendisiyle meşgul ol
makta. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
gülüşmeler.) Biz muhalefet olarak, kalkınma
mızda bir duraklama olmasın, düzen değişikliği 
hevesleri Anayasa düzenine keder getirmesin, 
bu Millete, memlekete pahalıya ödetilmesin ko
nularına dikkatimizi çevirmiş bir halde, Hükü
metin bize göre henüz vuzuha kavuşmamış ikti
sadî politikasının gelişmelerini izliyoruz. Köy
lü, kentli, işçi, esnaf, dar gelirli, hülasa her ke
sim gibi hür teşebbüsünde sükun ve huzur için
de olmasını, yatırını şevkinin körletilmemesi lü
zumunu düşünüyoruz. İşte Hükümetin davranı
şı, tutumu, politikası bizim bu tereddütlerimi
zi gideremediği içindir ki, bizim bütçe oylarımız 
olumsuz olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, dışta ve içte çok 
önemli meselelerin Devlet, hükümet, millet ola
rak hepimizi çevrelediği, ilgilendirdiği bu na
zik dönemde sorumluluklarımızı müdrik, Türk 
ferdinin ve toplumunun çıkarlarını korumaya, 
refahını sağlamaya azimli olarak birliğimizi, be
raberliğimizi koruyarak gayret göstermemizin 
ne dereceye kadar gerekli ve önemli olduğunun 
tam idraki içinde bulunuyoruz. 
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politikaya değinm<ek isterim. Bakanlık bütçesin
de bu konuda enine boyuna görüşmeler oldu. 
Tekrar .belirli mevzulara dönmek istemiyorum. 
Yalnız, Türkiye'nin bir yanlızlık içine itilmekte 
olduğu bir vakıadır. Davranışlarımızı, bu gerçe
ğin idraki içinde seçmeliyiz. Dış politikaya, iç 
politikayı da .karıştırmanın hata olduğu kanı
sındayız. 

Af böyle çıkarsa bize inaıiıııiar, çıkmazsa yü
zümüze bakarlar demeyelim. Belki ele bu sözler 
yüzünden yüzüne bakılmaz hale gelebiliriz. Her 
memleket kendi güvenliğinin icaplarını, kendi 
şartlarına göre yerine getirir, bunda görüş ay
rılıkları çıkabilir; ama bu konu bir dış politi
ka unsuru olmamalı, yapılmamalıdır. Hicaz' 
dan gelen sesleri beğenmek mümkün değil, af
yon tarlalarına eğilirken dikkatli olmakta îayda 
var, bize siyasî tehditler yöneldiği zaman ya
nımızda olanların, onlara içtimaî tehlikeler mu
sallat olunca, yanlarında olmayı denenıek bir 
dostluk geleneği, kimseye teslim olmadan, kim
seye haklarımızı terketımeden karşılıklı ortak 
görüşler aramak mümkün. 

Bu münasebetle bir de özel noktaya değin
mek istiyorum : 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, 
üniter devlet konusunda bir açıklama yapmış
tım. ,Saym Bekata zabıtlara atfen benim, aynen, 
«Kıbrıs'ın bağımsızlığında anlaşmaya varıldığı, 
Kıbrıs'ta tarafların haklarını eşit alan üniter 
dovlet kurulacaktır dediğimi» beyan buyurmuş
lar. Kendileri dostum. Çocukluğumuzdan beri ta
nışırız. Bu hatıraya istinaden şunları söylemek 
arzusundayım : 

Bu beyanların kendi bünyesinde çelişki var. 
Kıbrıs'ın bağımsızlığı anlaşmaya ihtiyaç hisset
tiren bir konu değil ki; Devlet bağımsız zaten, 
Birleşmiş Milletlere de tescil edilmiş. Yeniden 
bir Kıbrıs Devleti konuşmuyoruz, ihtilâfımız da 
Kıbrıs'ın bağımsızlığında veya bağımlılığında 
değil, taraf dediği cemaatlerse ve eşit hak tanı-
nacaksa, o bugünkü muahedelerden de ileri bir 
hak... Ben hiçbir zaman böyle düşünmedim, ama 
böyle söyledim mi hatırlamıyorum. Kendilerine 
yalan izafe etmektense, kendi zühulümü kabul 
edip huzurunuzda özür dilemlek bana daha ehven 
gelir. Onun için kendilerinden rica edeceğim, 
bahis buyurdukları zabıt nerededir, lütfederler
se ben de tenevvür ederim. 
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HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Tak
dim edeyim ben, basılı... 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Rica edeceğim. 

Saygı değer arkadaşlarım, ne iktidar, ne mu
halefet ebedî değildir. Kendi kendini idarede ka
rarlı büyük .Türk Milletine lâyık ve sadık ola
rak hizmet etmekte devam edeceğiz. 

Siyasî partiler olarak elbetteki aramızda gö
rüş .ayrılıkları olacaktır. Bunun tartışmasını 
daima yapacağız, ama Sayın Maliye Bakamımızın 
dediği gibi. birbirimizi tahrip ederek değil. Ken
dileri buyuruyorlar ki, «.Elbette birbirimizi tah
rip edeceğiz, elbette birbirimize şöyle yapaca
ğız...» Hayır; tahrip ederek değil; partilerin 
gaye değil vasıta okluğunu hatırdan çıkarmaya
rak yapacağız. Birbirimize meydan okuma ye
rine, destek verme çarelerini araştırdığımız tak
dirde birçok güçlükleri aşacağımızdan da kuşku 
yok. 

Ben, bu inanç içinde Yüce Heyetinizi Adalet 
Partisi Grııpu adına saygılarımla selâmlıyorum, 
1974 malî yılı bütçesinin millete, memlekete ha
yırlı olmasmı ve başarı ile uygulanmasını Ulu 
Tanrıdan niyaz ediyoruz. (A. P. sıralarından sü
rekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağla-
yanıgil. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Salih Tanyeri, buyurunuz efendim. 

0. II. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; 

10 günden beri yoğun bir çalışma ile müzake
re edilen 1974 yılı bütçe kanunu ve eklerinin 
müzakeresi bugün bitmiştir. Bu süre içinde de
ğerli arkadaşlarımız, bütçe üzerinde olumlu ve 
olumsuz mütalâalarla bütçeye çok değerli katkı
larda bulunmuşlardır. Bu katkılar, bütçenin bir 
yıllık uygulamasında şüphesiz ki, Hükümete bü
yük bir ışık tutacak ve bütçenin memleketimiz
de kalkınma vetiresini .gerçekleştirecek, para -
kredi politikasına büyük istikamet verecek yön
de ışık gösterecektir. 

G'erelk bütçenin tümü, gerekse (A) cetveline 
dair kesimler üzerinde Grupumuz adına yapılan 
Ikonuşmalarda da ifade edildiği gibi, 1974 yılı 
(bütçesi program bütçe niteliğiyle büyük ölçüde, 
önceki Hükümet tarafından hazırlanıp yürürlü-
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ğe konulmuş olan 1974 yılı İcra Programına 
bağlı bulunmaktadır. Bu itibarla her ne kadar 
ıgeri alınıp Koalisyon Hükümetince bazı retuş-
lar yapılmışsa da, genellikle önceki Hükümetin 
hazırlayıp Yüksek Meclise sunduğu bütçenin ka
rakterini taşımaktadır. Hükümetimizin halkçı 
politikacının izleri bu bütçeye ancak bazı esaslı, 
faikat mahdut ölçüde yeniliklerle yansıtabilmiş
tir. Bunun başında, fiyat istikrar fonu gelmekte
dir. 

ISaym Başkan, değerli .senatörler; bütçenin 
tümü üzerinde yaptığımız konuşmada da söyledi
ğimiz gilbi yine, 7 Şubatta Meclisin güvenine 
•ma.zlh.ar olarak işbaşına gelen Hükümet, ekono
miyi darboğazdan devralmıştır. 

Demıin burada Muhterem Adalet Partisi Gru-
punun bütçe üzerin'deki görüşlerini ifade eden 
ISaym Grup Başkanı sözlerinin bir yerinde, 
«Zamlardan bahsediyoruz, mesulü sizsiniz diyor
lar» şeklinde bir ifade kullandı ve «Sorulanım
ıza cevap vermeyerek, söylemek istediklerini 
söylüyorlar» ilâvesinde bulundu. 

TaJbiatıyle 1974 yılının 7 Şubatında Meclisle
rin .güvenine mazıhar olarak işlbaşma gelmiş bir 
Hükümetin bir yıllık bütçesi eleştirilirken, fiyat, 
ücret, para - kredi politikaları da bahis konusu 
'olurken, şüphesiz ki, bunların üç aylık bir dev
rede oluşumu olanağı bulunmadığından geriye 
'gitmek lüzumu vardır. Biz de Sayın Çağlayan-
;gil'in müsamahasına 'güvenerek bir süre geriye 
'gitmek ve süratli bir mukayese yapmak zorunlu-
ğunu cidden hissetmekteyiz. 

1963 yılı 100 itibariyle fiyat endeksleri 1964'te 
101,2, 19'65'te 109,4, 1966 <da 114,7, 1970'te 145,7, 
devalüasyonu izleyen 1971'de 168,9 ve nihayet 
Hükümetin kurulduğu 1974 Şubatında 289.7 ol
muştur. Şu halde Cumhuriyet Halk Partisi, 1965' 
te tek başına iktidara gelen Adalet Partisine 
109,4 olarak teslim ettiği toptan eşya fiyat en
deksini, 1974 Şubatında 289,7 olarak devralmış
tır. Bu, 9 senelik devrede fiyat artışının çok yük
sek seyrettiğinin bir ifadesidir. Yurtta ortalama 
ıgelir seviyesi aynı devrede bu oranda artmadı
ğı için, halikımız her yıl bir evvelkine nazaran bi
raz daha yoksullaşmış bulunmaktadır. 

Şimdi, muhterem Adalet Partisinin Sayın Li
deri, geçen gün verdiği bir beyanatta «Uzun 
çalışmalar neticesinde halka verilmiş olan refah, 
onun elinden alınmak istenmektedir» demişler-

icli. Bu kısa mukayese, bu sözün hakça hir söz 
olmadığını meydana koymuştur. 

ISaym muhalefet kendilerinin 1965 - 1971 dö
neminden sorumlu olduğunu ifade ve bu devre
de ekonominin istikrar içinde geliştiğini beyan 
etmektedir. Nitekim. Sayın Grup Başkanı da şim
di buradaki konuşmalarında istikrardan bah
setmiş ve kendi devrelerinin bir fiyat istikrarı 
politikası izlediğini, fiyatlarda bir istikrar sağ
landığını ifade etmiştir. 

Bu ifade ve beyan, istikrar içinde yürmefcte 
olan bir ekonominin devalüasyona müncer ola
mayacağı için, Ağustos 1970 kararlarıyle çelişki 
halindedir. O zaman partimizin bir yetkilisi bu 
çelişkiyi şu şekilde ortaya koymuştu; «Hüküme
tin almak zorunda kaldığı Ağustos kararları 
Türk parasının değerine darbe indiren, Türk 
halkını şimdiye kadar görülmemiş bir pahalılı
ğın ağır baskısı altında bırakacak olan kararlar
dır. Kalkınma planı ekonomimizin istikrar için
de .gelişmesi il'kesind benimsemiştir. Oysa cleva-
lüsayon kararı, malî ve ekonomik istikrarın sağ
lanamamış olması; yani plan ilkelerine aykırı 
Ibir politika izlenmesi sonucu alınmış bir karar
dır. Ayrıca bu kararla birlikte yeni bir zam fur
yası başlatılmıştır.» 

Devalüasyondan sonra fiyat artışını yüzde 10 
edvarında tutacakları boyan edilmişti. Muhte-
terenı Adalet Partisi Grupunun Sayın Başkanı 
geçen gıuı burada da, «Kendilerinin devalüasyo
nu yüzde 7 oranında bir fiyat artışıyle tasfiye et
tiklerini» ifade etmişti. Oysaki fiyatlar; Ağus
tos 1970; yani devalüasyonun yapıldığı tarih ile 
Mart 1971; yani 'kendilerinin Hükümetten ayrıl
dıkları tarih arasında 13,6 ve Ağustostan Ağus
tosa 20,6 puan yükselmişti. 

Şu halde, sorumlu oldukları süre içinde dahi 
fiyatları vaat ettikleri seviyede tutamamışlardır. 
Kaldı ki, yüzde 66'lik para operasyonunun fiyat
lar üzerindeki olumsuz etkisi kısa devrede tasfi
ye edilebilecek türden de değildir. Nitekim, ken
dilerini istihlâf eden hükümetler yaptıkları iki 
Ibütçcde fiyat artışlarının nedenlerinden biri ola
rak Ağustos 1970 devalüasyonunu zikretmişler
dir. 

Muhalefetin sayın lideri 14 Mart'ta yaptığı 
'basın toplantısında, «Hükümetin zamlı akarya
kıt fiyatlarını Avrupa devletlerindeki fiyatlarîa-
mulkayese etmesini kınamış ve bunun çaresizlik 
iolduğunu» ifade etmiştir. 
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Ibir duruma rastladım; Adalet Partisinin Genel 
Başkanı, Hükümette Başlbakan olduğu zaman 
yaptığı zamları 24 Ağustos 1970 tarihinde radyo
da izah ederken şöyle diyor; 

«Yüzde 43 oranında yaptığımız zamdan son
ra dahi akaryakıt fiyatları Avrupa'da en ucuz
dur» ve Belçika'dan, Danimarka'dan, Finlandi
ya'dan, Almanya'dan örnekler veriyor. 

Bir taraftan mukayeseyi bir çaresizlik ola
rak niteleyeceksiniz; ama kendiniz daha evvel 
bunu yapmış olacaksınız.. Takdir kamuoyunun-
dur tabiî. 

Aynı radyo konuşmasında sayın lider, «Şe
kere yaptığı 300 milyon liralık zammın zarurî 
olduğunu, Devlet hazinesinin bu zararı ödeme 
gücü olmadığını» o tarihte belirtiyor. Ondan 
sonra koalisyonun aynı zaruretlerle yaptığı zam
mı eleştirirken de diyor ki, «Şeker fiyatlarında 
Türkiye'de hangi partinin Hükümette olduğunu 
anlamak mümkündür,» Kendileri şekere 300 
milyon lira tutarında zam yaparken bunun zo
runlu olduğunu ifade ediyorlar; ama Cumhuri
yet Halk Partisi ile Millî Selâmet Partisi Ko
alisyon Hükümetinin; işbaşına geldiklerinin he
men haftasında yahut bir süre sonra yaptıkları 
zammı eleştiriyorlar. Biz bunu kendi fikirleriyle 
bağdaştıramıyoruz. 

Dahası var. 1970 devalüasyonunun tesirlerini 
azaltıcı yan tedlbirler alınmadığı için, kamu ke
siminin o tarihte esasen var olan finansman açı
ğı büsbütün büyümüş, yeni bir enflasyonist 
dalganın Türk ekonomistini kaplamasına yol aç
mıştır. 

Şu halde, bütün bu veriler, Adalet Partisi İk
tidarının, Hükümette bulundukları 6 yıllık süre 
içinde dahi, memlekette konjonktür el sebepler 
de bugünkü gibi olmamasına rağmen, fiyat istik
rarını sağlayamadıklarının bir kanıtı oluyor. 

Sayın arkadaşlarım, burada bir noktaya de
ğinmek ve bu husustaki fikirlerimizi beyan et
mek mecburiyetini hissediyorum. Bu da, Sayın 
Çağlayangil'in Atatürkçülük hakkında ileri sür
müş olduğu beyanlardır. Bizim görüşümüze gö
re Atatürkçülük; O'nun fikirlerini, ilkelerini be
nimsemek ve uygulamakla kalbildir. Cumhuriyet 
Halk Partisi, Tüzüğünün birinci maddesinde, 
büyük ve ölmez liderinin.ilkelerini ilke olarak 
(benimsemiş ve onu çeşitli zamanlarda ve konu-
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larda uygulamaktan geri kalmamıştır. Nitekim, 
(burada Maden Reformu Kanunu görüşülürken, 
Petrol Reformu Kanunu görüşülürken, Atatürk' 
ün Devletçilik ilkelerini benimseyerek savunma
mıza karşılık, bizi ideolojik fikir sahibi olmakla 
kınamışlardı. Oysa ki biz, Atatürk'ün ilkelerine 
sadılk kalarak Anayasanın 133 ncü maddesine 
konulmuş olan Devletçilik ilkesini savunuyor
duk ; Atatürkçülük bu. 

Sonra, toprak reformunun mutlaka yapılma
sının zarurî olduğunu beyan ederken yine Ata
türk'ün 1936-da söylediği, «Çiftçiye işleyeibile-
ceği miktarda toprak sağlanmalıdır» vecizesine 
dayanarak, «Toprak işleyenindir» dediğimiz za
man, «Siz sosyalist sloganları kullanıyorsunuz» 
demekle bize mukabele ediyorlardı. Bu misâlleri 
çoğaltmak mümkün. 

Yine Sayın Çağlayaııgil'in burada 14 Ekim 
seçimleri, onun demokratik değeri, demokrasinin 
ve parlamenter rejimin, bir kelime ile Türk Mil
letinin büyük zaferi olduğu hakkındaki fikirle
riyle tamamen beraberim; ama 14 Ekim seçim
lerinin neticesi alındıktan sonra, seçmenlerin 
Cumhuriyet Halk Partisine verdikleri oylar kü
çümsenmeyecek, «Türk Milleti sıizi iktidara ge
tirdi» denmeyecek, onun bize verdiği % 33,5' 
luk oy hürmetle karşılanacaktır. Bunu da yap
mak lâzımdır. 

Sonra gene «Türk Milleti size şu sebeple oy 
verdi, başka sebeple oy vermedi»' diyerek, onla
rın yürekten verdikleri oy kınanmayacak. Me
seleleri birlikte mütalâa etmek lâzımdır; tek 
başına değil. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, bizim eko
nomik ve sosyal politikamızın hedefi kalkınma 
yolunda karşılaşılan güçlükleri ve dengesizlik
leri gidermek, toplumumuzu bu güçlük ve den
gesizliklerden süratle ve en az zararla çıkacak 
biçimde mutlu ve müreffeh bir yaşama düzeyi
ne ulaştırmaktır. 

Tedbirlerimiz, ekonomik ve sosyal yapıda 
kalkınmayı engelleyen her türlü sınırlamayı 
kaldırmak, toplumumuzun gelişmesinin temel 
dinamiklerini oluşturma, ferdin ve toplumun 
yarınını teminat altına alma ve daha yüksek 
bir refah düzeyine ulaştırma amacına matuftur. 
Bunun süreci Hükümet Programında belirtildi
ği gibi, bir taraftan tarımın hava şartlarına bağ
lılığını azaltmak ve tarımsal üretimin çeşidini 
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ve verimini artırmak için sulama, drenaj, top
rak ıslahı erozyon kontrolü, makineleşme ve 
gübreleşmeyi kapsayan yoğun tarım uygulama
sını yaygınlaştırmak; diğer taraftan millî, güç
lü sürekli ve yaygın, bir sanayileşmenin gerçek
leşmesini sağlamaktır. 

Ekonomimizi maruz kaldığı eııflasyonist bas
kıdan kurtaracak, üretim artışının ve izlenecek 
sağlam kaynaklara dayalı yatırım politikasının 
sağlayacağı tam istihdama tırmanma olanakları 
için bu bütçede esaslı olarak yaratacak adımlar 
atılmıştır. Örneğin, kamu sektörünün yatırım 
gücü artırılmış, âdil bir kredi düzeni ile tarım
sal ve endüstriyel üretimin artırılmasını öngö
ren sanayi ve kooperatifler bankalarının kuru
luşları önerilmiştir. 

Tam istihdamı sağlamak, üretimi artırarak 
eikonominin üzerindeki eııflasyonist baskıyı kal-
dırm'ak amaç olduğuna göre, Hükümet, özel sek
tör, kamu sektörü ve halk sektörü ayrımı yap
madan yatırımları destekleyeceğini ve hiçbir 
alanda özel teşebbüsün karşısına sınırlamalar 
getirmeyi düşünmediğini beyan etmektedir. 

Bütçenin bir özelliği kamu yatırımlarının fi
ziksel gerçekleşmesini temin edecek mekaniz
mayı öngörüp, 1 milyarlık' bir «Yatırımları hızlan
dırma fonu» nu kurmuş olması, öte yandan da 
proje finansmanının (muhtemel fiyat dalgalan
malarından müteessir olmayacak tedbirleri ih
tiva etmesidir. 

'Sayın Çağlayangil bütçeyi eleştirirken bu 
fonları, sanki tek başlarına fiyat artışlarını ön
leyecek, ya da yatırımları artıracak bir araçmış 
gibi mütalâa eder göründüler. Oysa ki, fonla
rın bütçeye konulmasının amacı bir seyyaliyet; 
bütçe uygulamasına bir seyyaliyet vermek ve 
«tahsisat bitti, binaenaleyh, fiziksel gelişme ola
nağı mevcut, bu yatırımı durdurun» gibi bir 
durumla karşılaşmamak içindir. 

Bu iki tedbir sayesinde bu yıl programım der
piş ettiği yatırımlar, geçen yıllarda olduğu gi
bi, plan hedefinin altına düşmek tehlikesinden 
uzaklaşmış bulunmıaktadır. 

Koalisyon izlediği taiban fiyat politikasıyle 
ibüyüyen ekonominin nimetlerinin yayılmasını 
mümkün kılmakta ve gelir dağılımındaki ada
letsizliği önlemeye çalışmaktadır. Hükümet ça
lışmalarını geliştirdikçe, gelir dağılımını iyileş-
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tirmekle kalmayacak, zaman içinde bölıgelerara-
smdaki dengesiz gelişme ve farklılaşma da orta
dan kalkacaktır. 

Kurulacak Sanayi Bankasının teminat gös
teremedikleri için, Sınayi Kredi Bankasından 
faydalanamayan halka açık şirketlere kredi yö
neltmesi, teşvik sisteminin gelişmeye muhtaç 
yörelere yöneltilmesi, meselâ, gelişmemiş bölge
lere ucuz krdi sağlayacak teşvik tedbirlerini ge
tirmesi, bölgelerarası dengesizliği giderme yo
lunda atılmış azimli adımlardır. 

Aslında bölgeler arasındaki dengesiz gelişme 
ve farklılaşma, bu bölgelerin gelişme imkânla
rından mahrum olmalarından değil, buraların 
bölgesel planlama dışında, piyasa ekonomisinin 
tabiî işleyişine bırakılmasından ileri gelmekte
dir. Meselâ, kalkınmaya muhtaç yörenin ekono
mik ve sosyal kalkınmayı hızlandıracak büyü
me noktalarının gözlenip üretim süreci içine 
alınmasıdır. Şimdiye kadar yapılmayan budur. 
Biz, koalisyon hükümetinin çalışmaları süreci 
içinde bu noktaya eğilerek hizmetleri kalkınma 
istikametinde Doğuya'ya, Güneydoğu'ya gö
türeceğine ve bu suretle orta sürede bölgeler-
arasmdaki dengesizliğin Ve farkflılaşmamn 
ortadan kalkacağına yürekten inanıyoruz. 

Bütçe müzakerelerinin değerli sonuçlaırm-
dan biri de Hükümetin sosyo - ekonomik prob
lemlerin çözümlerine yaklaşış bıea'nıinhı ATe 
her çevrede üzerinde çok söz edilen halk kesi
minin bünye ve fonksiyonunun, sonra da koa
lisyonun özel sektör, kamu sektörü, yabancı 
•sermaye konularındaki görüşünün büyük bir 
açıiklığa kavuşturulmuş olmasıdır. 

Hükümet, fiyat - gelir spiralini bir çözü
me götürürken, şüphesiz yeni bir enflasyon 
devresi açmamaya dikkat, etmektedir. Hükü
metin Sayın Başkanı bunu şu şekilde ifade et
miştir: «Fiyatlar yükselirken, gelirleri de yük
seltmek:. Üretim artırılmazisa enflasyona yol 
açar.» Onun için biz,. özel sek'töır, kamu sek
törü ve halk sektörü ayırmadan yatırımları 
destekliyoruz. 

iSa'yın Başkan, değerli arkadaşlarım, Hükü
metlin Yetlki Kanununa göre hazırlamakta ol
duğu tek metin Devlet Memurları Kararna
me Kanununun, bugüne kadar süregelmiş ve 
âmme hizmetlerini ve yatırımları bile aksatmış 
şikâyeti erini gidereceğini, kamu keisimine 
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muhtaç olduğu huzuru sağlayacağını, tek 
noktaları yeni bir hızla yatırımların fiziksel 
gerçek-eşmesine iteceğini ümit ediytoruz. Bu 
arada gösterge tablosunun alt sıralarında ya
pılan iyi]eş'tiırmenin bir kanunla aynı göster
gelerden emeikli obnuş kimselere de teşmil edi
leceğinden emin bulunuyoruz. 

ıSayrn Başkan değerli arkadaşlarım, grupu-
muz bütçeyi dar boğazda bulunan ekonomiyi 
istikrar doğrultusunda bir toparlamaya gö
türecek nitelikte gördüğü için oilumCu oy kul
lanmak karaırmdadır. 

Hayırlı olması dileği ile grupumun saygı
larını Yüce Senatoya sunar, hürmet ve teşek
kür lenimji arz ederim. (C. H. P. sıralarımdan al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Salib 
Tanyeri. 

Sayın arkadaşlarım, biliyorsunuz ki 74 neü 
maddeyi şimdiye kadar bütçe müzakerelerin
de bir gelenek yaratmış olarak tatbik ettik; 
ıslon söz senatöründür kaidesmıe. istinaden 
gruplara söz verdik. Bunlar lehte veya aleyh
te konuşuyorlar. 

Gruplar sözlerini bitirdiler. Başka söz al
mış gruplarda yoktur. 

Şimdi teşekkür makamında Hükümet adı
na Sayın Başbakan konuşacaklardır. 

Buyursunlar efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Teşekkür de

ğil, konuşma yapacaklar. (C. H. P. ve Millî Bir
lik Grupu sırail arından şiddetli alkışlar.) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEYİT (Zonigul-
daik Miüetvekili) —. Saıym Başkan, değerli 
arkadaşlarım, 

(Sayın Başkanımız lütfedip bana söz verir
ken, teşekkür anlamında bir konuşma yapaca
ğımı ifade buyurdular. Elbette teşekkür gö
revimizi Hükümet adına 'bütün içtenliğ'imıl'e-
yenine getireceğim; fakat usule uygunsa ve 
Sayın Başkanımın izni olursa, teşekkürün öte
sinde fazla vaktinizi almadan bir konuşma 
yapmam için müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başibakan. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEYİT (Devamla) 

—• Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Sena tasımdaki 'bütçe görüş

meleri sırasında, Senatomuzun demokratik ge
leneklerine uygun olaraik aydınlatıcı ve uya

rıcı konuşmalar yapılmıştır. Yalnız, Hükü
metin-huzurunuza getirdiği bütçeyi destek
leyen konuşmalar değil, bu bütçeyi eleştiren 
ve bu bütçe vesilesiyle Hükümeti eleştiren ko
nuşmalardan da bir çoğu gerçekten Hüküme
timize ışık tutucu olmuştur. Bunun için bütün 
içtenliğimle Yüce Senatoya Hükümetimiz adı
na şükranlarımı sunarım. 

Değ-erli arkadaşllaırım, sayın senatörler; bu 
bütçe ile kısa bir geçici bütçe döneminden sıon-
ra normal bütçeye geçiş aşamasına varmış bu
lunuyoruz. Hükümetimizin kuruluşundan ön
ce, geride bıraktığımız yıun güz aylarında 
Ibizden önceki Hükümet tarafından hazırlan
mış olan bütçeye göre şimdi huzurunuzda bu
lunan bütçe yaklaşık olara/k 3 milyar lira bir 
fazlalık göstermektedir. 

Ekonomimizde o aylardan bu yana karşıla
şılan güçlükleır'e rağmen, yalnız Türkiye eko
nomisinde değil, dünya ekonomisinde yer alan 
birtakım değişikliklere rağmen bütçeniin böy
le yüksek bir düzeyde bağlanabilmiş olması, 
öyCe zannediyorum 'ki, Hükümetimizin ekono
mik olanakları sonuna kadar değerlendirme 
yolundaki çabasının başarılı bir belirtisidir. 

'Sayın senatörler, aynı zamanda bu bütçe
nin yürürlüğe girmesiyle memleketimiz geri
de bıraktığı huzursuz dönemden sonra siya
sal ve ekonomik istikrar dönemine geçiş aşama
sını da tamamlatmış olaealktır umudundayız. 
Hükümetimizin görüşüne göre siyasal istikrar 
ile ekonomik istikrar birbirinden ayrılamaz. Bir 
memleketin ekonomik olanakları ne kadar ge
niş olursa olsun, ekonomik dinamizmi ne kadar 
ileri olursa olsun o ülkede siyasal istikrar yoksa 
o olanaıklar, o potansiyel, o dinamizm gereği gi
bi değerlendirilemez. 

Bütün milletimiz adına kıvançla belirtebile
cek durumdayız ki, geride bıraktığımız siyasal 
istikrarsızlık ve bunalım döneminden Türk Ulu
su kısa zamanda esenliğe çıkarabilmiş ve Türki-
y'de siyasal rejimi istikrara kavuşturabilmiştir. 
Bu en başta yüee, Türk Ulusunun eseridir. 

Tarihimizde rastlanmış en uzun hükümet bu
nalımı ara rejimin sonunda olmuş, üç ay kadar 
süren hükümet bunalımından sonra; çok güç
lük çekilen aşamalardan sonra, bir Koalisyon 
Hükümeti kurulabilmiştir. Bu Hükümeti güçsüz 
gösterme, geçici gösterme, kısa zamanda dağıl-
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maya, çökmeye mahkûm bir hükümet gibi gös
terme çabalarına rağmen Hükümet istikrar 
içinde olduğunu, -milletin güvenine sahip bulun
duğu sürece görev başında kalabilecek güçte 
olduğunu ispat etmiştir. (O. H. P. ve M. B. G. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Bu da Türkiye'de siyasal istikrarın daha 
sağlam bir zemin üzerinde gerçekleşmesinde et
ken olmuştur. 

Hükümetimizin görüşüne göre memlekette 
genel istikrar için yalnız ekonomik ve yalnız 
siyasal istikrarın bulunması da yetmez; aynı 
zamanda sosyal istikrarın ve huzurun da sağ
lanması gerekir. Bunun da temel şartı Anayasa
mızın gereği olan, çağımızın insanlık anlayışının 
gereği olan sosyal devleti Anayasamızın sayfa
ları üzerinde kelimeler olmaktan çıkartıp, ger
çek halime getirmektir. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bunun önemi, geride bıraktı
ğınız acı deneylerden sonra çok daiha iyi anla
şılmaktadır. 

Bugün yalnız gazeteci olarak, yazar olarak, 
düşünür olarak kamuoyunu oluşturanlar değil, 
Türk toplumundaki oluşumları, gelişmeleri daha 
yüksekten, daha tarafsız bir açıdan bakarak 
değerlendirme olanağına sahip bulunan yüksek 
yargı organlarımızın başında bulunan değerli 
kişiler de Türkiye'nin biran önce gerçek anla
mı ile sosyal devlet durumuna gelmesinin öne
mini belirtmektedirler. Muhtelif vesilelerle yap
tıkları konuşmalarda, çağımızda sosyal devlet 
bütün gerekleri ile gerçekleşmedikçe Anayasa
mızın gereği olan demokratik hukuk devletinin 
de gerçekleşemıemiş olacağım belirtmektedir
ler. 

Sayın senatörler, şunu güvençle ileri sürebi
lecek duruımdayız ki, huzurunuzda bulunan 1974 
malî yılı Bütçesi ülkemizin bu ihtiyacını da kar
şılama yolunda ileri bir aşama, bir adım sayıla
bilecek bir bütçedir. Sosyal adalete, sosyal dev
lete giden yolda ileri bir adım niteliğindedir. 

Bütçenin en belirgin niteliklerinden biri sos
yal devlet amacına yönelmiş, sosyal adaletçi 
bir bütçe oluşudur. 

Bunun dışında ve bununla birlikte huzuru
nuzdaki bütçenin bir başka belirgin niteliği, bu
nun, geride bıraktığımız bir kaç yıla oranla be-
lirgiin biçimde, belirgin ölçüde bir yatırımcı büt
çe olmasıdır. 

— 591 

Yine bu bütçenin bir önemli özelliği, büyük 
ölçüde köye, köylüye dönük bir bütçe oluşu
dur. 

ALtyapıya, altyapı hizmetlerine ve yatırımla
rına büyük önem veren; yani kalkınmayı yü
zeysel, gösterişçi birtakım yatırımlardan ibaret 
saymayıp, onları sağlamı bir temele, sağlam ve 
sürekli gür kaynaklara kavuşturucu, destekle
yici dayanaklara kavuşturucu altyapı yatırım
larını ve hizmetlerini de kısa zamanda büyük öl
çüde geliştirici bir bütçe niteliğini taşımakta
dır. 

Nihayet bu bütçe, kalkınmada insanın, insan 
unsurunun, do'layısıyle eğitimin önemini kavra
mış iki partinin Hükümeti tarafından hazırlan
dığı için eğitime büyük ölçüde önem veren bir 
bütçedir. 

Eğitkıie bu bütçe ile Hükümetimizin verdiği 
önemin bir başka nedeni de, geride bıraktığı
mız siyasal bunalım döneminin başlıca nedenle
rinden birinin, geride bıraktığımız dönemdeki 
hükümetlerin eğitime ve gençlik sorunlarına 
gereken önemi vermemiş olmalarıdır. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo»' sesleri) 

Nasıl bu bütçe ile Hükümet kalkınmayı kay
nağında; yani köyde ve altyapı yatırımlarında 
çözmeye kararlı bir hükümetin zihniyetini ifade 
ediyorsa, aynı şekilde bu hükümet, özellikle 
gençlik kesimindeki sosyal bunalıımlarında an
cak eğitime ve gençlik sorununa gereken öne-
ım'i vermekle, gereken kaynakları yöneltmekle 
Çözülebileceğine inanan bir hükümet tarafın
dan hazırlanmış bütçedir. 

Değerli arkadaşlarım, şunu, öyle sanıyorum 
ki, gerçeği ifade etmiş olarak belirtebilecek du
rumdayız : Huzurunuzda bulunan bütçe, tarifi
mizin en çok köye dönük, kamu kaynaklarını 
en yüksek oranda, daha doğrusu en verimli, en 
üretken biçimde köye, köylünün kalkınmasına; 
kısa zamanda kalkınmasına yönelten bir bütçe
dir. 

1972 yılında direkt olarak bütçe yolu ile "kö
ye götürülecek hizmetler ve yatırımlar için 2 
milyar 667 milyon lira ödenek ayrılmıştı; bu 
yıl yüzde 97 oranında bir artış ile köye bütçe
den bu amaçla ayrılan ödenek 5 milyar 259 mil
yon liraya çıkarılmıştır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 
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Bu meblâğ, biraz önce belirttiğim gibi, sırf 
bütçeden ayrılan ve köye yönelen direkt yatı
rımlarla ve hizmetlerle ilgilidir. Cari harcama
lar, köylerle ilgili cari harcamalar bu miktara 
dahil değildir. Destek alımlarıyle büyük bir 
sosyal, ileri bir sosyal anlayışla uygulanımakta 
olan destek alımlarıyle köylünün eline geçiril
mekte olan büyük meblâğlar elbette bu mikta
ra dahil değildir. Halk sektörünü çok yakında 
kurumlaştırdığımız vakit o yoldan köylerde ya
pılacak yatırımlar bu miktara dahil değildir ve 
nihayet tabiaıtıyle mahallî idare yatırımları bu 
miktara dahil değildir. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Parti
si Koalisyon Hükümetinin köye verdiği bu bü
yük önem, bir romantik köycülük ve halkçılık 
anlayışının sonucu değildir. Bunu bu şekilde 
yorumlayanlar vardır. Hükümetimize göre eko
nomik ve sosyal görüşleri bakımından tutucu 
durumda bulunan bazı çevreler tarıma ve köy
lüye bu ölçüde kaynak ayırmanın, aktarmanın 
sınaileşmeyi köstekleyeceğini iddia etmektedir
ler. Yalnız onlar değil, hükümetimize göre çok 
solda bulunan bazı çevreler de, köylünün kal
kınmasına köyün kalkınmasına bu kadar önem 
vermeyi, bu kadar kaynak aktarmayı, tıpkı bi
zim ekonomik bakımdan sağımızda bulunanlar 
gibi gerçekçi bulmamaktadırlar. Smaiıleşme, hız
lı sınaileşme amacına aykırı bulmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarim, biz bu iki ayrı açıdan, 
çevreden gelen düşünceleri kabul etmiyoruz. 
Köye önem vermeyi, daha doğrusu köylüye, köy
lünün kalkınmasına önem vermeyi, dolayısıyle 
tarım kesimine yeteri kadar kaynak ayırmayı, 
yalnız köylüyü kurtarmanın, tarımı geliştirme
nin değil, sınaileşmeyi de sağlam bir zemin üze
rinde, daha esnek bir sıçrama tahtası üzerinde 
hızla ilerletmenin kaçınılmaz gereği olarak gö
rüyoruz. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

Aynı zamanda biz tarıma ve köylüye bu öl
çüde önem vermeyi ve kamu kaynaklarından bu 
ölçüde kaynak aktarmayı, çağımızın özellikle 
son yıllarda oluşmakta olan yeni bazı gerçekle
rinin de gereği ve ülkemizin de koşullarının ge
reği saymaktayız. 

Bize göre bir geçerli plan ve politika içinde 
köylünün kalkınmasına, tarım kesiminin mo-
demleştirilip üretiminin artırılmasına önem 

vermek sağlıklı bir smaiıleşime için gerekli oldu
ğu gibi, sağlıklı bir şehirleşme için de gerekli
dir. Düzensiz bir şehirleşmenin kaçınılmaz so
nuçları olan birtakım sosyal sorunları ve pat
lamaları önleyebilmenin de, gecekondu sorunu
nu da patlak verdiği yerde değil, kaynağında 
yine sağlıklı bir şekilde çözebilmenin de gere
ğidir. Aynı zamanda köylünün ve tarım kesimi
nin kalkınmasına bu önemi vermek, Türkiye' 
nin en önemli sorunlarından biri olan, hele bir 
ölçüde haklı olarak kaygı duyulduğu gibi, yurt 
dışına işçi gönderme olanaklarımız duracak olur 
ise, (ki, şimdiden büyük ölçüde durmuş görün
mektedir) ağırlaşacak olan istihdam sorununa 
süratli çözüm getirebilmenin de tek koşulu de
ğilse de elbette başlıca koşullarından biridir. 

Köylüye ve tarıma bu ölçüde önem verebil
menin, çağımızdaki son yıllardaki değişen dün
ya koşullarının da gereği olduğunu söylemiştim. 
Bunun niçin böyle olduğunu da birazdan daha 
ayrıntılı olarak açıklamaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında be
lirttiğini: gibi, Hükümet yalnız bütçesiyle doğ
rudan doğruya bütçeden köylüye, köye götürü
lecek yatırımlar ve hizmetler için 5 milyarın 
üstünde bir kaynak ayırmakla kalmamıştır, ay
nı zamanda köylünün ürettiği, çiftçinin ürettiği 
ürünlere geride bıraktığımız yıllarla kıyaslana
mayacak kadar yüksek paha biçmekle yüksek 
fiyatlar vermekle de köylünün gelir durumunu 
ve yatırım gücünü, tarımda modern teknoloji
ye geçebilme, kırsal alanda sınaî tesisler kura
bilme gücünü artırma yoluna girmiştir. Hükü
metimizin daha ilk günlerden itibaren devral
mış olduğu çok olumsuz sayılabilecek ekonomik 
koşullara rağmen buna ne kadar önem verdiği 
açıkça ve şimdiye kadar ortaya çıkan çeşitli ör
nekleriyle görülmüştür. 

<Bu arada bildiğiniz gibi, Hükümet göreve 
başlar başlamaz hemen o günlerde açılan tütün 
piyasası vesilesiyle Hükümetimiz tütün üretici
sine şimdiye kadar tahayyül bile edilemedik öl
çüde yüksek bir taban fiyat vermiştir ve taban 
fiyat vermekle de kalmayıp, güçlü bir alıcı ola
rak piyasaya ilk anından son anma kadar gir
miş ve daima köylünün yanında yer almıştır. 
Bundan belki bazı ekonomistler, bazı iyi niyet
li ekonomistler başında kaygı duymuşlardır, 
bunun bir hesapsız tutum olduğu, bir tehlikeli 
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cömertlik olduğu, kaygısına kapılmışlardır. Bu 
kaygılar bazı çevrelerde sezil eblliyordu; fakat 
bunun böyle olmadığı da kısa zamanda görül
müştür. Hükümetimiz tütün alım, tütün destek
leme fiyatlarını saptarken yalnız köylüyü dü
şünmemiştir, dünya gerçeklerini de gözönünde 
tutmuştur ve gerçekçi bir fiyat saptamıştır. O 
şekilde tütünden yalnız köylünün eline geçen 
gelir yükselmemiştir, aynı zamanda dünyada da 
Türk tütününün değeri yükselmiştir. Daha doğ
rusu Türk tütünü dünya piyasalarındaki gerçek 
değerine ulaşabilme olanağını bulmuştur. 

Aynı şekilde, Hükümetimizden iş başına gel
mesinden önce izlenen tutum dolayısıyle dünya
da pamuk üreticileri lehine; pamuk üreticile
rinin çok lehine bir durum bulunduğu hakle, 
pamuk üreticilerimiz son derecede müşkül du
rumda bırakılmışlardı. Yeni Hükümet güç du
rumda bırakılan, ellerinde satılamamış pamuk-
lanyle bırakılan, türlü spekülatif oyunlarla pa
muk tüketicinin erindeyken pamuk fiyatlarını 
düşürme oyunlanyle karşı karşıya bırakılan, 
ekicinin elindeki pamukları da yüksek düzeyde 
değerlendirmiştir. 

Aynı şekilde yine yüksek dünya piyasasına 
rağmen sunî olarak düşürülen gecen yıl ürünü 
üzümler için de Hükümet gereken yerde gerek
li müdahaleleri yapmış ve fiyatları kırmaya ça
lışan bazı çevrelerin oyunlarından köylümüzü 
.kurtarmıştır. 

Hükümetin bu destekleme alım politikasının 
en son örneği, Doğu Karadeniz'de çay konu
sunda g'örülmüşıtür. Geride bıraktığımız yıllar
da çay alım fiyatına yapılan zam hiç mesabesin
de kaldığı halde, bu yıl 450 kuruştan 625 kuru
şa çıkarılmıştır; yani 175 kuruşluk bir za.m ya.-
pılmıştır. Fakat Hükümetin izlediği politika, bi
raz önce belirttiğim gibi adaletçi olduğu kadar 
gerçekçidir de. Görülecektir ki, bu yüksek fi
yat politikasına rağmen çay üretiminin Devlet 
üzerindeki yükü azalacaktır. Dolayısıyle Devle
tin çay bölgelerine hizmet ve yatırım götürebil-
ıme gücü, olanağı artacaktır ve aynı zamanda 
çayın kalitesi büyük ölçüde yükselebilecektir. 

'Sayın senatörler, Hükümetin bu köylüye dö
nük destekleme alım politikası önümüzdeki haf
talarda bir bakıma çok çetin bir sınavla karşı 
karşıya kalacaktır. Bu sınav, genellikle hububat 
'alımları, özellikle buğday alımı sırasında orta
ya çıkmış olacaktır. 

Bilindiği gibi Türkiye'de nüfusumuzun yak
laşık olarak % 80'i buğday tüketicisi durumun
dadır, daha doğrusu buğday üreticisi olmayan 
nüfustur. Ancak yaklaşık olarak % 20'si buğ
day üreticisrdir. Bu % 20'nin de yaklaşık ola
rak % 8'i kendi ürettiği buğdayı kendisi tüke
ten, piyasaya sürçmeyen köylü durumundadır. 
Dolayısıyle piyasaya satılmak üzere, piyasaya 
çıkarılmak üzere buğday üreten nüfus kesimi, 
toplam nüfusumuzun yaklaşık olarak % 12'si, 
% 13'ü kadardır. 

Bu durumda, bir yandan buğday üreten köy
lüye hakkı olan, günümüzdeki dünya piyasası
nın gereği olan fiyatı vermek gerekmektedir, 
fakat bir yandan da, bunun başka fiyatlara 
yansımasından doğalbilecek sakıncaları göze 
almak ve bunun çözümünü aramak gerekmekte
dir. Biz her halde Hükümet olarak, başka ürün
leri yetiştiren köylüler konusunda şimdiye ka
dar izlediğimiz adaletli politikayı, üreticiye dö
nük politikayı, buğday konusunda, hububat ko
nusunda da izlemeye kararlıyız. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, son yıllarda tarım ke
siminde üretilen bazı hammaddelerin ve temel 
maddelerin fiyatlarında büyük artışlar görül
meye başlatmıştır. Bizim, ekonomisi büyük ölçü
de tarıma dayalı bir ülke' olarak, tarım kesimin
de üretilen bir çok hammaddelerin ve temel 
maddelerin dünyadaki bu fiyat artışlarını, yük
selişlerini Türkiye ve Türk köylüsü yararına 
değerlendirebilmemiz gerekir. Kendi olanakları
mızı akıllıca değerlendirmediğimiz vakit, dünya 
ekonomisinde son yıllarda, özellikle son aylar
da yer almaya başlayan değişikliklerin hepsini 
Türkiye'nin ve Türkiye durumundaki az geliş
miş veya gelişme halinde bulunan ülkelerin 
aleyhinde sanabiliriz. Oysa gerçek, yüzde yüz 
öyle değildir. 

Evet, petrol fiyatlarındaki büyük artış, ge
lişmiş ülkelerin ekonomilerini olduğu gibi, pet
rol üretmeyen az gelişmiş veya gelişme halinde
ki ülkeler ekonomilerini de olumsuz yönde etki
lemektedir. Türkiye bunun sıkıntısını büyük öl
çüde çekmektedir. Bu yıla kadar petrol ithali 
için dışarıya ödediği dövizin çok daha fazlasını 
dışarıya ödemek zarundadır; fakat fiyatları bü
yük ölçüde artan hammaddeler petrolden iba-

I ret değildir. Aynı şekilde zaman zaman pamu-
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gun- fiyatı yükselmektedir, tütünün fiyatı yük
selmektedir, özellikle son yıllarda buğdayın fi
yatı yükselmektedir. 

Biz, Türkiye'de üretilen petrolün miktarını, 
ne kadar istersek isteyelim kısa zamanda bir öl
çünün ötesinde artıramayız; ama eğer istersek, 
akıllıca ve kararlı bir tarım politikası, bir hu
bubat politikası izlersek, Türkiye'de üretilen 
buğdayın miktarını bir kaç yıl içinde, kısa sü
rede artırabiliriz ve bazı petrol üreticisi devlet
lerin petrolden sağlamakta oldukları avantajı, 
o ölçüde olmasa bile ona yakın ölçüde buğday 
veya ona benzer bazı ürünlerimizin üretimini ar
tırmak ve onların yükselen dünya konjonktürü 
içinde ihracatına geçmek suretiyle aynı avan
tajları sağlayabiliriz kanısındayız. 

Sayın senatörler, son yıllarda dünyada buğ
day bakımından yer almakta olan değişikliğin 
nedenleri ve boyutları nelerdir? Bir kere, ilk 
defa olarak geçen yıldan beri dünyadaki buğday 
stokları önemli ölçüde erimiştir. Birinci etken 
budur. 

ikincisi; 19ı72 yılına kadar Birleşik Amerika 
buğday konusunda kendi çiftçileri için kararlı 
bir destekletme politikası, istikrar politikası ay
nı zamanda uygulardı ve hem kendi köylüsünü 
korur, ham de buğday fiyatlarını düşük bir dü
zeyde tutardı. İI972 yılma gelinceye kadar özel
likle Amerika'nın bu buğday politikası nede
niyle Türkiye'de şöyle bir durum olurdu; Tür
kiye'deki buğday fiyatları dünya buğday fiyat
larının üstünde seyrederdi, ama genellikle 
Türkiye'deki hayat pahalılaşmasının bir ölçü
de gerisinde kalırdı. 1972'den beri bu durum de
ğişmeye başlamıştır, son aylarda bu değişildik 
çok ileri ölçülere varmıştır. 

Şimdi, Türkiye'deki buğday üreticisi köylü 
hem Türkiye'deki hayat pahalılanmasının eski
sine göre çok daha fazla gerisinde kalmaktadır, 
hem de eskisinden kendi ürettiği buğdaya 
dünya fiyatlarının bir ölçüde üstünde para ala
bilirken, şimdi dünya buğday fiyatlarının çok 
gerisinde para almaktadır. Yani, Türkiye'deki 
fiyatların da, dünyadaki fiyatların da gerisin
de kalmaktadır. 

Sayın senatörler, eğer biz özendirici bir des
tekleme alım politikasını, hızlandırılmış bir su
lama politikasıyle ve bugüne kadar izlenenden 
daha akıllıca, daha geçerli bir tohumluk ve güb

re politikasıyle destekleyecek olursak, öyle ina
nıyoruz ki, bu politikanın sonucu olarak hem 
şimdiye kadar Türkiye'de halkı en yoksul kal
mış olan bölgeler; yani Güney Doğu Anadolu 
ve Orta Anadolu kısa zamanda kalkınabilecek, 
o bölgelerin halkı kurtulabilecektir, hem de 
Türkiye yüksek fiyatla buğday ihraç edebilir 
duruma gelerek, petrol için ödemek zorunda 
kaldığı yüksek fiyatları o yoldan bir ölçüde ol
sun dengeleme olanağını bulabilecektir. 

Dünyada, biraz önce belirtiğim gibi, birçok 
hammaddeler ve temel maddeler fiyatlarında 
büyük artışlar vardır. Bu yeni bir oluşumdur. 
İlk defa olarak az gelişmiş veya gelişme halin
deki tanımsal ülkeler, tanıma dayalı ülkeler, 
ileri sanayi ülkelerine göre handikape durum
dan, dezavantajlı durutmdan kurtulmaktadır
lar, ellerine geniş olanaklar geçmektedir. Bu 
dönem ne kadar, kaç yıl sürecektir bilemeyiz. 
Muhtemelen ileri sanayi ülkeleri bir kaç yıl son
ra bu durumun kendi lehlerine bir çözümünü 
arayacaklardır ve bulacaklardır. Onun için önü
müzde değerlendirilmesi; süratle ve akıllıca de
ğerlendirilmesi gerekli bir kaç yıllık bir nefes 
alma dönemi, kalkınmış ülkelerle aramızdaki 
açılmış ımesafeyi bir ölçüde olsun hızlanarak 
kapatma fırsatı vardır. 

Hükümetimiz izlemekte olduğu tanın poli
tikasıyle köye dönük, köylüye dönük politika
sıyle yalnız köylüyü kurtarma amacını gütme -
mektedir, aynı zamanda dünya konjonktürünün 
ortaya çıkardığı bu fırsatı, Türk ekonomisi, 
Türk kalkınması lehine değerlendirme amacını 
da gütmektedir. 

Biz, tarımsal ürünlerin fiyatlarını zorla dün
yadaki büyük fiyat sıçramalarına rağmen sabit 
tutmak veya düşük tutmak suretiyle önümüze 
çıkmış olan bu fırsattan yararlananlayız. Tersi
ne, dünyada tarım ürünlerinin fiyatları ne ka
dar yükseliyorsa, o ürünleri yetiştiren köylümü
ze, o fiyatlann. tümünü bir anda verememek bi
le, ona yakın ölçüde fiyat vermeye meclburuz. 
O şekilde, evvelâ kendi ürünlerimizin üretimini 
ve fiyatını yükselteceğiz ki, dünya pazarlarında 
o yoldan kendimize yer tutabilelim, gelirimizi 
artıralbilelim. 

Bunun için, başlangıçtan beri söylediğim gi
bi, biraz önce Grupumuz adına konuşan Sayın 
Salih Tanyeri'nin de söylediği gibi, Hükümeti-

_ 694 — 



O. 3e&a,toeu B : 61 11 . 5 .1974 O : 2 

miz, dünyadaki yeni fiyat oluşumları karşısın
da gerçekçi davranmaktadır. Akıntıya kürek 
çekmemektedir. Akıntının yönünde Türkiye'yi 
ve Türk köylüsünü selâmet kıyısına biran önce 
ulaştıracak politikayı izlemektedir. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Bunun için de, dünya konjonktürünün, eko
nomisinin gereği olan fiyat ayarlamalarını ce
saretle yaptık ve yapacağız. Bunu açık söylü
yorum; ama şunu da kesimlikle söylüyorum ve 
bu söylediğimdeki samimiyetimizi geride bırak-
tığnmız üç aylık dönemde ispat etmiş bir Hükü
metin üyesi o'larak söylüyorum : Fiyatları dün
ya ekonomisinin, dünya konjonktürünün gereği 
kadar, ayarlarken dar ve orta gelirli halkımı
zın gelir düzeyini de en az o düzeyde tutmaya, 
hatta onun ilerisine götürmeye dikkat edece
ğiz ve buna muvaffak olacağız. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimizden ön
ceki hükümetler dünyadaki bu yeni oluşumu za
manında teşhis edememişlerdir. Teşhis ettilerse 
bile bunun tedbirlerini alamamışlardır. Belli ta
rımsal ürünlerin, dünya fiyatlarında başlayan 
yükselişlerin önemimi kavrayaımamışiardır, kav-
ramışlarsa bile o önemi ülke yararına değerlen
direcek bir politika uygulayamamışlardır. Ör
neğin; gönül isterdi ki, tarımsal ürünlerin, dün -
ya fiyatlarının bu ölçüde yükseldiği bir dönem
de, hükümetimizden önce iş başında bulunan 
hükümetler sulamaya gereken önemi versinler. 
Fakat, bu önem maalesef veriLmemiştir. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) Gülüyorsunuz. Gülü
yorsunuz; fakat siz Doğu halkını, Güney - Do
ğu halkını susuzluktan ağlanacak durumda bı
raktınız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 

(Bu gülüşlerle kendi günahınızı örtemezsiniz. 
Haran Ovasının altı su doludur, ama Haran 
Ovasında toprak kuraklıktan çatlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, aynı şekiMe geride bı
raktığımız yılda akıllıca bir tohumluk politika
sı izlenmemiştir. Pamuk üretebilen bölgelerde buğ
day üretiminin pamuk üretiminden daha kârlı 
ihale getirecek ithal malı bir tohumluk politika
sı izlenmiş, o yüzden geçimi sırf buğdaya bağlı 
olan Orta - Anadolu ve Güney - Doğu Anado
lu köylüsü eskisinden çok daha güç durumda 
bırakılmıştır. 

Aynı şekilde gübre politikası gereği gibi iz-
lenememiştir. Bu alanda kurulmakta olan sana
yiler yıllarca sürüncemede bırakılmıştır. 

Tarım üretimini teşvik edici, özendirici bir 
fiyat politikası yıllardır bütün uyarılarımıza 
rağmen izlenmemiştir, gereken stoklama yapıl
mamıştır. 

Şimdi izin verirseniz, stoklama ile illgili iddi
amın somut rakamlara dayanan bazı örnekle
rini vereceğim. 

ıl9'71 yılında buğday ve hububat konusunda 
çok yetersiz stoklama yapılmıştır. 

l'Öf72 yılında ekim ve üretim az olduğu hal
de tonu 00 dolardan 500 bin ton buğday ihraç 
edilmiştir. Bu ihtiyatsızlık, dikkatsizlik yüzün
den 113!73 yılında; yani bir yıl sonra, tonu 200 
doların üstünde 750 bin ton buğday ithal edil
miştir. Böylece geçen yıl buğday fiyatları İIİÖ, 
120 kuruş gibi çok düşük düzeylerde saptanır
ken, bizim yaptığımız uyarılara aldırış edilme
diği için ne olmuştur?.. Türk hükümetleri buğ
day yetiştiren Türk köylüsünden esirgedikleri 
parayı, sonradan çaresiz kalıp buğday ithal et
tiğimiz Almanya'nın, Kanada'nın köylüsüne faz-
lasıyle ödemek durumunda kalmışlardır. 

1973 yılında; geride bıraktığımız yılda, Tür
kiye'de bir buğday sıkıntısı, kıtlığı olacağını 
kestirmek için kâhin olmaya gerek yoktu, bu 
apaçık belliydi. Geçen yıl Toprak Mahsulleri 
Ofisinin kapalı stoklama olanağı; açık stofcla-
mayı bırakıyorum, kaldı ki icabında onun bile 
değerlendirilmesi gerekirdi, kapalı buğday stok
lama olanağı 1 milyon 700 bin ton olduğu hal
de, Toprak Mahsulleri Ofisinin satın aldığı buğ
day 600 bin tondan ibaret kalmıştır. Yani Top
rak Mahsulleri Ofisinin elindeki kapalı stokla
ma olanağının, kapasitesinin ancak 1/31 ora
nında buğday satın alınmıştır. Onun içindir 
ki Türkiye bugünkü buğday sıkıntısı içine düş
müştür. 

Sayın Adalet Partisi sözcüleri Hükümetin 
bugün karşılaşmakta olduğu güçlüklerin sorum
luluğunu kendilerinde arayamayaeağımızı söy
lüyorlar. Eğer kendileri eleştirilerinde insaflı 
olsalar, biz başından beri söylediğimiz gibi, geç
mişi karıştırmamaya kararlıyız; ama maalesef 
bu insafı göstermiyorlar. Bir kıtlık yılında stok
lama kapasitesinin 1/31 oranında buğday »tok 
edilirse, elbette bu yıl çekilen buğday ve ekmek 
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•sıkıntısının baş sorumlusu geçen yıl o politika
yı izleyenler, o politikayı izleyen hükümeti mey
dana getiren partilerdir. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl buğday fi
yatları çok düşük bir düzeyde saptandığı va
kit. bunun yalnız adaletsiz değil, aynı zamanda 
geçersiz olduğunu açıkça söyledik. Part i olarak 
söyledik, ben salisen bir kaç kere söyledim. Yıl 
içinde serhest piyasada buğday fiyatlarının res
men tespit edilen destekleme alım fiyatından en 
az 50 - 60 kuruş yükseğe çıkacağını söyledim. 
Az söylemişim; buğday fiyatları, yıl sonuna 
doğru resmî destekleme alım fiyatının 100 - 120 
kuruş kadar yukarısına çıktı. Xe oldu? Bu para 
yine ödendi; ama köylüye ödenmedi, istifçiye 
ödendi, aracıya ödendi, büyük tüccara ödendi. 

Bizim tutumumuz şudur : Biz bir ürünün 
serbest piyasadaki değerinin nereye varabilece
ğini isabetle tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu bir 
kere isabetle tespit ettiğimize kani olunca ela, o 
değeri doğrudan doğruya ürünü yetiştiren köy
lüye, yani gerçek hak sahibine veriyoruz. Bu 
kadar yüksek fiyat verirseniz enflasyon olur
muş gibi sözler, bizim bir kulağımızdan girip 
öbür kulağımızdan çıkar. Neden?.. Günkü bili
yoruz ki; o ürünün fiyatı yine o yüksek düze
ye çıkacaktır; ama köylünün cebinde değil, köy
lüyü sömürenlerin cebinde çıkacaktır. Eğer enf
lasyon olacaksa, enflasyon olması kaçmılmazsa 
yine olacaktır; ama bu, köylüyü ezici bir enf
lasyon olacaktır. Biz hiç değilse enflasyon ola
caksa, bir yandan onu önlemeye çalışıyoruz, bir 
yandan da önlenemezse enflasyonun silindirinin 
altında köylüyü ve dar gelirli halkı kurtarma
nın tedbirlerini alıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir yandan buğdaya 
ve genellikle hububata gerçek değerini, üretici
nin hakkı olan değeri verirken, bir yandan da 
bunun temel tüketim maddelerine, temel yiye
cek maddelerine, besin maddelerine bir ölçünün 
ötesinde yansımasını önlemek için gerekli ted
birleri de alıyoruz ve önümüzdeki buğday kam
panyasından sonra da daha ileri ölçüde tedbir
ler almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bir örnek vereyim : Devlet, kendi sağladığı 
buğdayla yapılacak ekmeğin 84 - 86 randıman
lı undan olmasını şart koştu. Bunun anlamını 
bilmeyenler, ekmeğin rengi biraz karaya çalın

ca onun makbul olmaktan çıkacağını sananlar 
buna karşı başlangıçta tepki gösterdiler; işte 
affedersiniz, «Karaoğlan geldi, bize kara efem/ek 
yediriyor» gibi birtakım laflar çıktı. Değerli ar
kadaşlarını, 84 - 86 randımanlı undan yapılan 
ekmeğin tazelik süresinin çok daha uzun oldu
ğu, besleyici niteliğinin çok daha yüksek oldu
ğu, eğer iyi yapılırsa hatta lezzetinim dalıa iyi 
olduğu kısa zamanda anlaşıldı. Dileyen yine be
yaz undan dilediği gibi ekmeği alıyor; ama ben 
evimde seve seve kara ekmek yiyorum ve bu
nunla kıvanç duyuyorum. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

Bu sayede ne oldu değerli arlkadaşflairunıl. 
Geçen yıl izlenen adaletsiz ve geçersiz buğ
day politikası ve destekleme alım politikası 
dolayılsüyle Türkiye bu yıl büyük ölçüde ve 
çok yüksek fiyatlarla buğday ithal etmek 
zorunda idi, yüksek randımanlı undan yapı
lan e'knı'eJk sayesinde ithal etmek zorunda kal
dığımız buğdayın miktarı düştü ve Türk Dev
leti bu şekilde yaklaşık olarak 1İ50 milyon li
ralık bir tasarruf sağlamış oldu. 

Elbette bu kadarla da kalmayacağız; biraz 
önce belirttiğim ve birazdan daiha ayrıntılı 
(belirteceğim g'ibi, buğday ve genetikle ta
nım üretimini geliştirmek, hızla artırmak ilcin 
gerekli bütün tedbirleri alacağız, altyapı ya
tırımlarını en kısa zamanda yapmaya çalışa
cağız. 

Saıyııı senatörler, cağımızın hızla değiş/en 
ve eski ekonomik doktrinlere, bilgilere göre 
zihinleri şartlanmış olan bazı ekonomistleri, 
gerçekten 'bilgi "i ekonomistleri bile Mr ölçüde 
geride bırakan koşulları karşısında artık bun
dan 20 yıl öncenin, 10 yıl öncenin, 2 yıl önce
nin, 1 yıl öncenin, hatta 6 ay öcenin enflasyon 
kavramı çok gerilerde kalmıştır. Yepyeni bir 
dünyada yepyeni ekonomi kurallariyle karşı 
karşıyayız. Bu ekonominin enflasyonu da baş
ka türlüdür, bu ekonominin değişen enflas
yonuna karşı alınması gereken tedİbirler de 
bundan 1 yıl önce, 6 ay öncer 6 yıl önce aüma-
•'biıleeek tedlbirlere nazaran çjok değişmiştir. 
Hükümetimiz ilerici bir Hükümet olarak, ça
ğımızın değişen koşullarına kafasını uydura
bilen bir Hükümet olarak bu yeni ekonominin, 
yeni enflasyonun tedbirlerini yepyeni bir zih
niyetle almaktadır ve almaya devam edecek
tir. 
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Değerli arkadaşlarım, eğer enflasyon varsa 
bütün dünyada var. Bunu Sayın Çağlayangil' 
de metinden nak! ettikleri gnibi, ilk günkü ko
nuşmalarında da belirttiler. Eskiden kalkın
mış Avrupa ülkelerinde bir yılda % 3-4 fiyat 
artışı olduğu vakit bizde % &-:9 fifyalt artışı 
olursa 'bu dyi bir şey sayılırdı Türkiye hesa
bına. Şimdi gelişmiş Avrupa ülkeleri 'bu yıl 
için % 12 ilâ % 25 arasında enflasyondan battı-
s ediyorlar; yakın zamana katlar işte komşu
muz Yunanistan'ın bile hali bizden şu kadar 
iyi derdik, geçen yıl Yunanistan'da enf'asy'on 
% 50'nin üzerine çıkmıştır. Ben Türkiye'de de 
büyük enflasyon olacaktır, bu çaresizdir de
mek istemiyorum; ama dünyada nasıll'bir se
lin, nasıl bir taşkının üzerimize gelmekte ol
duğunu görüyoruz, o sele karşı kürekti ka
yıkla, akıntıya karışı kürek çekmeye kalkış
mıyoruz, çıolk dalha modern araçlarla, biraz 
önce belirttiğim ğilbi, ıo selin doğrultusunda. 
ülkemizi selâmet 'kıyılarına ulaştırmaya ça
lışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, fiyat ayarlamaları, il
le pahalılık anlamına gelmez. Fiyat yükselt
meleri, ayarlamaları na zaman pahalılık anla
mına gelir?.. Eğer fiyatlar yükselirken gelir
li er bunun bir hayli genişinde kalırsa, ancak 
o zaman fiyat yükselişleri hayat pahalılığı 
anlamına gelir. Oysa biz, bir yandan destekle
me alım politikamızla, bir yandan memurla
rın ücretlerini yükseltmekle, bir yandan ta 
Ekim, Kasım ayında yeniden saptanması ge
reken işçi asgarî ücretlerini öne alıp şimdi
den; (Belki 1-2 haftaya kadar açıklanacak 
öyle tahmin ediyorum) şimdiden saptamak su
retiyle dar VP ortf. gelini halkımızın gelirlerini 
bu fiyat yükselişi eri selinin üstüne çıkarmaya, 
üstlünde tutmaya çalışıyoruz. Buna bugüne ka
dar ; tamaimen diyemiyeceğim, büyük ölçüde 
muvaffak olduk. Yılın sonuna vardığımız vakit 
çok dalha geniş ölçüde muvaffak olacağımıza 
inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarını, Sayın Çağlayangil ilk 
konuşmaları ve bugünkü konuşmalarında.; da
ha doğrusu bugün ilk konuşmıalaruıa atıfta bu
lunarak, «Dünyanın bir iktisadî bunalım içinde 
olduğu doğrudur. Enflasyonum yaygın biır hal 
aldığı, 'memleketimizin de elbette bu etkenlerin 
tesiri altında kalacağı aşikârdır.» dediler. Bu

nu bildiklerime ıgöre, Sayın Çağlayangil, ger
çekten bu doğru teşhisi burada haklı olarak 
yaptıklarına göre, ondan sonra Türkiye'de ni
çin falanı maddenin fiyatı yükseldi, filan mad
denin fiyatı yükseldi diye Hükümete eleştiriler 
yöneltmeleri kendi ifadeleriyle çelişiyor. 

Açık değerli arkadaşlarını; enflasyonun an-
iıaımını bilenler için açık bu .sözün anlamı. Dün
yanın bir iktisadî bunalım içlinde olduğu doğru
dur. Bu Sayın Çağla yaıngil'im sözü. Enflasyonun 
yaiyg'in bir hal aldığı,, memleketimizin de elbet
te bu etkenlerin tesiri altında kaldığı aşıikârdir. 
Olisa olsa şu söylenebilir; «Siz bu durumu yeni 
mi gördünüz?..» 

Değerli arkadaşlarım, dünyada enflasyonun 
bu hıza varması 1973 yılının güzünden itiıharen-
diır; yani Türkiye'de 'seçimlerin yapılmış oldu
ğu aylandan itibarendir. 

Sayın Çağlayangil «Petrol fiyatına yapılan 
zamlara, memlekettekii buğday, şeker mevcudu
nun ihtiyaca kafi gelmediğini, dışarıda bu mal
ların rayicinin ine olduğunu seçim zamanı bili
yordunuz da bir ay sonra mı öğrendiniz ?» de
diler. 

Değerli arkadaşlarıım, sieçimden önce işba
şında bulunan Hükümet, Adalet Partisi ile Cum-
huriyetça Güven Partisinin ortak Hükümeti ildi. 
Bu Hükümet., buğday, şeker ihraç etmekle meş
guldü. Dünyadaki ve Türkiye'deki buğday du
rumunun, şeker durumunun, pancar durumu
nun ne olduğunu bile bile, buğday ve şeker ih
raç etmekle meşguldü ve 5 - 6 ay sonra Tür
kiye'nin ıkilo!sunu 900 .kuruştan almaya miecbur 
kalacağı şekeri, .o Hükümet 300 kuruşun altın
da fiyatla dünyaya ihraç etmekle meşguldü. D 
halde bu somıyu Sayın 'Çağlayangil evvelâ ken
di partisine yöneltmelidir. Siz dünyanın nere
ye gittiğinin farkımda mı değildiniz ki, alabil
diğime şeker fiyatları dünyada yükselirken ve 
Türkiye'nin kendi şekerinin kendi tüketimine 
yetmeyeceği belli iken 300 kuruşun altımda şe
ker ihraç ettiniz?. 

Buna karşılık değerli arkadaşlarım, geçen 
yılın başında dünya çelik fiyatları bugünkünün 
•çok altında idi. Türkiye'de Merkez Bankasının 
•kasaları hükümetlerim ne yapacağını, nasıl har
cayacağını bilemediği dövizlerle dolu idi. Tür
kiye'deki demir - çelik üretiminin tüketimimi
ze, ihtiyacımıza yetmeyeceği biline biline dün-
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ya piyasasındaki olanaklar değerlendirilmedi, I 
dlövifflimiz kasalarda boş dururken, Türkiye dı
şarıdan zaniıamında demir - çelik ithal etmedi, 
üstelik Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının o de
mi* - çelik bunalımı döneminde 3 ay gibi uzun 
bir süre grevde kakmasına göz yumdu. Hangi 
grevde 1. Yeni Hükümetin 3 günde sona erdi-
<reJbildjiği grevde. (C. H. P. -sıralarından alkış
lar.) 

Değerli arkadaşlarını, elbette zorunlu ola
rak bazı fiyatlarda, yapılan ayarlamanın gerek
tirdiğinin üstünde yer yer bunların yansımala
rı olmaktadır. Bazı maddelerin fiyatlarındaki, 
bazı hizmetlerin fiyatlarındaki yükselişler doğ
rudur; Hükümetin yaptığı fiyat ayarlamıaları-
nın haklı, meşru gösterebileceğinin üstündedir. 
Hükümet olarak yerine göre bunum çaresini bu
labiliyoruz, yerine göre, şu ana kadar çaresini 
bulamadıklarımız oluyor. Açık söyleyeyim; biz, 
Türkiye'de henüz devam etmekte olan ekono
mik düzenin Hükümeti değiliz. Biz yeni kura
cağımız bir düzenin Hükümetiyiz. Elbette bu 
düzen; 'spekülatörün, istif erinin, karaborsacının 
işine yarayan bir düzendir ve bu düzen içimde 
fiyat ayarlamalarının başka mallara ve hizmet
lere yanısınıaisını bir ölçünün altında tutmanın 
büyük zorlukları vardır. Kurulu düzen içinde 
şimdiden birtakım tedbirler alarak bunların ça
resini bulmaya çalışıyoruz; yer yer mahallî ida
relerin elindeki müeyyidelerin yetersiz kaldığı
nı gördük, bu müeyyideleri daha etkin biçime 
getirici bazı kanun hazırlıklarımızı yaptık ve 
yapmaktayız. Tüketim maddeleri üreten bütün 
kamu kuruluşlarını pazarlama ve satış için bir 
araya getirmek suretiyle, gerektiğinde köye ka
dar müteharrik vasıtalarla, taşıtlarla temel ih
tiyaç maddelerini götürebilecek bir pazarlama 
düzeni 'kurmak, o şekilde Devletin fiyatları dü
zenleyici bir rol oynaması olanağın] sağlamak 
kararındayız, bunun hazırlığım yapmaktayız. 

Bu arada elbette bazı dostlarımızın, hiç ge
reği olmadığı halde, memleketimizde bol bulu
nan veya rahatça ithal 'edilen maddelerin bile 
kıt olduğu, piyasadan kalktığı veya kalkmak 
üzere bulunduğu, fiyatının büyük ölçüde arta
cağı yolunda şayiaları yaymak suretiyle bu fi
yat artışlarına katkıda bulundukları bir ger
çektir. Örneğin, Adalet Partisinin gayri resmi 
sözcüsü olan bir gazetenin bugünkü birinci say

fasına bakacak olursanız, nıanş'et şudur : «Şe-
Jser vesikaya bağlandı.»'İşte, Sayın Demirelin 
bildiğimiz sözleri; ne zaman Halk Partisi gel
se, vesika ortaya çıkar.. Haberi okudum; biz 
Hükümet olarak böyle bir karar almamışız; ne
reden çıkıyor bu diye, okudum. Haber yazıyor; 
«Manisa Belediyesi vesikaya bağlamış.» Kim, 
Manisa Bölediye Başkanı?.. Bir Adalet Par
tili. 

Hem kendi partilileriniz vesika devrini geri 
getirecek, evvelâ kendi liderleriniz, «Şeker kıt, 
şeker bitiyor.» diyecek, bir panik havası yara
tacak, tüccar istife başlayacak, ürken haDk, 
evine ihtiyacından fazla şeker alma yoluna, gi
decek, sunî olarak şeker buhranı yaratacaksı
nız, ondan sonra kendi Partinizden Belediye 
Başkanı vesika koyacak... (A. P. sırak'i-ından 
şiddetli gürültüler) Şekeri vesikaya bağlaya
cak, sonra da manşet atacaksınız sekiz sütun : 
«İşte Halk Partisi geldi, vesika devri başladı.» 
diyeeefesiniz... Siz başlattınız' bir tek Halk Par
tili Belediye Başkanı gösterilebilir mi şekeıri vê -
sikaya bağlamış?.. Eğer Belediye Başkanı iyi 
niyetliyse, istifçiyle mücadele eder, karaborsacı 
ile mücadele eder, tanzim satışları yapar; bur
çak Halk Partili, Millî Selâmıet Partili Belediye 
Başkanlarının yaptığı gibi. (A. P. sıralarından 
gürültüler';. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ne oluyor? Nasıl müdaıhale ediyorlar?.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Baş-
kan, susturun şunları. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — D i n t a e -
sini öğrensinler. 

İSKENDER CENAP EOE (Aydın) — Sa
yın Başkan niçin müdahale etmiyorsunuz? 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Tahammülleri 
yoksa çıksınlar. 

BAŞBAKAN BÜLENT EOEYÎT (Devamda) 
— Sizin sesleriniz yükseldiği için .bağırmak zo
runda kaldım, çok özür dilerim, değerli sena
törler. 

BAŞKAN — Sayın Başbakanını, Sayın Baş
bakanım... (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamda) 
— Sayın Başkanım, gerçelkten sesimi 'biraz yük
selttiğim için üzgünüm; fakat Sayın Adalet 
Partililerin yükselen seslerinin bir ölçüde olsun 
üstüne çıkabilmek için bu ithiyaeı duydum; 
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niiünıkün olursa sükûnet içinde konuşmama de-
vıam e'tmjek isterolm. (O. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de bir 
şeker kıtlığı yoktur. Türkiye'de üretilen şeker, 
illıtiyacımıza yetmesıe bile, ihtiyaç açığını .karşı
layacak .miktarda şeker ithal edilmiştir ve ge
rekirse daha fazlası da ithal edilebilecek du- * 
rumdadır, onun için hiçbir yurttaşımızın sunî 
oılıarak yaratılmak istenen panik havasına ka-
pıltm^ımıasını dütilyocru'm. 

Tasarruf gerektiğinde, belli maddelerin ve 
hizmıetkınkı tasarrufu memleket yararına bâr 
aorunluluk olduğu zamıan bu Hükümet onu açık 
açık vatandaşa söyleyecek ve vatandaşın yar
dımını Ssteyeeek cesarettedir. (!C. H. P. sırala-
roından «Bravo» sesleri), 

Nitekim, kara ekmek konusunda yaratılmak 
istenen bütün olumsuz havayıa rağmen, Hükü
metiniz ve Başbakan ollaraik ben, cesaretle buna 
niçin, lihtiyaeımi'z olduğunu vatandaşa söyledilk. 
Şimdi bir iki günden itiiharen elektrik kısıntı
sını keseceğiz; birtaz önce Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanımız müjdeledi, fakat elektrik ta
sarrufu gerektiğinde bunu da vatandaşımızdan 
açık açık isteriz, petrol tasarrufu gerektiğinde 
gene vatandaşımızdan açık açık isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, yüce Senatonun huzu
runda Türk .milletine söz veriyorum; bir makn 
kıtlığı olup olmayacağına hüküm vermek için 
ltütfien. bazı muhalefet çevrelerinin ve speküla
törlerin ağzına .kimse b3.kımja!sın; söz veriyorum, 
bir kıtlık söz konusu olduğu vakit ve tasarrufa 
'gerçekten ihtiyaç bulunduğu vakit, Hüküm.'et 
bunu açıık acık vatandaşa herkesten önce haber 
verecektir. (€. H. P. sıralarından 'alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimizin kuru
luşundan beri belirttiğim ve biraz önce de söy
lediğim gibi, yeni dünya konjonktürü karşısın
da daha yüksek düzeyde bir fiyat gelir dengesi 
kurarken, üretimimizi de hızla arttırmaya mec-
Iburuiz, bunu yapmazsak o zaman klasik anlamda-
da, modern anlamda da enflasyon kaçınılmaz, 
önlenmez hale gelir. Fakat biz, bu tehlikeyi dai
ma göz önünde tutarak ve üretimin büyük ölçü
de hızlanmasına önem vererek bu dengeyi sağla
maya kararlıyız. O orada, yalnız köylüyü düşün
müyoruz, biraz önce asgarî ücret misalini ver
miştim, aynca kıdem tazminatı ile ilgili sözümü

zü yerine getirmek üzere kanun hazırlığımız ta
mamlanmıştır, yakında yüce Meclislere sevk edi
lecektir ; birçok işçiyi veya memuru, daha doğru
su işjçi olması gereken memuru mağdur durum
da bırakan işçi - memur ayrımı meselesi de öyle 
umuyorum ki, bu ay içinde büyük ölçüde bir çö
züme ulaştırılmış olacaktır. 

iSayın senatörler, Adalet Partisinin sayın söz
cüsü Çağlayangil, konuşmalarının bir yerinde 
dediler ki, Türkiyenin sosyal bünyesinde asır
lardan devredip gelen pürüzler, gelenekler eğer 
bu fonlarla (iSaym Maliye Bakanımızın daha ön
ce belirtmiş olduğu fonlara değindiler, yatırım
ları hızlandırma, küçük tasarrufları yatırımlara 
yöneltme, fiyat artışlarını karşılama fonları ve
saire.) Türkiyenin sosyal bünyesinde asırlardan 
beri devam edip .gelen pürüzler, gelenekler eğer 
bu fonlarla temizlenecek, aracı da, tefeci de; sö
mürü de bu saye de yok olacaksa bu hakikaten 
bir mucize teşkil edecektir; ne kadar iyi niyet 
beslersek besleyelim, böyle bir ihtimali benimse
mekte güçlük vardır. Sayın Çağlayangilin söz
leri kesinlikle doğrudur; biz sadece bu tedbirler
le Türkiyenin ekonomik sorunlarına çözüm bu
labilmek iddiasında değiliz. Bu tedbirler, Türki -
ye'nin henüz devam etmekte olan, fakat bizim 
beğenmediğimiz ekonomik ve sosyal düzeni için
de bizden öneekf Hükümetlerin büyük ölçüde 
ihmal ettiği fakat alınması gerekli bazı konjonk
tür el tedbirlerdir. Bu konjonktürel tedbirler için
de bugünkü ekonomik düzenin çerçevesinde sağ
lanması mümkün olan salâhın, iyiliğin azamîsi 
sağlanabilir; fakat bu azamî bizim anlayışımıza 
ıgöre bir noktada durur, bizi de tatmin etmez. 
Onun için önemli olan, bizim kendi istediğimiz, 
Hükümet olarak, Koalisyon olarak istediğimiz 
ekonomik düzeni Türkiye'de bir an önce gerçek-
leştirmemizdir. Hükümet olarak geride bıraktı
ğımız üç ayın büyük bir dönemini bunun hazır
lığına vermiş bulunuyoruz, şimdi, içinde bulun
duğumuz Mayıs ayı bu hazırlıkların ilk semere
lerini alacağımız ve yeni ekonomik düzenin, bu 
arada özellikle üzerinde türlü spekülasyonlar 
yapılan, biraz da ne anlama geldiğini bazı kim
seler henüz bilemedikleri, kestiremedikleri için 
spekülasyonlar yapüan halk sektörünü kurum
laştırma faaliyetlerimiz bu ay ortaya çıkmış ve 
halik sektörünün kuruluşu başlamış olacaktır. 
Aracılık, tefecilik o zaman büyük ölçüde ortadan 
kalkmaya başlayacaktır. 

— 599 — 
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Biz de biliyoruz ki. bugünkü bankacılık ve 
kredicilik düzeniyle ne kadar çırpmırsıaik çırpı-
nalım, köylümüzü tefecinin elinden kurtaranla
yız. Bunu ancak bugünkü bankacılık düzeninin 
dışında, ondan çok farklı bir sistemle işleyecek 
ıbir kooperatifler bankasını yeterli bol kaynakla 
kurduğumuz vakit büyük ölçüde ortadan kaldır
ma olanağını sağlamış bulunacağız. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce belirttiğim 
gibi, yalnız daha yüksek düzeyde bir fiyat gelir 
dengesi kurmakla kalmayacağız, üretimi de hız
la arttırmaya çalışacağız, bu amaçla da sulama
ya büyük önem vereceğiz. Kelban, biliyorsunuz 
Ibu yıl artık faaliyete geçme durumundadır. Ay
rıca huzurunuzda milletimize ve özellikle Gü
neydoğu bölgesi halkımıza müjdeleyebilecek 
durum'dayım ki, Hükümetimiz Fırat üzerinde su
lamaya yönelik iki büyük barajın projesini de 
önemle ele almış bulunmaktadır. Bunlar Kara-
kaya ve Karalbaiba barajlarıdır. Bu gibi projeler
le Güneydoğu Anadolu'nun sulama sorununun 
fazla gecikmeden, kısa süre içinde büyük ölçüde 
çözülebileceğine inanıyoruz. Kuraklık ve fakirlik 
Güneydoğu Anadolu'nun kaderi değildir. O 
ıbölge kadim tarihte Mezopotamya uygarlığını 
yaratmış, yaşatmış olan bölgedir. Eski Mezopo
tamya uygarlığının kalıntısı olan topraklarda 
biz bu sulama politikasıyle, Güneydoğuya 
ağırlık ve öncelik veren bir sulama politikasıyle, 
yeni bir Mezopotamya uygarlığı, yepyeni bir 
Türk uygarlığı yaratacağız. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar.) Güneydoğu
nun çorak topraklarında; Haran ovasında, Muş 
ovasında yeni Çukurova'lar, yeni Ege'ler yarata
cağız. 

iSmayileşnıeye de aynı şekilde önem verece
ğiz. Bizim anlayışımıza göre, tarıma önem ver
mekle sınaîleşmeye önem vermek, Türkiye du-
rumundaiki ıbir ülke için çelişen iki politika de
ğildir, birbirini tamamlayan, birbiriyle bütünle
şen iki politikadır. Türkiye ancak, hele bugünkü 
dünya koşullarında tarımından hız alaraik ger
çek ve hızlı ıbir sınaileşme atılımı yapabilir. Bu
nun için yeni bir sanayi programını uygulamaya 
koymaktayız. Temel amaçlarımızdan biri; Tür
kiye'yi yüzeysel sanayileşmenin, montaj sanayi
lerinin ayak bağlarından, bağımlılıklarından ve 
lüksünden kısa zamanda kurtarmak ve Türkiye' 
de gerçek sanayileşmeyi; yatırım malları sana

yiini, ara malları sanayiini, stratejik sanayii. 
makine kuran makinelerin, fabrika kuran fabri
kaların sanayiini gerçekleştirme yoluna girme
ye kararlıyız. 

iDeğerli arkadaşlarım, bu kararlılığımızın 
gerçekliğinin rakama dayanan delililerini de hu
zurunuzdaki bütçede görme olanağı vardır. 1973 
yılında Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yatırım-
ılan için öngörülen meblağ 12 947 000 000 liray
dı, bu yıl ise yaklaşık olarak 20 milyarı bulmuş-! 
tur. Böylelikle geçen yıla nazaran % 54 oranın
da Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yapacağı ya
tırımlarda bir artış öngörülmüştür. Kaldı ki, 
geçen yıl 12 milyar 947 milyon liradan ibaret 
olan Kamu İktisadî Kuruluşları yatınım hedefi, 
sadece bir hedefti. Bu gerçekte 12 milyar 947 
milyon lira olarak değil, 11 milyar 300 milyon 
lira olarak gerçekleşmiştir; yani hedefin ancak 
% 80'i oranında gerçeMeşmiştir. Bu da yatırım 
hacmi olarak, para olarak gerçekleşmedir, yöksaı 
yapı olarak, eser olarak fiilî gerçekleşme yakla
şık olarak % 70 dolaylarında kalmıştır. Bu yıl 
fiilî gerçekleşmenin, geçen yıla göre % 20 ora
nında bir artış gösterebileceği inancındayız. 

Hükümetimiz daha kurulur kurulmaz, cesa
retle ve gerçekçi olarak aldığı fiyat ayarlama
ları; kamu kesiminin yarattığı, ürettiği mallar
la ilgili fiyat ayarlamaları ile kamu sektörünü 
bir malî müzayakadan kurtarmıştır. Kısa za
manda programında vaat ettiği kamu işletmele
rinin borçlarının konsalidasyonunu gerçekleşti
rerek, kamu sektörünün yatırım gücünü bu ba
kımdan da artıracaktır. Ayrıca Hükümetimiz, 
kamu ekonomik iktisadî işletmelerinin yapısında 
ve yönetiminde de büyük değişiklikler yapmak 
hazırlığı içindedir. Kısa zamanda kamu iktisadî 
kuruluş!arını bürokratik yönetimden kurtarıp, 
burada verimli ekonomik işletmeciliği ve demok
ratik işletmeciliği kurabilmenin hazırlıkları 
içindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, kamu sektörünün dı
şında öz âl sektörün yatırımlarını plan doğrul
tusunda hızlandırmak ve desteklemek için Hü
kümet makul ölçüler içinde her çabayı göstere
cektir. Bu bakımdan kimsenin kuşku duyması
na gerek yoktur; fakat biz şuna inanıyoruz ki, 
Türkiye'de teşebbüs özgürlüğü, girişim özgür
lüğü, daha önce de Yüce Senato huzurunda Hü
kümet Programı konuşulurken bir gece yarısı 
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da izah etmeye çalıştığım gilbi, sadece bir avuç 
varlıklıya tanınmış bir özgürlük değildir. Bizim 
inancımız odur ki, Anayasamızın tanıdığı her 
özgürlük, her vatandaşa tanınan özgürlüktür. 
Bazı özgürlüklerden yararlanabilmek ise bir ola
nak işidir. Bizim Anayasamız «Sosyal Devlet» 
amacına yöneldiğine göre, vatandaşa nazarı ola
rak tanınan her özgürlüğü fiilen de tanımak, 
o özgürlüğün olanaklarını da beraber getirmek 
yükümlülüğünü hükümetlere, Devlete vermek
tedir. Onun için biz girişim özgürlüğünden, bu 
haktan, dar ve orta gelirli halkın da yararlan
masını istiyoruz. «Hür teşebbüs» sözünü dillerin
den düşürmeyenlerin, bu teşebbüs hürriyeti, hür 
teşebbüs hakkı bir avuç insanın dışında geniş 
halk kitlelerine tanınmak istendiği vakit duy
dukları kaygıyı ve kopardıkları gürültüyü an
lamak bizim için kolay değildir. Daha doğrusu 
•kolaydır; fakat bunu halka izaih etmek ve kabul 
ettirmek kolay değildir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bizim öngördü
ğümüz halk sektöründen korkmak için hiçbir ge
rek olmadığı, kısa zamanda bu yöndeki uygu
lamamız somut örnekleriyle ilerledikçe kendili
ğinden ortaya çıkacaktır. Aslında Türkiye'de 
böyle bir eğilim esasen vardır. Son yıllarda Türk 
halkı, belki tarihimizde ilk defa olarak ekonomik 
faaliyetleri bakımından aşırı ferdiyetçilikten çı
kıp bir araya gelmek, üçer - beşer kuruşluk ta
sarruflarını bir araya getirmek ve onlarla sınaî 
yatırımlar yapmak ihtiyacını duymaya başla
mıştır. Bu ihtiyacı yurt dışındaki işçilerimizde 
görüyoruz, bu ihtiyacımızı iyi ürün yıllarında 
eline üç - beş kuruş fazla geçen köylülerimizde 
görüyoruz, bu ihtiyacı, bu eğilimi işçimizde gö
rüyoruz, memurumuzda görüyoruz. Biz, bu çok 
sağlıklı eğilimin adını koymuş bulunuyoruz. As
lında Türkiye'de «Halk sektörü,» adı konmuş 
olmaksızın doğuş halindedir. Sunî olarak dışa
rıdan tohumu getirilmiş bir sektör olarak değil, 
kendi topraklarımızdan doğuş halindedir. Yer 
yer hepiniz bilirsiniz, yurt dışındaki işçilerimi
zin tasarrufları köydeki tasarrufla birleşir, bü
tün hissedarları, dar gelirli halktan ibaret bir
takım fabrikalar; ama küçük küçük fabrikalar 
Kırşehir'de, Yozgat'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Batı 
Anadolu'da kurulur, kurulmaktadır. İşte, halk 
sektörünün filizleri, fidanları bunlardır. Biz o 
filizlerin, fidanların daha büyük ağaçlar haline 

gelmesi için Devlete düşen, sosyal devlete düşen 
gereği, ödevleri yerine getireceğiz. (C.H.P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Bu, Türkiye'de şimdiye kadar yeterince de
ğerlendirilmeyen tasarrufları değerlendirecektir, 
yeni kaynakları yatırımlarda değerlendirecek
tir, ekonomik kalkınmamızı gelişmemizi hızlan
dıracaktır, en yaygın sosyal adalet içinde hız
landıracaktır; aynı zamanda Türk demokrasisi
ni çok daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. 
Çünkü, bizim inancımıza göre siyasal güç, bü
yük ölçüde ekonomik güç kimdeyse onun dinde 
toplanır. Eğer ekonomik güç sırf devletin elinde 
toplanırsa, halkın siyasal gücü yoktur. Eğer, 
ekonomik güç, bir ölçünün üstünde büyük ser
maye çevrelerinin elinde toplanırsa, siyasal 
güç de o çevrelerin .elindedir, devlet de güçsüzdür, 
halkda güçsüzdür. Biz en büyük ekonomik gü
cün üretici, çalışan halkın elinde toplanması ve 
onun eliyle yatırımlara yönelmesi isteğindeyiz. 
O zaman halkımız hem ekonomik bakımdan güç
lenecektir, hem de siyasal bakımdan güçlenecek
tir, devletin karşısında da, kendi devletinin yö
neticileri karşısında da başı dik olacaktır, bü
yük sermaye karşısında da başı dik olacaktır, 
Türk demokrasisi de o zaman sağlam ve sıhhat
li olacaktır. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — İnşallah 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Fena 

mı olacak?. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, bu yıl Kamu İktisadî 
Kuruluşlarına büyük ölçüde yeni olanaklar ve 
kaynaklar getirildiğini biraz önce belirttim. Bu 
arada izniniz olursa kısaca, bu yıl hizmete gire
cek bazı önemli tesisleri ve programa alman bazı 
önemli tesisleri belirtmek isterim: 

Bu yıl -işletmeye geçecek Kamu İktisadî Te
şebbüsleri arasımda, İzmit Sentetik Kauçuk Faıb^ 
rikası vardır, Kırıkkale Çelik Çekme Fabrika
sının ikinci aşaması vardır. İskenderun De
mir - Çelik birinci ünitesi vardır, bunun ikinci 
ünitesinin de yapımına süratle geçilecektir, Eti-
bank Seydişehir Alüminyum Tesisleri vardır, 
Seyitömer Termik Santralinin birinci ve ikinci 
üniteleri vardır ve İzmir Rafinerisinin ek tesis
leri; örneğin madenî yağ bölümü vardır. 

Bu arada, bu yıl programa alman önemli sı
naî tesislerden; kamu yatarımı olarak yapılacak, 
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kamu besimi olarak gerçekleştirilecek önemli ya-
tınmlardan. bir - ikisini saymak isterim: İkinci 
Petrokimya Tesisi bn yıl programına alımmaikta-
dır, Makina Kimya Endüstrisi kurumu vasıflı 
Çelik Fabrikası SEKA Antalya Tesisa, Gemlik-
Amonyak Fabrikası, Afşin-Eâbistan Termik Sant
rali, ki Dünya Bankası ile son günlerde bunun 
için önanlaşmaya varılmıştır, yakında bu anlaş
manın imzManabileceğini umuyoruz. Ayrıca, 
Beypazarı, Amasra, Kangal, Çatalağzı Termik 
santrallerini sayabilirim; bunlar sadece bu yıl 
programa alıaıacak Kamu İktisadî Kuruluşları 
yatanmflianndan önemli bakacıdır. 

Bu arada, Millî Birlik Grubu adıma konuşan 
Sayın özdilek, fosfat üzerinde haklı olarak dur
dular. Mardin (Mazıdağı) yöresindeki fosfat 
yatakları çeşitli nedenlerle uzun süredir değer
lendirilmemiştir. Bu yöredeki görünür rezerv 
60 milyon ton dolayındadır. Bunun süratle değer
lendirilmesinin önemi şuradan da bellidir ki, 
geçen yıl 10 dolar dolaylarında olan fosfat ithal 
fiyatı bu yıl 40 doları bulmuştur. Düşük tenörlü 
olan bu fosfatların değerlendirilebilmesi için zen
ginleştirme tesislerinin kurulması gerekmektedir. 

ÛB-unu gerçekleştirmek üzere bir proje 1074 
yılı programına alınmıştır. Bir yandan tesis ya
pılırken, bir yandan da tenörü yüksek olanların 
doğrudan doğruya kullanılması yoluna gidilecek
tir. Bu projeyi daha da hızlandırarak, kısa sü
rede devreye sokmak için Hükümet bütün çaba
ları göstermektedir. 

iSayın senatörler, bu Hükümetin, bu bütçe
nin önem verdiği alanlardan birinin de eğitim ol
duğunu sözlerimin başında söylemiştim. Nitekim, 
(bu bütçe ile millî eğitime ayrılan ödenek geçen 
yıla oranla yüzde 43,1 yüksektir. Buna, üniver
sitelere ayrılan ve çok önemli meblağlara varan 
ek ödenekler dabil değildir. Böylelikle Hüküme
timiz, eğitimde gerek sosyal adalet açısından, ge
rek kalkınma ve sanayileşme açısından rastla
nan darboğazları bir an önce açabilmek için bir
takım yeni atılımlarda, hızlı atılımlarda buluna
bilmenin maddî olanaklarını elde etmiş bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz, çok kay
ığı verici bir darboğaz haline gelmiş olan yüksek 
öğretim kurumlarındaki tıkanıklıkları giderebil
mek, çözebilmek için bir kısa vadeli, bir de uzun 
vadeli program uygulama kararındadır. Kısa va

deli program olarak istediğimiz her şeyi, hukuk 
devletinin kurallarıma uyan bir Hükümet ola
rak şu anda yapabilme olanağına sahip değiliz. 
Çünkü, Anayasamız ve Yasalarımız belli konu
larda karar verme yetkisini özerk üniversitelere 
tanımış bulunmaktadır. Üniversitelerin bu ka
rarlarına da, bu yetkilerine de saygılıyız. Ancak 
biz Hükümet olarak, bazı çözümlerin ne kadar 
etkin olabileceğini somut örnekleriyle gösterebi-
lirsek, üniversitelerimizlkı iyi niyetli yöneticileri 
de öyle inanıyoruz ki, bundan cesaret alacaklar 
ve üniversite kapılarını gençlere çok daha faz
la, ardına kadar (Biz onu temenni ediyoruz.) 
amaç yoluna gidebileceklerdir. Hele bu yılki 
bütçe ile üniversitelere tanınan, hem de bir efeo-
nomük sıkıntı yılında tanınan maddî olanaklar 
bu kadar artırılırken, üniversite kapılarının an
cak küçük ölçüde açılı kalmasının sıkıntısını, 
azabını üniversite öğretim üyeleri de duyuyor 
olmalıdırlar. Onun için biz, kendilerine bu yolda 
atacağımız ileri adımlarla cesaret sağlayıcı ör
nekler verirsek, inanıyorum ki, üniversiteler de 
daha ralhat bir tutum izleme olanağını bulacak
lardır. Fakat biz, bu yıldan üniversiteye giriş 
sorununu büyük ölçüde çözüme ulaştırabileceği
mize inanıyoruz. Millî Eğitim Bakanı, kendi 
elindeki olanakları sonuna kadar kullanacaktır. 
iBazı üniversiteler, bazı akademiler ve yüksek 
okullar bu bakımdan büyük anlayış göstermekte
dirler. Ayrıca, yeni eğitim teknolojisi olanakla
rından, belki başka milletlere örnek olabilecek 
ölçüde yararlanmak üzere bazı girişimlerde bu
lunmaktayız. Böylelikle, deneme olarak şimdilik 
belli öğretim dallarında televizyonlar, bu arada 
kasetli televizyonla desteklenmiş yazışma yolu 
ile yüksek öğrenimden büyük ölçüde yararlan
ma yoluna gitmek kararındayız. Biraz önce de
ğindiğim nedenle, üniversiteye giriş sınavını kal
dırmak, Hükümetin yetkisi içinde değildir; bu
nu ancak ikna yoluyla yapabiliriz üniversitele
rin yetkisi dolayısıyle; ama biz, üniversiteye gi
riş sorununu, yüksek öğrenim sorununu önümüz
deki ders yılından itibaren, inşallah göreceksi
niz ki, büyük ölçüde çiözümüş olacağız, fakat 
uzun vadeli olarak da asıl sorunu kaynağında 
çözmeye kararlıyız. Ortaöğretimdeki afosafklıMa-
rı düzeltmek suretiyle yüksek öğrenim sorununu 
da uzun vadeli olarak çözmüş olacağımız kanı
sındayız. 
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iBu arada, eğitim dolayısıyle televizyona de

ğinmişken, şu bilgiyi de vermek isterim': TRT 
yöneteicisi değerli arkadaşlarımızın yaptıkları 
çalışmalar sonunda, Türkiye'nin hemen tümü
nün ; Ibelki şimdilik bir - iki il dışında hemen tü-
münlün iki yıl içinde televizyon yayın alanı içi
ne alınmasını sağlayıcı bir programı TRT hazır
lamıştır, Hükümetimiz de bu konuda TRT'ye 
ıgereken kolaylıkları, desteği sağlayaoaJktır ve 
televizyondan yalnız normal yayın programları 
için değil, aynı zamanda eğitim için de büyük 
ölçüde yararlanılacaktır. 

iSayın senatörler, ekonomik durumdan aslın
da fazla kaygı duymak için sebep yoktur, bütün 
dünyanın duyduğunun ötesinde kaygı duymamız 
için neden yoktur. Bazı olumlu gelişmeler şimdi
den görülmektedir; örneğin, 1974'ün ilk üç ayı
nın ödemeler dengesi Türkiye bakımından çok 
•olumludur. İthalâtımız yüzde 56,5 artarken, ih
racatımız bunun üstünde yüzde 62,4'lük bir artış 
göstermiştir. Yurt dışına işçi gidişi hemen hemen 
durduğu halde, geçen yıla oranla Türkiye'ye gi
ren işçi dövizlerinde yüzde 45'in üstünde bir ar
tış görülmektedir. Bu, bize şu inancı veriyor ki, 
memlekete siyasal istikrar geldikçe ve yurt dı
şındaki işçilerimizin büyük umut bağladıkları 
halk sektörünün kurulması, işçi yatırımlarının 
Devletçe desteklenmesi umutları ortaya çıktık
ça, kuvvetlendikçe, işçilerimiz dışarıdan Türki
ye'ye ^gönderdikleri dövizleri de büyük ölçüde 
artırma eğilimindedirler. 

Bu dövizler, geride bıraktığımız yıllarda 
memleket yararına değerlendirilmemiştir. İyi de
ğerlendirilmediği için maalesef bir enflasyonist 
etken olmuştur, doğrudan doğruya tüketime git
miştir. Biz bunları «Halk Sektörü» anlayışımı
zın çerçevesi içinde, yöntemleri içinde tüketim
den çolk yatırıma ve üretime yöneltme kararında
yız. 

(Değerli arkadaşlarım, kalkınmamızın darbo
ğazlarından biri, olan, bütün dünyada son za
manlarda bir darboğaz olan elektrik enerjisi ko
nusunda geçmiş yıllarda yaptığımız uyarıların 
ne kadar haklı olduğu görülmüştür. Türkiye'nin 
yer altında .geniş kömür kaynakları, yer üstün
de geniş su kaynakları dururken, başka memle
ketlerde 'bulunan petrole dayalı elektrik üretimi
ne ağırlık vermenin ne kadar haklı olduğu, geri
de bıraktığımız son 'birkaç ay içinde açıkça or-

j taya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu durumdan da 
cesaret alarak Hükümetimiz, kömüre ve suya da
yalı elektrik üretim projelerini hızlandırmaya 
kararlıdır. Bu arada şimdiden bu yıl içinde yeni 
1 500 köye elektrik götürülmesi proigramlaştırıl-
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sanayi alanında (Ka
mu sektörü, özel sektör, halk sektörü ayırımı 

I (gözetmeksizin söylüyorum) biraz önce belirtti
ğim gilbi, Hükümetimiz köklü sanayileşmeye 
ağırlık vermek kararındadır ve bunun ilk belir-

I tilerini, ilk örneklerini de bu yıl somut olarak, 
temellerini atarak gösterecektir. Bu arada uzun 
yıllar, uzun bir perspektif içinde Türkiye'nin bü-

I tün motor ihtiyacını karşılayacak bir entergre 
motor fabrikasının yapımına başlanacaktır. 

İSayın senatörler; ekonomik alanda, tarım 
I ve sanayi alanlarında yeni atılımlar yapmaya ça

lışırken, (bir ölçüde bizim dışımızda oluşan bazı 
darboğazları da çözmek zorundaydık. Bunlardan 
birisi, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgilidir. 
Gleride bıraktığımız yıllarda imzalanan Katma 

I Protokol ve ondan sonra imzalanan bir başka 
I protokol, maalesef Türkiye'nin yalnız sanayileş

mesi konusunda değil, tarımını geliştirmesi konu
sunda da büyük bir darboğaz ortaya çıkarmış
tır. Biz, Türkiye'de demokrasinin yeniden sağ
lam temellere kavuşmuş olmasının, Devletimize 
ve Hükümetimize demokratik âlem gözünde kat-

I tığı gücü de, itibarı da değerlendirerek Avrupa 
Ekonomik Topluluğu üyesi dost ülkelerle ve Av-

I rupa Ekonomik Topluluğunun üst kademe yöne-
I ticileriyle temaslara, görüşmelere başlamış bulu-
I nuyoruz. Yazılı metinleri değiştirme konusun

da bazılarının belli bir çekingenliği bulunmakla 
I beraber, Türkiye'nin sıkıntılarına büyük anla

yış göstermekte ve bu sıkıntıların çözümüne 
I katkıda bulunmak için her yardımı yapacakları

nı; hiç değilse muhataplarımızdan, dostlarımız
dan bir kısmı bize vaat etmektedirler. 

Bu arada, son olarak Berlin'de yapılan Av
rupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento 
Komisyonu toplantısı vesilesiyle her partiden ar
kadaşlarımızın, sayın parlamenterlerimizin Tür
kiye'nin haklarını, menfaatlerini tek bir ses ha
linde ortaya koymak ve dostlarımıza, dost ül-

I kelere kabul ettirmek bakımından gösterdikleri 
iyi niyetli çabalar için de huzurunuzda kendile
rine parti ayrımı gözetmeksizin şükranlarımı 

I belirtmeyi borç biliyorum. 
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(Değerli arkadaşlarım; sanayi konusunda, 
tarım konusunda Ortalk Pazar bakımından kar
şımıza ,ne gibi engeller çıktığının ayrıntılarına 
(girmeyeceğim. Öyle umuyorum ki, bunları kar
şılıklı iyi niyetle kısa zamanda büyük ölçüde 
halledebileceğiz. Bu arada geride bıraktığımız 
iki - üç yılda Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Türkiye'yi birçok bakımlardan ihmal etmiştir. 
Örneğin; Ortaklık Konseyi uzun zamandır top
lanması (gerektiği halde toplanmamıştır. Avru-
pa'daki işçilerimizin haklanyle, sosyal güvenlik
leriyle ilgili bir anlaşma bir hayli zamandır yü
rürlükte olduğu halde uygulanmamıştır. Bun
ları da dostlarımıza hatırlatmaktayız ve gereğini 
yapacakları vaadini almaktayız. 

Ayrıca, şu sitemi de haklı olduğumuza ina
narak Avrupa. Ekonomik Topluluğu üyesi dost 
ülkelere ulaştırıyoruz: Dünyadaki yeni gelişme
lerin iltişiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu hiç 
değilse şu dönemde siyasî istişareye evvelce ön
görülenden daha önce ve daha büyük ölçüde 
önem vermeye başlamıştır ve bu siyasî istişare 
mekanizması da özellikle Orta Doğu konusunda 
işlemektedir. Ona rağmen Türkiye, bugüne ka
dar bu siyasî istişare mekanizmasının dışında bı
rakılmıştır. Gerçi bize özel olarak; bazı büyük
elçilerimize, Dışişleri Bakanlığımıza o toplantı
lar hakkında bilgi veriliyor; fakat biz sadece 
bilgi almakla yetinme durumunda görülebilece
ğimize inanmıyoruz, bunu kaıbul etmiyoruz. Tür
kiye, hem Batı Avrupa Milletler Topluluğunun 
bir üyesidir, hem de Orta Doğu'nun bir doğal 
üyesidir. Onun için, Orta Doğu'daki durum do-
layısıyle Batı Avrupa siyasî istişareyi öne geçir
mek ihtiyacım duyarken, bu istişare mekaniz
masının bir yerinde Türkiye'nin de yerinin bu
lunması gereklidir. Türkiye; tanı bir bağlantı, 
(bir köprü fonksiyonu oynayabilecek bir dönem
de, bir mevkidedir. Türkiye, bu rolü oynama ola
nağının kendisine verilmesini, yalnız kendisini 
düşünerek istememektedir, Orta Doğu güvenli
ği bakımından ve Batı Avrupa'daki dostlarının 
yararı bakımından da istemektedir. Bu konudaki 
tarizlerimizi belirttiğimiz devlet adamlarından 
da büyük anlayış görmekteyiz. Öyle sanıyorum 
ki, kısa zamanda bu sorun da çözülmüş olacak
tır. 

KÂMKAN İNAN (Bitlis) — Bu teminata te
şekkür »ederiz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Teşekkür ederim Sayın İnan. Daha önce bu 
konuda yapmış olduğunuz uyarıya da bu vesi
leyle tekrar teşekkür ederim. 

(Sayın senatörler, dış politika konumuzun ay
rıntılarına girmek istemiyorum. Çünkü, Sayın 
Dışişleri Bakanımız eminim ki, bu konuda ay
rıntılı konuşma yapmış, izahatı vermişlerdir, 
Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sadece 
bir gözlemimi belirtmek istiyorum. 

Geride bıraktığımız, olağanüstü diyeceğimiz, 
ara rejim diyebileceğimiz dönemde Türkiye, dış 
politika bakımından büyük ölçüde yalnız kalmış
tır. Yalnızlığın bizim bölgemizde en çok tehlike
li olduğu, en çok tehlike kazandığı bir dönemde 
yalnız kalmıştır ve bu yanlızlığmm bir nedeni 
Türkiye'deki siyasal istikrarsızlıksa, bir nedeni 
de özgürlüklerin bir ölçüde kısıldığı ve o ölçünün 
de ötesinde kısılma eğilimlerinin bulunduğu yo
lundaki bir izlenimin demokratik ülkelerde ya
yılmış bulunmasıdır. Bu nedenlerle ve genel is
tikrarsızlık, siyasal istikrarsızlık dolayısıyle Tür
kiye büyük bir yalnızlık içine itilmiştir. Dış si
yasal ilişkilerinde de, ekonomik ilişkilerinde de 
büyük bir gevşeme olmuştur. Hükümet olarak 
ıgöreve başladığımız vakit, dış ekonomik ilişki
ler bakımından yönetimi tam bir kopukluk, koor
dinasyonsuzluk içinde bulduk; fakat kısa zaman
da iyi niyetli Devlet yöneticilerimizden kamu, 
yöneticilerimizden, memurlarımızdan da yararla
narak, onların anlayışını ve gayretini de değer
lendirerek bu koordinasyonu büyük ölçüde sağ
la m aya muvaffak olduk. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Türkiye dış po
litika konusunda, dış ilişkiler konusunda yepye
ni olanaklarla karşı karşıyadır. Hem eski ittifak
larını ve dostluklarını daha sağlam bir zemin 
üzerinde daJha iyi değerlendirmek; NATO, Av
rupa Konseyi, Ortak Pazar çerçevesinde daha iyi 
değerlendirmek, daha gerçekçi bir yapıya, bir 
ilişki biçimine kavuşturmak, daha sağlamlaştır
mak olanağına sahiptir, hem de onlarla, o ilişki
leriyle çelişmeksizin, aksine o ilişkilerine de 
kuvvet katacak biçimde yepyeni ilişkiler kurabi
lecek, yepyeni aşamalara geçebilecek durumda
dır dış politika bakımından; fakat bizim dış po
litikada esas kuvvet kaynağımız, demokratik ül
keler topluluğu içindeki itibarlı yerimizi koruya
bilmemize bağlıdır. Bunun da temel koşulu, Tür-
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kiye'de o ülkelerin anladığı biçimde ve ölçüde 
demokrasinin ve özgürlüklerin mevcut bulunma
sıdır, var olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; aksi kanaatte olalbile-
celk bazı sayın üyelerin beni bağışlamalarını ri
ca ederek söylüyorum, bir içten kanımı tekrarlı
yorum; biz, «'Türkiye'nin coğrafî durumu şudur, 
teihlikeli bir bölgededir, Türkiye'nin gelişmişlik 
düzeyi, eğitim düzeyi şudur» gibi gerekçelerle 
Türkiyelde; itibarlı bir üyesi olma hakkını ken
dimizde gödüğümüz demokratik ülkeler toplu-
luğundakinden bir nebze daha geride, daha ek
sik özîgürlüğe razı değiliz. Bir kere, Türk Mille
tinin o ölçüde özgürlüğü kaldıramayacağı, kul
lanamayacağı yolundaki düşüncelerin en azın
dan bir yanlış tahmin, bir yersiz karamsarlık ol
duğu kanısındayız. 

Bugün demokrasilerine özendiğimiz ülkelerin 
demokrasileri "bizimkinden daha köklüdür, daha 
eskidir; ama bizim millet olarak, bağımsız bir 
millet, bir devlet olarak tarihimiz bütün o mem
leketlerin tarihinden da.ha köklüdür. Evet, Türk 
(balkı ekonomik bakımdan ezilmiştir; ama Türk 
'halkı tarih boyunca halk olarak, kişi olarak 
efendiliğini korııyaibilmiştir. Onun için dünyanın 
en ileri demokrasilerindeki kadar özgürlüğü 
Türkiye'de geçerli kılmaktan çekinmeye hiçbi
rimizin hakkı yoktur. (C. H. P. sıralarından 
«{Bravo» sesleri, alkışlar.) Biz, üyesi olmak is
tediğimiz Batılı ülkeler topluluğunun kapısının 
önündeki bekçi değiliz arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Biz böy
le bir kapının önündeki bekçi durumundayız, 
onun için hep üzerimizde üniforma, millet olarak 
bir disiplin içinde bazı haklardan, özgürlükler
den yoksun olarak yaşamaya mecburuz, görü
şünü kabul etmeyiz, biz kabul etsek bile, bu 
millet kabul etmez. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) Bu millet bunu kabul ede
meyecek nitelikte ve olgunlukta.. 

GEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, tezahüratta bulunan ve alkış tutan 
'milletvekilleri var, burası Cumhuriyet Senatosu-
dur, Millet Meclisi değil. 

BAŞBAKAN BÜLENT EÖEVİT (Devamla) 
—• Arkadaşlarım gocunmayınız, Türk Milletine 
olan inancımı ifade ediyorum, Türk Milletinin 
üstünlüğünü anlatıyorum. Lütfen bundan üzün-
'tü duymayınız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Türk Milleti bu siya
sal erginlik düzeyinde olduğu içindir ki, iki bu
çuk yıl gibi... (A. P. sıralarından gürültüler, 
anlaşılmayan müdahaleler.) 

Değerli arkadaşlarım, biraz sabrederseniz, ko
nuşmamın sonlarına geliyorum. Türk Milleti bu 
siyasal erginlik düzeyinde olduğu içindir ki; 
askeriyle, siviliyle bu siyasal erginlik düzeyinde 
olduğu içindir ki, Türk Milleti 12 Mart sonrası 
ara rejimden iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede 
normal rejimin düzlüğüne çıkabilmiştir. Bunu 
başarabilecek; bu kadar kısa bir sürede bunu ba
şarabilecek bir tek millet daha olduğuna inanmı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun içindir ki, Hü
kümet olarak, Devlet olarak, Parlamento ola
rak bu milletin, Türk Milletinin siyasal ergin
liğine beslediğimiz inancı Af Kanununa da, 
düşünce ve anlatım özgürlüğünü ileri demokra
tik ülkelerdeki boyutlara ulaştıracak kanunları 
da yakında huzurunuza getirdiğimiz vakit ve
receğiniz oylarla da göstermeniz dileğind'eyiz. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir demokratik ül
kede yazdığı kitaptan ötürü 7 yıl, 10 yıl, 15 yıl 
mahkûm olmuş insan bulamazsınız. Bırakınız de
mokratik ülkeleri, çağımız öyle bir çağdır ki, 
birçok faşist veya komünist ülkelerde bile dün
yada bugün yazdığı veya çevirdiği kitaptan do
layı 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl hapse mahkûm olmuş in
san bulamazsınız. Artık böyle yasaklar, böyle 
cezalar; düşünce, yazı ve söz hürriyeti karşısın
da böyle cezalar anlamını yitiriyor. Bir benzet
ime yapmama izninizi dilerim. Bu gibi yasaklar, 
sınırlamalarla memleketimizi âdeta Nasrettin 
Hocanın türbesine döndürüyoruz. Her tarafı 
açık; televizyonu acık, radyo açık, basını açık, 
Almanya'daki işçisi Türkiye'ye gelir, orada oku
duklarını, gördüklerini anlatır; biz ağızlara, ka
lemlere kilit asmaya çalışıyoruz, Nasrettin Ho
canın türbesindeki gibi. Kendi kendimizi alda
tıyoruz arkadaşlarım. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ama komü
nizm özgürlük düşmanıdır. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
—• Onun için, komünizmi demokratik ülkeler 
nasıl önlediyse, biz de önleyeceğiz hiç merak 
etmeyiniz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Onu biz de 
istiyoruz. 
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BAŞBAKAN BÜLENT EOEVÎT (Devamla) 
— Biz komünizmi, komünist ülkelerdekinden da
ha fazla hürriyeti ve hukuk devletini memleke
timize getirerek önlemekteyiz ve önleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Çağlayangil son 
esprili konuşmasında, Sayın Maliye Bakanı Deniz 
Baykal arkadaşımın bir sözünü çok haksız ve in
safsız bir şekilde yorumladı. Sayın Deniz Bay
kaPın, «JGörüldü ki onların düşmesi için 226 
oyun bulunmasına ihtiyaç yoktu.» sözünü ele 
alarak, Sayın Çağlayangil, «Kimse böyle şeyler 
söyleyenlesin, bunları söylemesin, bunu temenni 
ediyoruz.» dedi. Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Deniz BaykaPın aklından geçmeyen bir anla
mı, Sayın ÇağlayangiPin bu söze yakıştırmasını 
doğru bulmadım., en başta Sayın ÇağlayanıgiPin 
çok iyi bildiğim anlayışına ve zekâsına yakıştıra
madım. Sayın Deniz BaykaPın bu sözü ne sebep
le söylediğini, kendilerinin hangi sözlerine karşı 
söylemiş olduğunu Sayın Çağlayangil çok iyi bi
lebilecek durumdadırlar. Gerçek şudur ki değer
li arkadaşlarım, bir memlekette sosyal adalet ol
mazsa, sosyal bakımdan huzur olmazsa, bir mem
lekette hükümet bütün Anayasa kuruluşlarıyle 
kendi tutumu yüzünden hasım haline gelirse, bir 
memlekette güvenlik kuvvetleri çatışan taraflar 
arasında inatla, ısrarla taraf tutarsa, bir mem
lekette kısacası demokrasi, hukuk devleti kural
ları işlemezse, o memlekette iktidarları 22i6 oy 
da kurtaramaz, 250 oy da kurtaramaz, 400 oy 
da, 600 oy da kurtaramaz, önemli olan demokra
sinin özgürlüğü ile sosyal adaleti ile hukuk dev
leti kurall arıyle bütün gereklerini yerleştirmek
tir. O zaman 2216 oyu olmayan azınlık hükümet
lerinin bile pekâlâ yıllarca İskandinavya'da oldu
ğu gibi iş başında kaldığı görülür. Sizin, Ada
let Partisinin zayıf sandığı, fakat gücünü hergün 
ıgösteren oy sayısı 226'nm pek az üstünde olan 
koalisyon hükümetleriyle de pekâlâ memleketin 
huzur içinde, yıllarca yönetildiği görülür. Yeter 
ki, sosyal adalet yolunda adımlar atılmaya de
vam edilsin; bu Hükümet tarafından atılmakta 
olduğu gibi, yeter ki, sokakta, okulda, öğrenci 
yurdunda çatışma olduğu vakit güvenlik kuv
vetleri, eskiden olduğu gibi taraf tutmasın, bu
gün olduğu gibi bütün taraflara eşit muamele 
yapsın. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile fazla tar
tışma- kapısı açmaksızın, bütün siyaset adamla
rından bir dilekte daha bulunmak istiyorum. 

önlemek isteyip de bir kanunu; o arada örne
ğin Af Kanununu önlemek; isteyip de, önlemeye 
güçlerinin, sayılarının yetmeyeceğini gördükleri 
vakit, lütfen bütün bunların üstünde şeref yerin
de kalan ve kalmak isteyen Türk Ordusunu taih-
rik etme politikalarından vazgeçsinler. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ORHAN KOR (İzmir) — O sizin sanatmız-
dır, bizde o yok. Onu ancak siz yaparsınız. 

BAŞBAKAN BÜLENT E0EVİT (Devamla) 
— Türkiye'de rejimi teminata kavuşturmanın 
temel koşulu budur. Af tartışmaları sırasında Si
lâhlı Kuvvetlerimizi bu işin içine sokmak için 
sarfedilen gayretler gözden kaçmamıştır, bu 
gayretler boşunadır. Bütün vatandaşlarımız gi
bi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin değerli üyeleri; 
komutanlarından, en küçük rütbelisinden en yük
sek rütbelisine kadar demokrasiye bağlıdır, Par
lamentonun kararlarına saygılıdır. Mesele, oy 
meselesi değil; 226 oy, 250 oy, 260 oy meselesi 
değil, mesele, bir ülkede huzuru sağlayabilmek, 
demokratik hukuk devletinin gereği olan sosyal 
adaleti ve tarafsız davranışı gerçekleştirebil
mektir. 

Değerli arkadaşlarım bir başka dileğim de, 
bazı siyasal çevrelerin gençleri kışkırtmaktan 
artık vazgeçmeleridir. Değerli arkadaşlarım, 12 
Mart öncesinde daha çok üniversite gençliği bu 
gibi kışkırtmaların hedefi oldu. Fakat üniversite 
gençliği acı birtakım tecrübeler geçirdi, şimdi 
üniversite gençliği arasında bu türlü kışkırtma
lar büyük ölçüde etken olabilme gücünü yitir
di, şimdi çok mahdut sayıda bazı çevreler kış
kırtmalarını lise düzeyine; eğitim, okullarına, 
eğitim enstitülerine sokma çabası içerisine gir
mişlerdir. 

Hiçbir kimseyi veya kuruluşu hedef almak
sızın buna dikkati çektiğim, bu konuda açık 
konuşmalarında ricada bulunduğum, dilekte bu
lunduğum, yalvardığını vakit; yalnız sözümün 
gerçek muhatabı, asıl muhatabı durumundaki 
kimseler değil, başka partilerden bazı sözcüler, 
yöneticiler de nedense bir duyarlık içine düşü
yorlar, tepki gösteriyorlar. Haddim olmadan Tür
kiye'de bütün politikacılardan bir dileğim var; 
lütfen gençlerin ve çocukların araşma silâhlı si
yasal çatışmayı sokmak isteyen, daha doğrusu 
bunu sürdürmek isteyen bir avuç insanın yanın
da yer almayınız, değerli arkadaşlarım. ( C H. P. 

— 606 — 
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s ı ra la r ından «Bravo» sesleri.) Pa r t i l e r olarak 
araımızdaki her davayı halledebilir iz; anıa lütfen 
kader ini gerçek anlamı ile demokrasiye bağla
mış bu lunan bütün part i ler , t ıpkı Hükümet gibi 
tarat ' tutmaksızıt ı , solcu, sağcı ayırımını yap
maksızın. silâhlı çat ışmalar ın karsısında Hükü-
mytc destek olsunlar. Son günlerde bilinen, bi
linmeyen nedenlerle gençlerimiz, (.'ocuklarımız 
aras ında bu gibi k ı şk ı r tmalar yine hızlanmıştır . 
'Birçoklarınızın çocukları vardır , genç çocukları 
vardır , yetişme çağındaki çocukları va rd ı r ; kü
çük siyasal hesaplarla bu kışkı r tmalar ın yapıldı
ğı bir ülkede bu yüzden doğacak ıst ırapları hep 
birl ikte çekebiliriz. Onun için. lütfen bu kışkır t-
'tııaları. kader ini demokrasiye bağlamadığı için 
yapan bazı siyasî maceracıları meydanın orta
sında yalnız bı rakınız ; Türk Milletinin yalnız 
bırakt ığı gibi yalnız bırakınız. Başka hiçbir ko
nuda bu Hükümete destek olmasanız bile lütfen 
bu konuda bu Hükümete destek olunuz, yardım
cı olunuz. (O. İT. P. s ı ra lar ından «Bravo» ses
leri.) 

Değerli arkadaşlarım,, bir dileğim de. yöne
tici kadro lara gereksiz huzursuzluk aşılayıcı tah
riklerden kaçınılmasıdır. 

Yönetim bak ımından ; kamu yönetimi bakı
mından çok olumsuz koşullar içinde Hükümet i 
devraldık . 12 .Mart sonrasının koşul lan içinde 
büyük ölçüde hükümet ler in etkinliği azalmıştı, 
bunda o hükümet ler i yöneten değerli insanların 
hiçbir kusuru yoktu, sistemin normal kural lar ı 
nın dışına çıkıldığı için kaçınılmaz olarak öyle 
olmuştu ve o otoritesizlik içinde Devlet yöneti
mi. kamu yönetimi tam bir dağınıklık, koordi
nasyonsuzluk içine girmişti . Kamu yönetimini. 
Hükümot olduğumuz günden it ibaren bu durum
da. bulduk. 

Şimdi, sapasağlamı karşınızda du ran bir Hü
kümet i istediğiniz gün. düşü rü r sünüz ; düşürebil-
diğiiniz gün düşürürsünüz, ama bugün düştü, ya
rın düşecek söylentileri ile, hem de ne amaçla 

!bu söylent i ler : siz memurlar olarak bu Hükü
metin işlerine sözlerine fazla kulak asmayın, 
bunlar gidicidir havasını y a y a r a k Türkiye 'de 
kamu yönet imindeki huzursuzluğu, kesmekeşli-
ği devam ett irmenin kimseye bir ya ra r ı yok
tur . 

Değerli a rkadaş lar ım, buna rağmen bu ko
nuda kötümser deği l im; Türk bürokra t la r ın ın , 
memurlar ın ın ivi nivetine ve vatanseverl iğine 

yürek ten inanıyorum. (O. H. P. s ı ralar ından 
«Bravo» sesleri.) Orada da kusur memurun de
ğil, düzenindir. O düzenin de, ekonomik - sos
yal düzeni değiştirdiğimiz gibi düzeltmeye (.'alış
maktayız ve yeni bir Türkiye kurabilmenin, 
Türk iye 'de daha insanca bir düzen kurabi lmenin 
en önemli unsurlar ı aras ında yer aldıkları , al
malar ı gerektiği bilincini vereceğimiz Devlet 
memurlar ının da heyecanı ile çalışına şevki ile 
fedakârl ığı ile Türkiye 'de pek çok şeyi kısa za
manda başarabileceğimize inanıyorum. 

Yüce Meclislerin ve Mill'etin güveni ile IIü-
kümotimiz görevinin basındadır . «Koalisyon hü
kümetler i kısa zamanda çökmeye mahkûmdur .» 
diye bir kural yoktur . 'Böyle bir kural varmış 
'gibi bazı fetvalar veriliyor son günlerde. Koaks-
yon hükümet ler i yaşamaz... Koalisyon hükümet
leri İ skandinav memlekçitlerinde. Batı ülkele
rinde yıllar boyu yaşamışt ır . Bazen tek par t i 
hükümet ler inden çok. daha is t ikrarl ı koalisyon 
hükümetler i , çok dadıa uzun ömürlü koalisyon 
hükümet ler i kuru lmuş tur , görülmüştür . Bu Hü
kümet de. ilk aylarda devraldığı koşul lar ; dün
ya koşulları ve memleket koşul lan bakımından 
karşılaştığı güçlüklere rağmen kendi gücünü her 
ızün biraz daıha a r t ı r a rak ayaktadı r , kim ne der
se desin temel konularda tam bir uyum içinde 
çal ışmaktadır , kendine o kadar güvenmektedir 
ki. muhalefet part i ler inin güze a lamadıkhın 
kada r geniş bir özgürlük ortamında bu mem
leketi yöneltebileceğine inanmaktad ı r . (C. II. 
P. s ı r a ' a rmdan «Bravo» sesleri) 

Hepinize teşekkür ederim, saygılar suna
rım arkadaşlar ım. ( O H. P. ve -M. B. O. sıra
larından «Bravo» sesleri ve sürekl i alkışlar) 

BAŞKAN' — Teşekkür ederim, Sayın Baş
bakan . 

( ı ımhu ı iye t Senatosunun sayın üyeleri, kıy
metli a rkadaş la r ın ı : 

f')74 yılı Bütçe tasarlısının müzakereleri 
için baş 'anğıçta kabul 'buyurmuş olduğunuz 
program mucibince şimdi bütçenin tümünün 
açık oylamasına geçiyoruz. 

Oylama, kürsüye bir küre 'konulmak ve 
arkadaşlar ımız oy pusulalar ını isimleri okun
dukça küreye a tmak suret iyle cereyan ede
cektir. Beyaz oy pusulası kabul, kırmızı oy pusu
lası... 
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OK AL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, ad okunmak suretiyle yapıl
ısın. 

•BAŞKAN' — Önerge veriniz efendim. 
Kırmızı oy puslası ret.. 

ADN'AN KARAKCÇCK (Kahraman Maraş) 
—• Tayini esami ile olmasını teklif ediyorum. 

İsMAİL YETİŞ (Ankara) — Önerse veri
yoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ve.ş'l oy puslası (•o.kiııs-eı̂ iğ î 
ifade etmektedir. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan. önergeye lüzum olmadan da yapılabilir. 

HÜSEYİN ÖZTÜKK (Sivas) — Oylamaya 
'başlayalım. Sayın Başkan. 

BAŞKAX" — Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, açık oylamanın yapılışı hakkın
da bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

HVT4- bütçe kanunu tasarısının tümünün 
fİsim okunmak suretiyle) açık oya sunulması
nı arz ve teklif ederiz. 

K. Maras 
Adnan Karaküçük 

Bilecik 
Orhan Tuğıııl. 

Afyon. K. 
Kemal Şenocak 

Balıkesir 
Raif Eriş 

Niğde 
Hüseyin Avni (fö'ktürk 

l.'rl'a. 
Hasan Ora t 

Muğla 
İlvas Kara üz 

İzmir 
Orhan Kor 

Bolu 
A! â edd in Yi l m a zt ü i k 

Balıkesir 
Cemalettin İnkaya 

Balıkesir 
Hikmet A^slanoğlu 

İzmir 
Mustafa Bozuklar 

Gümüşhane 
Al/bas Oilâra 

Ankara 
İsmail Yetiş 

Afyon K. 
Ahmet Karayiğit 

BAŞKAX — 15 imzalı önerge ile isim okun
mak suretiyle oylamanın yapılması teklif edi'l-
mis'ıir. İçtüzük muci'bince açıık oylamayı ad 
okuyarak; kabul, ret, çekinser suretinde be
yan edilmek üzere yapacağız. 

Oylamaya nerden başlanacağına dair kura 
çekiyorum. 

Oylamaya Sayın Nâzım İn ebeyi i arkadaşı
mızdan başlayacağız. 

Sayın inceler, lütfen sükûneti muhafaza bu
yursunlar ki, oylarım belirten arkadaşlarımı
zın seslerini işitelim ve düzgün bir sekilide 
tespit edelim. (A. P. sıralarından «İslimler ya
vaş yavaş okunsun.» sesleri ve «Ayağa kalkıla
rak oylama yapılsın» sesleri) 

Sayın üyeler ayağa kalkarak söylesinler 
ki, tespitimiız kolay olsun. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Kati]) 
de ayağa kalksın. 

EKREM KABAY (Burdur) — Ben Başkan
dan izin aldım; emrederse kal kaniim. 

BAŞKAN' — Sayın arkadaşlarım, daha ev
vel uzun saat'er Divanda vazife gören kâtip 
arkadaşlarımızın oturarak vazifeye devanı et
meleri hakkında eok daha evvel izninize mü
racaat edilmiş ve izniniz alınmıştır. Buna gö
re işlem yapılmaktadır efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, o, metnin okunması esnasın dadı r. 
Bunun noırmal olaraik ayakta yapılması lâ
zımdın'. (Gürültüler, (\ H. P. sıralarından mü-
dahalelerA 

BAŞKAN — Peki, ayağa kalkara.k okuna-
caıktır efendini. 

NEJAT SARLİCALl (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, ayakta mı. yoksa oturarak mı okuma
sı hususu oylansın efendim. 

BAŞKAN — Oylamaya geçiyoruz efendim. 
(Ad akınını ak suretiyle oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 1974 

senesi Bütçe Kanun tasarısının yüce Cuınhuri-
yet Seııatosundaiki aıd okunarak açık oylaması
nın neticesini arz ediyorum : 

Oylamaya iştirak eden sayın üye sayısı : 140 
Kabul sayısı : (>5 
Ret sayısı : 75 
Çekinser : Yok 
Sayın arkadaşlarım. Bütçe yine Anayasa 

Kanunu mucibince, bu oylar muvacehesinde ev
velâ Karma Komisyona, oradan da Millet Mec
lisine sunulacaktır. 
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II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gruplar Başkanlıklarının, Genel Kurul 
çalışmalarına 14 . 5 . 1974 tarihinden itibaren 
ara verilere!,- 28 . 5 . 4974 Setli günü toplanılma
sına dair önergesi, (i/155) 

BAŞKAN — Bir önerce var. okutuyorum. 

Yükse.k Başkan]ığa 
1974 malî yılı Bütçesinin müzakeresi müna

sebetiyle; Cumhuriyet Senatosu, On gün müd
detle geceli .gündüzlü çalışmak durumunda kal
mıştır. Bütçe İmlen Milkıt Me el isine intikal et
mekte ve '»I Mayıs 1974 tarihine kadar Millet 
Meclisinin Bütçe müzakereleriyle iştigâl etmesi 
ge rek mek t ecli'.-". Bu m ü 11 asehot 1 e, Cuuu hur iye t 
Senatosu çahşmalarına 14 Mayıs 1974 tarihin
den itibaren ara verilerek, 28 Mavıs 1974 Salı 

günii t opla r. il ın ası na, 
teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu 
Başkan vekil i 
Salih Tanyeri 

Kon ten jıa n Grupu 
Başkanı 

Nihat Erim. 

karar alınmasını arz ve 

A. P Grupu 
Başkam 

İ. Sabni Çağlayangil 
M. B. Grupu 

Başkanı 
Fahri Özdilek 

İSMAİL YETİŞ (Ankara) — Sayın Başka
nım, bir hususu üğrenebdir miyim? Bütçe yüce 
Senato tarafından ret mi oldu. kabul mu oldu? 

BAŞKAN — Arz edeceğim, elendim. 
Evvelâ okunmuş olan önergeyi oylarınıza 

arz ediyorum. İvabul edenler... İçmeyenler... 
üno'i'ge kabul edilmiştir. 

1. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu rapora Millet Meclisi : 
(1/65); Cumhuriyet Senatosu : (1/243) (S. Sa
yı s i -.332) (1) 

BAŞKAN - - Sayın arkadaşlarım, arz etti
ğim gibi Bütçe Kanun tasarısına yüce Senato 
taralından v< rilmiş olan oyların neticesi şöyle
dir : 

Oylamaya 140 sayın üye iştirak etmiş 05 sa
yın. iye kabul, 75 sayın üye ret oyu vermiştir. 

Tasarı, yüce Senatonun ret oylar: çoğunlu
ğu ile Karma Komisyona ve oradan da Sayın 
Milkıt Meclisine intikal edecektir elendim. -

Sayın arkadaşlarım. 1974 malî yılı Bütçe 
Kanun tnisai'ısının yüce Senatodaki müzakerele
rine 2 Mavıs 1974 günü başlanmış A e aoceli gün-

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

düzlü yoğun bir çalışma süresinden sonra, bu-

(1) 332 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 ta
rihli 52 nei Birleşim tutanağına ehlidir. 

gün. 11 Mayıs 1974 Cumartesi »;üm\ ve süresi 
içinde tam anılan m iş tır. 

Bu bütçe çalışmaları başarı ile neticeye ulaş
tırıldı ise. bu ancak siz Sayın Cumhuriyet Se
natosu üyesi arkadaşlarımın kıymetli ilgi ve 
katkıları. Sayın Bütçe Karma Komisyonunun 
kıymetli yardımları, çok kıymetli Divan üyele
rimizin ve burada çalışan memurlarımızın titiz 
ve çok dikkatli gayret ve çalışmaları neticesin
de olmuştur. Bundan, ötürü hepinize ayrı ayrı 
şükranlarımı arz eder v< mesai yorı>-unlu.khırı
nızı az da olsa bu aravernıe günleri sırasında 
gidermenizi dilerim. 

1974 Bütçesinin memleket ve milletimize ha
yırlı, uğurlu olması dileği ile Birleşimi 28 Ma
yıs 1974 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üze
re kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,37 
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1974 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının tüınürıa verilen oyların sonucu (S. Sayısı : 332) 
(Reddedilin iştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
El;rem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kul er 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaeh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zere-n 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 

Üye s-
Oy ver 

ayısı : 184 
enler : 140 

Kabul edenler : G5 
Redded enler : 75 

Çekinserler : 0 
Oya katılmay 

Acık üye 

[Kabıûl ( 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
ÇANAKKALE 

İmadettin Elmas 
I DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

[Reddet 

İsmail Yetiş 
ANTALYA 

Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege • 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Oemalettin İııkaya 

ınlar : 40 
iki er : 4 

-denler] 
İSTANBUL 

Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

! Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

lenler] 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayangil 
Şeref Kayalar 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zillini Bet il 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Naiııı Talû 
Bahriye Üçok 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
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EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Sakıp Hatıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Povraz 

TABİİ ÜYE 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Mehmet Özgün eş 
Cevdet Sun ay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (1.) 
M. Yılmaz Mete (B.) 
Mujkadder Öztekin 

Mehmet. Ünaldı (Bşk. V..' 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AĞRI 

. Kasım Küfrevî 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURSA 

Cahit Orta e 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Ka ralküe ük 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali A İkan 

KOCAELİ 
Lfıtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 

ŞİARDIN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki At aşağım 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

' ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

[Oya Katılmayanlar] 

Saffet Ural 
ÇORUM 

M. Şevket Özeetin 
ELÂZTĞ 

Salim Hazerdağlı 
GİRESUN 

İhsan Topaloğlıı 

İSTANBUL 
M. Tejkin Arıburun 
(Başkan) 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(ıP>şk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albay rak. 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayha.n 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

Ankara 
İstanbul 
Konya 

[Açık üyelikler] 

1 
1 
1 

Tunceli 

Yekûn 

SİNOP 
Nâzını İneıbeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağaııoğlıı 

URFA 
İbrahim Halil Bal ki s 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Feri d Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

C UMH URB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Celikbas 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(I. Â) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Faruk Gürler, 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Halil Tunç 
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