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î . — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı nedeniy
le Birleşim açılmadı. 

İkinci Oturum 

Vaktin gecikmiş olması ve Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmaması sebebiyle Birleşim açılmadı. 

Genel Kurulun 5 . 2 . 1975 Çarşamba günü saat 
9,30'da toplanacağı bildirildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 

Necip Mirkelâmoğlu Osman Nuri Canpolat 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 

Sarlıcalı'nın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlü-

SORULAR 

günce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırıl
masına karar verildiğinin doğru olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, Köy işleri ve Kooperatifler 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/56) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09.30 

BAŞKAN : Tekin Arıburun 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 26 ncı Bir- | leşimini açıyorum. Ekseriyetimiz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanın 1975 malî yılı Bütçesinin Türk Mil
letine mutlu neticeler getirmesini dileyen demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri ve kıymetli arkadaşlarım; 

1975 malî yılı Bütçe tasarının müzakerelerine baş
lamadan önce önemli bir iki hususu sayın Genel Ku
rulun dikkat nazarlarına arz etmek istiyorum. Her 
şeyden önce bu seneki bütçe kanunu tasarısını hepi
nizce bilinen sebeplerden ötürü, her yılkinden çok 
daha kısa bir zamanda ve fakat her zamankinden de çok 
daha büyük bir gayret, yoğun ve sürekli bir çalışma 

neticesinde hazırlayıp, sayın Senato Genel Kurulu
nun tetkiklerine sunmuş bulunan Bütçe Karma Ko
misyonunun çok kıymetli Başkan ve üyelerine bu ba
şarılı çalışmalarından ötürü, yüksek heyetiniz adına 
teşekkürlerimi sunarım. 

Bu bütçenin de, sayın Genel Kurulumuzda ba
şarılı gayretlerle geçerek ulu milletimize ve Devleti
mize hayırlı ve uğurlu hizmetler ve neticeler getirme
sini temenni ederim. 

Ayrıca, Anayasamızın 94 ve İçtüzüğümüzün 86, 
87, 88 ve daha sonraki maddeleri gereğince bütçe 
müzakereleri hakkında konulmuş bulunan 10 gün-
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lük sınırlamanın gözönünde tutularak Danışma Ku
rulunca hazırlanmış olan ve bütçe müzakerelerinin, 
selâmetle ve aksamadan neticelendirilmesini güden 
ve bunun için de Yüksek Genel Kurulunuzca kabul 
buyurulmuş bulunan özel çalışma programımızın 
mevcudiyetine dikkatinizi çekmek isterim. Müzakere
lerin selâmeti, çabukluğu, başarıya ulaşmış sayın ve 

1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; Cum
huriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) (1) 

BAŞKAN — Çok kıymetli Cumhuriyet Senatosu ve 
sayın arkadaşlarım; gündeme geçiyoruz. 

Gündemimizin tek konusu olan 1975 malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısının Yüce Senato Genel Kuruluna 
takdimini yapacak olan Sayın Maliye Bakanını kür
süye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Gürsoy. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Sa
yın Başkanım, Cumhuriyet Senatosunun çok değer
li üyeleri, Sayın Başbakanım, Sayın Bakan arkadaş
larım; 

Bugün görüşülmesine başlanan 1975 malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı, her toplumda demokratik süre
cin ortaya çıkmasında önemli rol oynamış bir dokü
mandır: Denilebilir ki, dünya tarihinde demokra
tik yöntemlerin ortaya çıkışı, toplumlarda yerleşme
si, hatta giderekten dünyaya yaygın bir yönetim bi
çimi haline dönüşmesi bütçeler vesilesiyle olmuştur. 
Ondan sonra da bütçeler Batı toplumlarında, demok
ratik yöntemle yönetilen bütün memleketlerde toplum 
hayatını yıl içinde meydana gelen en önemli olayını 
teşkil eder. Bizim memleketimizde de basınımız, 
kitle haberleşme araçları, Yüce Meclisin bütçeye 
gösterdiği ilgi giderekten bütçemizi her yıllık toplum 
hayatımızın en önemli sorunu, en önemli konusu 
haline getirmektedir. 

Bütçe bir kanun biçiminde yapılır ve uygulanır; 
fakat Bütçe kanunları (Bunlara «Kanun» dememize 
rağmen) çeşitli özellikleri taşır: Süreli bir kanundur, 
bir yıl uygulanır, çeşitli sürelerle sınırlandırılmıştır. 

(1) 406 S. Sayılı Basmayaz1 Tutanağın sonuna ek
lidir. 

kıymetli arkadaşlarımızın da gayret ve itinalarına bağ
lıdır. 

Çok kıymetli Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve 
Hükümete mensup görevli arkadaşlarımızın her za
man olduğu gibi İçtüzük ve bu özel programımızın 
ahkâmını titizlikle yerine getireceklerine dair inancı
mı bir defa daha teyiden arz eder, hepinizi saygılar
la selâmlar ve yürekten başarılar dilerim. (Alkışlar.) 

Bütçenin Yüce Meclise gelmesi, Bütçe Karma Ko
misyonunda incelenmesi, Meclislerde incelenip ka
rara bağlanması çeşitli sürelerle sınırlandırılmıştır. 

Bizim Hükümetimiz bu sürelerden birini, Anaya
sanın öngördüğü bir tarihin saptadığı Kasım sonun
dan 13 gün kadar önce kuruldu. Binaenaleyh, büt
çeyi hazırlayabilmek için en azından yapılmış hazır
lıkları değerlendirip, Bütçe tasarısını meydana geti
rebilmek için önümüzde çok kısa bir süre vardı. Ge
celi - gündüzlü bir çalışmayla bütçeyi hazırladık. Bu 
sürenin içine sadece bütçe hazırlığı değil, Hükümet 
Programının hazırlanması gibi önemli çabaları ve ça
lışmaları da katmak gerekti. Böylece Anayasanın 
öngördüğü tarihte, Kasım sonunda bütçeyi ve ek
lerini Yüce Meclise sunduk. 

Türkiye Cumhuriyeti bütçeleri 1961 Anayasası 
ışığında yeni anlamlar kazanmıştır. 1961 Anayasa
sı millî bütçeden söz eder. Bu çağdaş toplumlarda 
bütçeye verilecek kavramların, kapsamların en an-
lamhsıdır. Çünkü millî bütçe, bir toplumun içinde 
millî gelirin hem belli düzeylere ulaşılmasını, hem 
kaynakların optimal bir biçimde kullanılmasını, hem 
millî gelirin dağılışının düzenlenmesini ve hem de 
tam çalışmanın sağlanmasını ve çeşitli dengelerin mu
hafaza edilmesini, bunların bütçe aracılığı ile dü
zenlenmesini öngören bir kavramdır. 

Bizim memleketimizdeki uygulamalarda Bütçe 
Kanun tasarısına iktisadî rapor, Devletin ortak ol
duğu Kamu İktisadî kuruluşlarının bilançoları, büt
çe gerekçesi, Bütçe Kanunu ve ekleri cetveller bir 
araya getirilmek suretiyle millî bütçe dokümanı ter
kip edilmektedir. Biz de, yıllardır yerleşmiş bu ge
leneğe uygun biçimde 1975 bütçesini hazırlayıp Yüce 
Meclise zamanında sunduk. Bütçenin gerekçesi, ik
tisadî rapor ve diğer ekleri Yüce Meclise bundan iki 
ay kadar önce sunulduğu için, her halde Yüce Ku
rulunuzun tetkikine arz edilmiştir. 

Sayın Başkanın açış konuşmasında belirttikleri 
gibi, bütçenin Bütçe Karma Komisyonunda incelen

il!. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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mesi, bu yılın içinde taşıdığı özel şartlar, memleketi
mizin sadece dünya ekonomisinin içinde bulunduğu 
birtakım siyasal, iktisadî buhranlarla değil, aynı za
manda kendi şartlan içinde karşılaştığı özel siyasal 
bunalımın da izlerini taşımaktadır: O itibarla, bütçe
nin Bütçe Karma Komisyonundaki müzakereleri ge
çen yıllara kıyasla daha kısa sürede tamamlanmıştır. 
Fakat şunu önemle belirtmeliyim; bütçenin Bütçe 
Karma Komisyonundaki müzakereleri geçen yıllara 
kıyasla çok daha yoğun, üstün derecede yoğun bir 
çalışmayla tamamlanmıştır. Bütçe Karma Komisyo
nunun çok sayın üyelerinin sabahlara kadar büyük bir 
sabırla, büyük bir tahammülle bütçeyi müzakere et
mek, incelemek için çaba gösterdiklerine tanık olduk. 
Burada bu çalışmayı düzenlemiş, bu çalışmaya ka
tılmış olan Bütçe Karma Komisyonu sayın üyelerine 
ve o üyeler arasındaki sayın senatörlere şükranları
mı arz etmek isterim. 

Bütçe, Devlet faaliyetlerinin planlanması tekniği
dir. Devlet faaliyetleri çeşitli fonksiyonlardan mey
dana gelir. Her fonksiyonun toplum için o yıl üret
mesi gerekli görülen faydayı, yararlılığı optimal bir 
düzeyde yapabilmesi için bütçe tertip edilir. Biz de 
bütçemizi bu görüşlerle tertip ettik. 

Bütçe, ekonomik açıdan bir imkânlar ve ihtiyaç
ların karşılaştırılması sürecini bize getirir. Her in
san ihtiyaçlarını gidermeyi düşünürken, imkânlarını 
da gözönünde bulundurmaya mecburdur. Bütçe, iş
te bu kadar tabiî bir ihtiyacı, bu kadar insan ve top
lum hayatından ayrılması imkânsız bir ihtiyacın do
ğurduğu bir dokümandır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Sosyolojik açıdan devleti tanımlayan belirgin va
sıf, devletin kendine özgü, yalnız kendisi tarafından 
kullanılan, kendisi tarafından konulan birtakım özel 
araçlara sahip olmasıdır. Devleti devlet yapan, bu 
özel araçları kendisinin koyması, kendisinin tekelci 
biçimde kullanmasıdır. Devletin ordusu vardır, gü
venlik teşkilâtı vardır, parası vardır, bayrağı var
dır ilâahir. Yalnız kendisi koyar, yalnız kendisi 
tek başına bunları kullanır. İşte devletin zaman için
de koyup geliştirdiği ve tekelci biçimde kullandığı 
araçlar arasında bir özel tür vardır ki, biz bunlara 
malî araçlar deriz. 

Malî araçlar; vergileme, masraf yapma, borçlan
ma, bütçe yapma gibi çeşitli teknikleri kapsar. İş
te bir toplum içinde devleti devlet yapan bu ken
disinin koyup, yalnız kendisinin tekelci biçimde kul
landığı malî araçlardan hangisi, ne ölçülerde, nere-
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3ere ve ne maksatlarla kullanılmıştır, bunu bütçe 
dokümanı tespit eder. 1975 Bütçesinde de Türki
ye'ye şâmil olarak bu araçların nerelerde, ne ölçüler
de, nasıl kullanıldığını hazırladığımız tasarıyı incele
mek fırsatını hulursanız göreceksiniz. 

i Çağdaş toplumlarda malî araçlar, belli amaçların 
j elde edilmesinde de vasıta olarak kullanılır. Malî 
' araçların, belli amaçların meydana gelmesinde kul-
i lanılmaları, «maliye politikası» dediğimiz bir poli

tikanın ortaya çıkmasına sebep olur. İşte bu politi-
I ka; yani maliye politikası, çağdaş toplumlarda dev

letin sahip olduğu ve iktisadî, sosyal ve siyasal alan
da kullandığı, yapacağı tercihlerde ortaya koyduğu en 
etkin araçtır. Hattâ diyebilirim ki, bu araçlar dışında 
kalan araçlar bunun yanında çok sade ve anlamsız ka-

i lir. Bu araçlar ancak Devletin iktisadî politikasında 
amaçladığı, elde etmeyi düşündüğü gayelere ulaşması
nı sağlayabilir. Sonunda da karşımıza şöyle bir' durum 
çıkar: 

Biz bütçe yolu ile bir toplumda kaynakların en iyi 
biçimde, amaçlara en uygun şekilde nasıl kullanıla
bileceğini düzenlemiş oluruz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

İşte bu vasıf, bütçeye özel bir vasıf olarak girer, 
ondan dolayı çağdaş bütçelere biz, insancıl (hüma
nist, beşeri) bütçeler deriz. Çünkü, hepimizin kade
rini bu kaynakların tahsisi ve kullanılması işlemi 
etkiler. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
I Bu girişten sonra, bütçe tasarısının incelenmesi-
I ne geçiyorum. Bütçe tasarısının incelenmesinde şu 

sorunlar üzerinde kısaca duracağım: 

Önce dünyadaki iktisadî, sosyal, siyasal şartlar 
nedir? Bütçeyi hazırlarken, bunların bütçe tasarı 

j üzerindeki etkilerini ne ölçüde nazarı itibara aldık; 
kısaca bunları belirtmeye çalışacağım. Sonra da Tür
kiye'deki ekonomik koşullar nelerdir, neler olmuş
tur, onun üzerinde biraz duracağım. Ardından 1975 
Bütçesinin niteliklerini, özelliklerini belirleyen bir 
konuşma yapacağım ve nihayet, bir sonuç halinde 

I özetleyerek bu konuşmalarımı tamamlamaya çalışa
cağım. İşte bu konuşmamın planı bu üç bölümden 

i ve bir sonuçtan meydana geliyor. 
I Cumhuriyet Senatosunun çok değerli üyeleri, Sa-
j yın Başkanım; 

İnsan, nasıl ki toplum içinde yaşayan bir yara-
tıksa ve çağdaş toplumların örgütlenmiş biçimi na-

J sil milletleri meydana getiriyorsa, milletler de ulus-
| lararası bir camia içinde yaşarlar. Onun için bizim 
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de içinde bulunduğumuz bu uluslararası toplumda 
geçen yıl içinde iktisadî şartlar nedir, nasıl olmuştur, 
bunlar bizim hazırladığımız bütçeyi ne ölçüde etkile
miştir, kısaca bunlar üzerinde duracağım. Ardın
dan 1974 yılı içindeki ekonomik şartlarımızı özel bi
çimde ifadeye gayret edeceğim. 

19701er dünya ölçüsünde bunalımların birbiri ar-
dısıra geldiği yıllardır. Uluslararası insanlık alemi
nin birçok yerlerinde kanlı savaşlar olmuştur, sürdü
rülmektedir, patlayıcı durumlar hâlâ vardır. Bu 
dönemde iktisadî bunalımlar dikkatimizi çekiyor. 
Süper devletler arasında detant, günümüzün politika
sına etkin olan tutumdur. Fakat bizi asıl ilgilendiren 
iktisadî şartlara döndüğümüzde 1970'lerin bir enflâs
yon baskısı altında olan yıllar ve onun getirdiği ik
tisadî bunalımlarla çalkanmış olan seneler olduğunu 
görüyoruz. 

1945'den sonra dünyada bir kapital ve kapitalizim 
buhranı başgöstermişti. Çünkü, insanlık İkinci 
Dünya Savaşındaki tahrip gücü ile Batı memleketle
rini hemen hemen yıpratmıştı. Fakat alınan tedbirler
le canlılık başladıktan sonra, 1970'ler, konjonktürel 
gerilemenin en belirgin olduğu yıllar olmuştur. 1973'ün 
ortasından bu yana özellikle 1974 yılı içindeki geri
leme İkinci Dünya Savaşından sonraki yıllarda alışıl
mamış bir noktaya gelmiştir. 

Tabiî, insanlık özellikle uluslararası kuruluşlar bu 
sorunları incelemek, çözüm getirmek için çaba sarf 
etmişlerdir. Durgunluk; özellikle otomobil endüstri
si gibi, dayanıklı ve lüks ihtiyaç malları tüketimi gi
bi, inşaat gibi, ulaştırma, turizm gibi belli alanlar
da bunalımlar yaratmıştır. Dünya ticareti 1974'te 
gelişmek şöyle dursun, c/c 5 oranında gerilemiştir. 
Öyle görünüyor ki, 1975 yılı içinde de 1973'ün or
tasından, başlayarak, 1974'ü damgalamış olan ikti
sadî bunalım sürüp gidecektir. Bu bunalımın sürüp 
gideceği, bu bunalımın boyutu, yoğunluğu özellikle 
Türk ekonomisine yapacağı tesirler gözönünde bulun
durularak tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler iktisa
dî, nakdî, parasal, malî tedbirler olabilir. 

Gene, 1973 ve 1974'ün bir başka belirgin özelliği, 
özellikle Afrika kıtasındadır: Beliren kuraklık ne
deniyle, beslenmenin dünyanın hiçbir çağında görül
medik derecede yeniden önemli bir sorun olarak or
taya çıkmasıyle karakterize edilebilir. 

Fiyat artışları, 1973'te sanayileşmiş ülkelerde 
ortalama % 7,5 oranındaydı. Aynı ülkelerde 1974 
içindeki fiyat artışları bir yıl öncekinin iki misline yak
laşmış, ortalama % 14'e ulaşmıştır. 

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler bünye
leri icabı iktisadî bunalımın getirdiği rahatsızlıklara 
karşı daha duyarlıdırlar. Ondan dolayı enflasyonun 
bu memleketler üzerindeki baskıları daha belirgin ol
muştur. Az gelişmiş ülkelerde 1973'te % 25 civa
rında olan fiyat artışları 1974 yılının ilk sayı içinde 
c/c 37'ye ulaşmıştır. 

1973 - 1974 yılları, petrol fiyatlarında şimdiye 
kadar hiçbir hammaddede görülmemiş süratli ve 
yüksek artışların oluştuğu yıllardır. Petrol fiyatları 
bu kısa dönemde dört misli kadar bir artış göster
miştir, üstelik petrol üreten devletler, OPEC kısa 
adiyle anılan (kendi aralarında, dünya politikasını et
kileyecek bir yeni kuruluş) bir uluslararası baskı gru-
pu meydana getirmişlerdir. Bu dönemde hammad
de fiyatları da artmıştır. 

Hammadde fiyatlarında artan kalemler yanında 
j fiyatı düşen maddelere de rastlıyoruz; pamuk gibi. 
i Bu sonuncu hammadde birazdan arz etmeye çalışaca-
i ğım, Türk ekonomisini 1974 yılı içinde olumsuz yön

de etkilemiştir. 
j Petrol üreten ülkeler dışında kalan, gelişmekte 

ülkelerin dış ticaret açığı 1975 için 30ı milyar dolar 
! olarak tespit edilmiştir. Onun için dünya para siste-
j minin düzenlenmesini ve uluslararası ödemelerdeki 
! ortaya çıkabilecek güçlükleri ayarlamayı amaç edinen 
; Para Fonu yeni yılın getirdiği özel şartlar içerisinde 
i alınması gerekli tedbirlerin neler olacağını incelemiş 

ve 1975 yılı başında Washington'da yaptığı guver-
; nörler toplantısında birtakım sonuçlara varmıştır. 
i 
İ Buna göre, gelişmekte olan ülkeler için gerçek ser-
! maye ulaşımını sağlayacak malî, iktisadî tedbirlere 
[ baş vurulmalıdır. Gelişmekte olan ülkelere ucuz faiz-
! le borç verme olanakları araştırılmalıdır. 

Petrol fiyatlarından zarar gören ülkelerin bu du-
I rumlanmn karşılanması için özel fon tesis edilmiştir. 
| Buhrandan en ziyade zarar görmüş ülkeler için bir

takım özel, malî ve iktisadî tedbirler önerilmiştir. 
Para Fonunda üye devletlerin kullandıkları çekme 
haklarında % 33 civarında c/c 32,5 gibi bir artma te
sis edilmiştir. Petrol üreten devletlerin petrolden el
de ettikleri fonların kullanılması hakkında öneriler 
ileri sürülmüştür. 

Dünya para sistemlerinin gözden geçirilmesi ge
reği, bu tedbirler manzumesinin bir parçası olarak or
taya sürülmüştür. Zaten, para bunalımı ta 1970'le
rin başında kendini göstermişti: Dünyanın belli başlı 
uluslararası ödemelerde araç olarak kullanılan para
ları için yeni pariteler tespiti bankaca daha 1970ı'lerin 



C. Senatosu B : 26 5 . 2 . 1975 O : 1 

başında Para Fonu'nca tespit edilmişti. Yeni pari-
teler tespit ederken önemli uluslararası ödemelerde 
kullanılan dünya paralarının dalgalanmaya bırakılma
sı önerilen usullerdendi. Ondan dolayı son yıllarda 
paraların dalgalanmaya bırakılması halini birçok ve
silelerle görüyor ve duyuyoruz. Bir zamanlar bü
tün Batı âleminin peşinden koştukları dolar, bu ge
çen dönemde iki kere devalüe edilmiştir. Üstelik o 
da dalgalanmaya bırakılmış paralardan biri haline 
gelmiştir. 

Dünya memleketlerinin gelişme durumları, eko
nomik bünyeleri farklı olduğu için farklı tedbirler 
önerilmiştir. Bu tedbirler arasında Avrupa İktisadî 
İşbirliği Teşkilâtına dâhil gelişmiş memleketlerin 
gelişmekte olan memlekeltere gerçek sermaye akımı
nı sağlayabilmesi için 25 milyar dolara kadar bir 
yardımda bulunmaları öngörülmüştür. 

En önemli kararlardan birisi altına ilişkin karar
lardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Devletin kendine özgü özel araçlar yaratan bü 
kuruluş olduğunu söylemiştim. Para devletin yarat
tığı bir araçtır. Paranın icadı tekerleğin icadı gibi 
olmamıştır. Eğer devlet olmasaydı belki de para 
icat edilmezdi; ama icat edildiğinden bu yana para 
bu madeni has dediğimiz altınla ilişkilidir. Hele 19 
ncü yüzyıldan bu yana kurulan para sistemlerinde 
altın daima önemli bir rol oynamıştır. Altının ikti
sadî hayattaki değeri iktisadî doktrinlerde yanıltıcı 
sonuçlara varan görüşleri ortaya çıkarmaya sebep 
olmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra Para Fo
nu kurulurken altınla paralar arasmdaki ilişki de 
gözönünde bulundurulmuştu. Para Fonu'na üye olan 
memleketler, bir kısım bu fona yapacakları yatırım
ları, ödemeleri, kotalarının 1/4 kadarını altınla 
ödemek, mecburiyetindeydiler; fakat bu madenî has 
son yıllarda bir spekülatif ticaret metaı haline geldi. 
Kıymeti kısa dönemler içerisinde çıktı, indi. Tabiî 
bunu gözönünde bulunduran milletlerarası para so
runlarını düzenlemekle vazifeli organizasyon, teşki
lât, örgüt altın hakkında da karar almak durumun
daydı. Alınan kararlar şunlardı: 

Bir kere dolarla altın arasındaki ilişki kaldırıl
mıştır. Üyelerin kotaları bundan sonra altın olarak 
ödenmeyecektir. Altının serbestçe merkez bankala-
rıyle alınıp satılması kararlaştırılmıştır. Paraların 
değerini altına bağlama yerine çağımızın büyük ikti
satçısı Keynes'in vaktiyle önerdiği bir sisteme, Ban-
cor sistemi gibi bir sisteme çok benzeyen özel çekme 

haklarına dayandırılması kabul edilmiştir. Böylece 
altının rolü azaltılmıştır; ama hâlâ altın merkez ban
kaları rezervlerinde durmaktadır. Bir kısım memle
ketler bu rezervlerini yeni değerler üzerinden kıy-
metlendirmişlerdir. Tabiî bu bir rezerve artışını ken
diliğinden davet eder. Rezerve artınca emisyon da 
artar. Fransızlar bunu da yapmışlar; fakat bu artan 
emisyonu özel bir hesaba naklederek kısırlaştırma 
yoluna gitmişlerdir. Birçok başka memleketler sa
dece merkez bankasındaki altın rezervlerini tutmakla 
yetinmektedirler. Biz de bu yolda yürümekteyiz. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Şimdi, Türkiye'deki iktisadî şartlara kısaca temas 
etme kistiyorum. 

Türkiye'de 1974 yılı içinde gayri safi millî hâsılada 
cari fiyatlarla % 39,6 lık bir artış olmuştur. Böyle
ce gayri safi millî hâsıla 430 milyar 600 milyon lira
ya ulaşmıştır. 

Bu cari fiyatlarla olan artışı sabit fiyatlara dö-
nüşiürürsek % 7,5'luk, ihmal edilmeyecek bir ar
tış hızı karşınıza çıkar. 1974 yılı içerisinde Batı âle
mine mensup çeşitli ülkelerde artış oranı sıfır veya 
0,2, 0,3, 0.4 civarındadır. Batı İktisadî İşbirliği Teş
kilâtına dahil bazı Batı Avrupa memleketlerinde art
ma şöyle dursun; azalma olmuştur, gerileme olmuş
tur. Binaenaleyh, bunlar gözönünde bulundurulur
sa 1974 yılı içerisinde Türkiye'deki uygulamanın c/c 7,5 
gibi bir safi artış vermiş olması sevinilecek bir şey
dir; ama bu r'c 7,5'luk artış planın öngördüğü 7,9'Iuk 
artışa kıyasla 0,4 oranında geride kalmıştır. 

Derhal belirtmeliyim ki ekonominin belli basıl 
sektörlerinde 1974 yılında meydana gelen artışlar her 
sektörde planın öngördüğü biçimde olmamıştır. İyi 
bir mahsul yılının idrak edilmesi ziraateki gelişmeleri 
plan hedeflerini aşkın biçimde geliştirmiştir; ama bu
na karşılık sanayideki gelişmeler plan hedeflerinin 
altında kalmıştır. Hizmetler sektöründe de plan he
deflerini hafifçe aşan bir gelişme olmuştur. 

1974"ün en önemli sorunu, Türkiye'de de dünya
nın-diğer memleketlerinde olduğu gibi, fiyat hare
ketleridir. Fiyat hareketleri bir hesaba göre % 29'a 
yükselmiştir. Toptan eşya fiyatlarının yıllık ortala
malarına göre artışlar; yıllar itibariyle 1972 yılında 
% 18, 1973 yılında Çf 20,5 ve en son istatistiklere 
göre 1974 yılında % 29,4 olmuştur. 

Fakat, fiyat artışlarını hesaplamada kullanılan baş
ka bir metot daha vardır; o da yıl sonlan esas alına
rak yapılan karşılaştırmalardır. Bu karşılaştırma 
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gözönünde bulundurulursa fiyatlardaki artışlar şöy
ledir: 1972 yılında % 14,9, 1973 yılında % 29,2, 1974 
yılında % 19,4'tür. Bir kısmı gıda maddelerinin fi
yatlarında görülen artış ise % 30'u aşmıştır. Bunların 
sebepleri üzerinde birazdan kısaca durmak fırsa
tını bulacağım. 

1974 yılı içerisinde sanayi mamulleri fiyatları, 
Şubat 1974 ayarlaması sonucu olarak, Mart 1974 
içinde ve daha sonraki ayda, Nisan içerisinde bir 
artış göstermiştir; ama o zamandan beri Türkiye'de 
sanayi malları fiyatları sabit tutulduğu için sana
yi mamulleri fiyatlarında yıl içinde bir başka geliş
me, artma olmamıştır. Hatta bazı alanlarda gerile
meler, hafif inmeler kaydedilmiştir. Biliyorsunuz 
1970'de Türk parası bir operasyona tabi tutulmuş
tur. Bu devalüasyon fiyat makasını sanayi mamul
leri lehine açmıştır; geçen yıllar, bu açığı kapat
mıştır. Şimdi, tanm ürünleri lehine bir gelişmenin 
olduğunu müşahade ediyoruz. Buradaki gelişmeler, 
sınaî mamulleri geride bırakmıştır. 

Tüketicinin kullandığı ihtiyaç mallarında fiyat 
artışları görülmüştür. Dünkü gazeteler, tekel fiyat
larında tüketicinin kullandığı bir malda, bu yıl için
de görülen yeni artışlar da kaydediyor. Ziraaî mah
sûllerde görülen fiyat artışları, uygulanan destek
leme politikalarının bir sonucudur. Bu tarım ke
simine yeni kaynakların aktarılması sonucunu do
ğurmuştur. 

Türkiye'de toplu sözleşme yıllan çift yıllardır. 
Tek yıllarda da toplu sözleşme yapılır; ama toplu 
sözleşmelerin topluca yapıldığı yıllar çift yıllardır. 
Binaenaleyh, 1974 yılı, toplu sözleşmelerin topluca 
Türk toplumunda yapıldığı bir yıl olmuştur. Orada 
da büyük artmalar göze çarpmaktadır. Binaenaleyh, 
emek gelirinin millî gelirdeki payı da artmıştır. Bun
dan dolayı Türk toplumunda tüketim tercihleri de
ğişen bir nitelik göze çarpmaktadır. Türkiye, toplu
mu teşkil eden grupların içerisinde tüketim tercih
leri bu kaynak aktarmaları sonucu değişen bir dina
mik toplum manzarası göstermektedir. 

Özellikle zarurî ihtiyaç maddelerinin, yiyecek, 
içecek maddelerinin fiyat artışlarında Türkiye'de mal 
dağıtımında raslanan tıkanıklıkların da büyük rol 
oynadığını görüyoruz. Türkiye'de üreticiden tüketici
ye geçim mallarının, yiyecek, içecek götüren meka
nizma iyi düzenlenmemiştir. Bu alanda alınması ge
rekli çok ciddî tedbirler vardır. Bu düzensizlik za
man zaman tıkanıklıklar meydana getirmek sure

tiyle sunî fiyat artışlarını peşinden sürüklemekte
dir.-

Nihayet enflasyonu etkileyen birkaç önemli fak
törü zikrederek neden Türkiye'nin yüksek fiyatlı bir 
dönem yaşadığını ve yaşayacağını arza çalışayım: Her 
toplumun başka toplumlarla olan ekonomik ilişkileri, 
bir kısım enflasyonun ithal yolüyle dış memleket
lerden millî toplumlara gelmesi sonucunu doğur
maktadır. Türkiye'de hızlı bir nüfus artışı vardır. 
Hızlı nüfus artışı talebi sürekli biçimde kamçıla
yan bir faktördür. Bu da fiyat artışlarını etkileyen 
önemli bir etkendir. 

Nihayet, Türk ekonomisinin artık kronikleştiği, 
değişmez bir kader çizgisi haline geldiği sanılan dış 
ticaret açıklarını dengelemiş olan ve bizi bu çıkmaz
dan kurtarmış olan işçi dövizleri, memleketteki talep 
artışını kamçılayan etkiler meydana getirmektedir. 
Onun için, 1975'deki tedbirlerimizi bilinçli, ihtiyat
lı, istikrar sağlayıcı politika tedbirleri olarak alma
ya, düzenlemeye mecburuz. 

Saym Başkan, sayın senatörler; 
1974'ün bu genel manzarasını çizdikten sonra; 

fiyat artışlarını, enflasyonu, yüksek fiyat düzeyini et
kileyen ve belgeleyen birtakım başka göstergeler 
üzerinde de durmak isterim. Bu arada 1974'deki ya
şadığımız para - kredi durumunu bu konuda izlen
miş politikayı, uygulama sonuçlarım kısaca bilgile
rinize sunmak isterim : 

1974 yılı Türkiye'de sadece yüksek fiyat düzey
lerinin bulunduğu bir yıl olarak vasıflandırılamaz. 
Kıbrıs olayları da bu yıl içerisinde meydana gel
miş ve Şanlı Ordumuzun zaferiyle sonuçlanmıştır. 
Bu olay, elbette ekonomik hayatı etkileyen sonuç
lar doğurmuştur. Mevduatta çoğalma yerine, mev
duat çekilmesi sonucu azalma, derken duraklama 
olmuştur; fakat alınan isabetli tedbirlerle, faiz po
litikasıyla bu akım tersine çevrilmiş, yıl sonuna doğ
ru normal mevduat artışı yeniden sağlanmıştır. 

1974 içinde para arzı c/c 20 oranında artmıştır, 
84 milyar 672 milyon liraya ulaşmıştır. Bu % 20 ar
tış, 14 milyar 144 milyon liralık bir artıştır. Bunun 
da c/c 45'i 6 milyarı emisyondan meydana gelmek
tedir. Demek ki, para arzındaki çoğalmayı etkile
yen en önemli etken emisyondur. Emisyon hacmi 
1974 sonu itibariyle 33 milyar 477 milyon liraya 
ulaşmıştır. Bu rakamlar 1974 yılı sonu itibariyleydi; 
Ocak, Şubat, yani 1975'e ilişkin rakamları sunma
ma müsaade ederseniz, 31 milyar 442 milyon lira ol
duğunu arz etmek isterim. Demek ki, emisyon hac-
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minde bir azalma 1975 yılı başında müşahade edil
mektedir. 

Emisyonu kamçılayan en önemli etken de, geçen 
yıl biraz evvel oluşumunu şükranla kaydettiğimiz 
iyi bir tarım rekoltesinin meydana gelmesidir. Tarım 
rekoltesi yüksek olunca, uygulanan destekleme po
litikası aracılığıyle o kanaldan ister istemez emisyon 
durumu kamçılanmaktadır. Emisyonun 1974'de gö
rülen artışı c/c 32,2'dir; ama tekrar arz edeyim, tarıma 
yönelik kıymet aktarmaları bu artışı etkileyen en 
önemli etkendir. 1974 yılı içinde mevduatta orta
lama yüzde 9 oranında bir artış olmuştur. 1973 yılı 
sonunda 80 milyar civarında olan mevduatımız, 87 
milyar 654 milyon liraya ulaşmıştır. 

Banka kredileri : 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Yıl içinde banka kredilerinde yüzde 20 oranın

da bir artma kaydedilmiştir. Bu artma sonunda ula
şılan toplam rakam 90 milyar 192 milyon liradır. 
1974 yılında mevduat artışında yavaş bir yüksel
me olduğu için ve ayrıca Merkez Bankası kaynak
ları da tedbirli biçimde kullanıldığından kredi artışı 
hızlı olmamıştır. Banka kredilerinde 15 milyar 124 
milyon liralık bir artma olmuştur. Banka kredilerin
de görülen bu 15 milyar liralık artışın üçte ikisi ta
rım kredilerine aittir. Tarım kredilerine aidolan bu 
rakam 9 milyar 65 milyon liradır. 

Merkez Bankast reeoskont ve avanslarında görü
len artma da tarıma yönelik kredilerden meydana 
gelmektedir. 

1974 yılında, ticarî kredilerde de bir artış olmuş-
' tur; ama buradaki artışı etkileyen en önemli etken, 
yine Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri senetlerin-
deki artışlardır. Merkez Bankası kredileri, 1974 yılı
nın 12 aylık dönemi sonunda yüzde 58,3 oranında bir 
artma kaydetmiş ve 44 milyar 742 milyon liraya ulaş
mıştır. 

Bankalar sisteminin net kredi hacmi ise yıl için
de yüzde 26 oranında artma kaydetmiş ve 111 milyar 
913 milyon liraya yükselmiştir. 

Ödemeler dengemiz, 1974'te yeni bir safhaya ulaş
mıştır diyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşun
dan bu yana kaydettiği en yüksek dış ticaret hacmine 
1974 yıh içinde ulaşmıştır. Türkiye'nin 1974 yılı it
halât ve ihracatı 5 milyar 310 milyon dolardır. Prog
ram hedefini 1 milyar 360 milyon dolar aşmıştır. 

İhracat, 1973'te 1 milyar 317 milyon, 1974'de 1 mil
yar 532 milyon; ithalât ise, 1973'te 2 milyar 86 mil
yon, 1974'de 3 milyar 778 milyon olmuştur, ihracatta 
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[ görülen artış, bir yıl önceki rakama kıyasla yüzde 
11,6'dır. ithalâtta görülen artış ise yüzde 81,1'dir. 
Böylece dış ticaret açığımız 1974 yılı içinde 2 milyar 
245 milyon liraya ulaşmıştır. Bu da tarihimizin kaydet
tiği en yüksek dış ticaret açığı rakamını ifade etmek
tedir. Dış ticaret açığındaki gelişme bir yıl öncekine 
kıyasla yüzde 191,7'dir. işçi dövizleri, bu açığı karşı
lamada kulandığımız en önemli kaynaktır. 

İşçi dövizlerinde 1974 yılı içinde yüzde 20,4 ora
nında bir artma olmuş ve 1974 yılı içerisinde işçi dö
vizleri rantresi 1 milyar 424 milyon liraya ulaşmış
tır. 

Böylece altın ve döviz rezervlerimizin durumu şu 
rakamlarla ifade edilebilir : 

1972'de altın ve döviz rezervlerimizin toplam ye
kûnu 1 milyar 311 milyon dolar; bu rakam 1973'te 
2 milyar 39 milyona, 1974 yılı sonunda ise 1 milyar 
610 milyon dolara ulaşmıştır. 1974 yılı sonundan gü
nümüze kadar geçen dönemde daha da azalma ol
muş ve bu rakam 1975 Ocak ayı sonu itibariyle; yani 
Şubat başında 1 milyar 594 milyon dolara inmiştir. 
Bunu tabiî ki, dünyadaki hızlı fiyat artışı doğur
muştur. 

Türkiye'nin ithal ettiği makine ve teçhizat, ham
madde, petrol ve benzeri önemli ithal mallarının hep
si, fiyatları aynı ölçülerde olmasa bile büyük nis
pette artış göstermiştir. Bu rakamın ortaya çıkma-

I sında bir başka etken 1974 yılı içerisinde pamuğun 
ihraç edilememiş olmasıdır. Pamuğun dış ticareti
mizdeki yeri aşağı yukarı 200 - 225 milyon dolardır. 
Eğer bu yekûnda bir ihracat yapabilmiş olsaydık. 
size biraz evvel dış ticaret dengemiz hakkında ve
receğim rakamlar, çok daha farklı bir biçime dönüş
müş olacaktı. 

Sayın Başkan,, sayın senatörler; 

1974 yılının Türkiye'ye ilişkin olan ve anlam ta
şıyan iktisadî göstergeleri arz ettiğim biçimde sunul
maya çalışılmıştır. Şimdi 1975 yılı bütçesinin ince
lenmesine geçiyorum. Arz ettiğim dünya şartlan 
içinde, Türkiye'de varlığına tanık olduğumuz iktisa
dî şartlar içinde hazırlanan 1975 yılı bütçesinin özel
likleri nelerdir, nitelikleri nelerdir; kısaca onlar üze
rinde duracağım. 

1975 mali yılı bütçesi, Sayın Başkanımızın da açış 
konuşmasında belirlendiği gibi güç şartlar içerisin
de hazırlanmıştır. Hükümetinize bütçenin hazırlana
bilmesi için kısa bir dönem tanınmıştır. Buna rağ
men Hükümetiniz, şartlar ne kadar olumsuz olursa 

I olsun; bütçenin gerek boyutlarının, gerekse yapıcı -
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nm ve kompozisyonunun; ekonomik istikrar, millî gü
venlik, sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine ula
şacak biçimde düzenlenmesine özellikle itina gös
termiştir. 

Hükümetimizce 1975 yılı Bütçesi 107 milyar 355 
milyon liralık bir masrafla Yüce Meclise sunulmuş
tur. 1975 yılı ödenek teklifleri, 1974 yılma kıyasla 
cari hizmet ödeneklerinde c/c 25,32, savunma özel 
yatırımlarında % 18,96, yatırım ödemelerinde % 32,90, 
transfer ödeneklerinde % 29,31 oranında artış göster
miştir. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ay
rılan ödenekler hariç tutulursa, cari hizmetler için 1975 
Bütçesinde görülen artış oranı % 10 - 10,5'e iner. 

1975 yılı Bütçesinin cari harcamalar için tasar
ruflu bir biçimde azamî tasarrufa riayet edilmek 
suretiyle hazırlandığının en belirgin ifadesi bu ver
diği rakam olabilir, sanıyorum. Bu, istikrarı sağlayı
cı tedbirlerin bir kısmı, bir parçası, bir unsuru ola
rak düşünülmüştür. 

Öte yandan dış güvenlik sorunu günümüz için, 
memleketimiz için büyük önem taşımaktadır. Ondan 
dolayı 1974 yılı Bütçesine kıyasla 1975 Bütçesinde 
millî güvenliğe ayrılan ödeneklerde artış oranı % 
54'tür. Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinde bu 
oran % 22"dir. 

Bunun dışında, cari harcamalar içerisinde yer al
mış Srmasına rağmen özel nitelik taşıyan bir kısım 
harcamalarda da önemli oran artışları göze çarp
maktadır. Özellikle eğitim alanında, eğitimin de yük
sek öğrenim alanında meydana gelen kapasite artışı 
gözönünde bulundurularak bu hizmete ayrılan ödenek
lerde de % 12,7 oranında bir artış öngörülmüştür. 

1975 yılı Bütçesi Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında söz konusu yıl programı için öngörülen 
hedeflere gerek cari, gerek yatırım, gerekse trans
fer ödenekleri yönünden kesin uyum içindedir. 1975 
yılında yatırım ödeneklerinin toplam bütçe ödenek
leri içindeki büyüklüğü 1974 yılına kıyasla c/c 32,9 
oranında artarak 25 milyar liraya ulaşmıştır. Bu 
meblâğın toplam bütçe ödenekleri içindeki payı 
c/c 23,3'dür. Ayrıca, bütçenin transfer ödenekleri içinde
ki yatırım niteliği taşıyan ödeneklerle birlikte, yatı
rını amaçlı ödeneklerin toplamı 38 milyar 150 milyon 
liradır. Bu, toplam konsolide bütçe ödeneklerinin 
c/c 35,5'ine tekabül eder. 

Yatırımların sektörlere ve kuruluşlara göre dağılı
mında halka doğrudan hizmet götürecek kuruluşla
ra öncelik verilmiştir. 

Bir misal olarak arz edeyim: Köye dönük hizmet
ler için 1974 Bütçesinde konulan ödenek 6 milyar 
649 milyon lira idi; 1975'de bu 8 milyar 700 milyon li
raya çıkarılmıştır. 

1975 yılı Bütçesinde taransfer ödeneklerinin sap
tanmasında tasarruf ilkesine azamî derecede dikkat 
edilmiştir. Ancak, yasal zaruretlerden doğan trans
fer ödemeleri bütçeye konmuş, onun dışındakilerin, 
tasarruf kaidesine riayet edilerek, azamî itinayle dü
zenlenmesine özen verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosuna sunulan şekliyle 1975 yılı 

Bütçesi, Karma Komisyondaki müzakerelerden ve 
Komisyonun titiz, olumlu çalışmalarından sonra kon
solide gelir bütçesi cüzi bir artışla bağlanmıştır. 

Komisyonca, 1975 yılı Bütçe giderleri, yapılan de
ğişikliklerle 222 milyon lirası cari, 1 milyar 73 mil
yon lirası yatırım, 602 milyon lirası transfer ödenek
lerine ilişkin olmak üzere bir artış kaydetmiştir. 
Böylece 1975 yılı gider bütçesinin kompozisyonunda 
gördüğünüz gibi, 1 milyar liralık daha yeni yatırım
ların eklenmesi sonucu olarak yatırımlar lehine yeni 
bir ağırlık getirilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonunca gider bütçesi üze
rinde yapılan artırmaların 880 milyon lirasının kon
solide bütçe ödenekleri üzerinden yapılan % 1 ke
sintinin getirdiği tasarruflarla 1 milyar lirasının iç 
istikrazlarla, bakiyesinin de çeşitli gelirlerdeki art
malarla karşılanması öngörülmüştür. 

Ödenek miktarlarını belirlediğim 1975 bütçesi
nin üzerinde durulmaya değer özellikleri şunlardır : 

Bir kere Devlet Personel Kanunu getirdiği çeşitli 
hükümlerle yıllık bütçelerin personel rejimine iliş
kin çeşitli düzenlemeler yapmasını gerektirmektedir. 
1975 yılı Bütçesinin hükümleri arasında bu yasanın 
izlerine de taslamak mümkündür. 

Meselâ, aylık gösterge rakamı 8'den 9'a çıkarıl
mıştır. Doğum yardımı 200 liradan 300 liraya çıka
rılmıştır. Aile yardımı her çocuk için 25 liradan 50 li
raya çıkarılmıştır ve ilk defa Personel Kanununun 
öngördüğü mahrumiyet yeri ödeneği bu yıl bütçesi
ne ithal edilmiştir: Yerine göre 200 ya da 300 liralık 
bir mahrumiyet yeri ödeneği bütçemizde öngörül
müştür. 

Bunun dışında, ek ders ücretleri için, geçici ve 
sürekli görev yollukları için çeşitli ayarlamalar ve 
yükseltmeler yapılmıştır. 

Bütçe uygulaması sırasında karşımıza çıkacak 
muhtemel olumsuz koşulları süratle karşılamak için 
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ekonomik istikrara dönük ve tasarruflu bir harcama 
uygulaması yapılabilmesi için birtakım esneklikler 
sağlayan tedbirlere ihtiyaç vardır. 1975 bütçesin
de bu tedbirler de öngörülmüştür. 

1975 bütçesinde yatırımları hızlandırma fonu, 
toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği giderleri karşıla
mak fonu, yükseköğrenimdeki kapasite artışını kar
şılama fonu, Personel Kanununun gerektirdiği gi
derleri karşılama fonu, deprem fonu gibi bu esnekli
ği sağlayıcı birtakım özel fonlara Taslayacaksınız. 

Ayrıca, kamu hizmetlerinde etkinliği sağlamak, 
israfı önlemek, tasarruflu bir gider uygulaması ya
pabilmek için, kamu personeli sayısının gereksiz 
büyümesini önlemek için, kamu giderlerine ilişkin 
mevzuatın uygulanmasında esas alınacak müşterek 
norm ve standartların tespiti için birtakım yeni hü
kümler getirilmiştir. 

Bunlardan bir tanesi, kamu kesiminde yapılacak 
toplu iş sözleşmelerindeki ahenkleştirmeyi sağlayıcı 
yeni bir hükümdür. Tasarının 33 ncü maddesinde yer 
alan bu hüküm. Türk kamuoyuna ve Yüce Meclise 
kamu kesiminde yapılan toplu işsözleşmelerde ahenk
sizlik olabileceğini ve bu hususta hem Türk kamu
oyunun, hem Yüce Meclisin dikatinin çekilmesi ge
rektiğini ifade eden bir maddedir. Yoksa, toplu iş söz
leşmelerinin, onun taşıdığı hükümlerin Bütçe Ka
nunu gibi geçici bir kanunla düzenlenmesi bahis 
konusu değildir. Bu bakımdan da, bazıları böyle 
bir anlam addettikleri için, haklı olarak bu madde
yi yermişlerdir ve Anayasaya aykırılığını bile iddia 
etmişlerdir; ama bizim amacımız, bu maddeyi Büt
çe Kanununa koymakla Türkiye'de kamu kesimin
de toplu işsözleşrneleri rejiminde bir düzenlemeye, 
ahenkleştirmeye ihtiyaç olduğunu Yüce Meclise ve 
kamuoyuna sunmaktı, amacımız bunun ötesinde bir 
biçimde tefsir edilmemelidir. 

Ayrıca, dünyanın birçok memleketlerinde gördü
ğümüz fiyat ve ücret düzeyini düzenlemede yardım
cı olacak, danışıcı nitelikte bir kurul, ekonomik denge
nin düzenlenmesine yardımcı olacak Ulusal Ekono
mik Danışma Kurulu yine Bütçe Kanununun 36 ncı 
maddesiyle öngörülmüştür. 

1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısında, Yüce Bütçe 
Karma Komisyonuna sunulmuş maddelerle Yüce Se
natoya sunulmuş maddeler arasında bazı farklılıklar 
göze çarpacaktır. Bu farklılıklar şuradan ileri gelmek
tedir. 

Anayasa Mahkemesi, 1975 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı hazırlanıp Meclise sunulduktan sonra, 1974 yılı 

Bütçesinin bazı maddelerini iptal etmiştir. 1974 yılı 
bütçesindeki iptal edilen bu maddeler, son 4 - 5 yıl
dan beri her bütçe kanununda yer almış, alışılagel
miş birtakım maddelerdir. Bu maddelerin Bütçe Ka
nununa girmesinin sebebi de, bütçenin yapılmasını, 
uygulanmasını, masrafların yapılmasını, düzenleyen 
birtakım kanunların, İ920'lerden kalmış olması ve 
bugünün icaplarına uymamasıdır; ama Anayasa Mah
kemesi. böyle temel kanunların Bütçe Kanunu gibi 
geçici bir karanla değiştirilmesinin Anayasaya aykırı 
olacağım haki;, olarak iddia etmiştir; çünkü Türk 
Anayasası, Dûîçe Kanun tasarısına bütçeyle ilişkili 
olmayan hükümlerin konulmamasını emretmektedir; 
Bütçe Kanun tasarısına birtakım sokuşturmaların ya
pılmasını, Bütçe Kanun tasarısının bu sokuşturmalar
la tanınmaz hale getirilmesini Türk Anayasası iste
memektedir. İşte bu Anayasa maddesine dayanarak, 
Anayasa Mahkemesi haklı olarak bu maddeleri ip
tal etmiştir. 

Oysa ki, biz de 1975 bütçesini 1974 ve ondan ev
velki 4 - 5 yılın bütçelerine paralel biçimde hazırla
mıştık. Binaenaleyh, iptal edilen maddelere benzeyen 
hükümler 1975 yılı Bütçe Kanun tasarısında da yer 
almış bulunuyordu. Komisyondaki çalışmalar sıra
sında bu hükümlerin hepsi düzeltilmiştir, çıkarılması 
gereken maddeler kanun metninden çıkarılmıştır, hu
zurunuza getirilmiş olan Bütçe Kanun tasarısı, bu 
değişikliklerden sonra Bütçe Kanununun aldığı biçimi 
göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bir toplumda bütçe yoluyle iktisadî hayatı yönelt

mek ya da mal: araçları biraz evvel arz etmeye çalış
tığım gibi belli amaçların gerçekleşmesinde kullanmak, 
çok kere «Hazine politikası» diye adlandırılır. Ha
zine politikası bu geniş anîamıyle, kaynakların top
lum içinde dağılımını düzenleyen bir politikadır; 
ama Hazine politikasının bir de dar kapsamı vardır. 
Dar kapsamıyle Hazine politikası; malî dengeyi ko
ruma, düzgün ödemeyi sağlama amacını güder; ya
ni Hazine işlemleri yılın gerçeklerine ve şartlarına 
göre bütçe uygulamasını yapma sanatını ifade eder. 
Müsaade ederseniz, bu alanda Bütçe Kanununun ön
gördüğü hükümler nelerdir, neler yapılması düşünül
mektedir, bu konu üzerinde de kısaca malumat arz 
edeyim : 

Önce, 1974 yılındaki Hazine durumumuzu Yüce 
Heyetinize sunmak isterim : 24 Ocak 1975 tarihi iti
bariyle Hazinenin merkez hesabına 43 milyar 681 
milyon lira gelmiş ve bu hesaptan 46 milyar 206 mil-
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yon lira ödenmiştir. Demek ki, Hazine Merkez He
sabı, 1 . 3 . 1974 tarihinden, 24 .1 . 1975 tarihine ka
dar geçen 11 aylık dönem içerisinde 2 milyar 525 mil
yon lira nakit açığı vermiştir. Bu açık, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasının kısa vadeli, avans hesap-
larıyle karşılanmıştır. Kısa vadeli avansların 24.1.1975 
itibariyle toplamı 10 milyar 955 milyon, liraya ulaş
mıştır. Hazinenin 1974 yılı içinde bu nakit sıkıntısına 
düşmesinin sebebi, Bütçe emanetlerinin geçen yıldan 
bize intikal eden miktarlardan, tek Hazine hesabı uy
gulaması dclayısıyle büyük mikyasta ödenmesinden ve 
dış mubayaalar, Kıbrıs barış harekâtının doğurduğu 
askerî harcamalar sonuçlarından ileri gelmektedir. Ha
zinenin nakit sıkıntısını hafifletmek için Hükümetiniz 
tedbirsiz davranmamıştır, 6 Ocak 1975 tarihinde çıka
rılan 7/9236 sayılı Kararname ile 1974 yılı Bütçesi
nin son. aylarında önemli tasarruf tedbirleri alınmış
tır. Bu suretle, nakit açığının daha da büyük rakam
lara ulaşması önlenmiştir. 

Hazine işlemleri, Devletin itibarını öne sürerek 
yaptığı borçlanmaları da kapsar. Buna kamu kredisi 
deriz. Türkiye Cumhuriyetinin borçlan, gelişmiş 
memleketlerin kamu kredisine kıyasla mütevazi ra
kamlardadır. 30 Kasım 1975 tarihi itibariyle iç borç
lar 41 milyar 984,5 milyon liradır. Bunun Devlet büt
çesinde ödenecek 27 milyar kısmı 72 milyon liradır. Ge
ri kalan 14 milyar 912 milyon lirası Kamu İktisadî Te
şebbüsleri, Yatırım Bankasına ve belediyelere aittir. 

30 Kasım 1974 tarihi itibariyle dış borçlarımızın 
tutarı 44 milyar 271,5 milyon liradır. Bunun 3 mil
yar 494.5 milyon lirası Türk lirası ile ödenecek borç
lardır. İç borçlar gibi Türk lirası ile ödenecek bu dış 
borçlan da gözönünde bulunduracak olursak, Türk 
parası ile ödenecek borçlarımızın tutarı 45,5 milyar 
liraya ulaşır. Geriye kalan ve döviz ile ödenmesi ge
reken 40 milyar 777 milyon liralık dış borcun dolar
la olan ifadesi 2 milyar 887,9 milyon dolardır. 

Acaba Türkiye'nin dış borçlan nasıl bir seyir gös
teriyor, nasıl bir ağırlık, yoğunluk taşıyor? Bu husus
ta da bilgi arz etmek isterim; 

Dış borçlarımızın 1973 yılında ihracatımıza ya da 
dış ticaretimize oranı yüzde 15 iken bu 1974'te yüz
de 13"c düşmüştür. Eğer dış ticaret hacmini tüm ola
rak alırsak dış. borçlar ödemelerinin 1973 içindeki ora
nı yüzde 5 idi, 1974'te bu oran yüzde 4'ün altına in
miştir. 

Yine Hazine işlemleri ile ilişkili bir önemli bö
lüm, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ilişkin Hazine fa
aliyetleridir; 

1 Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıllarda da Kamu 
j İktisadî Teşebbüslerinin etkin, verimli işletmecilik 

prensiplerine göre yöneltilmeleri ve finansman ihtiyaç
larının karşılanmasında kendi olanaklarını değerlendi
rebilmeleri üzerinde önemle durulmuştur. Yüce Mec
lislere sunulan 1975 yılı bütçesinde, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin ihtiyacı olan finansmanı karşılamak 
üzere 9 milyar liralık transfer ödenekleri öngörülmüş
tür. Bu. transferlerin 6 milyar lirası kuruluşların ser-

j mayelerine mahsuben ödenmesidir. Bir milyar lirası
nın ileride sermayelerine kalbedilmek üzere ikraz ola
rak kendilerine verilmesi öngörülmüştür. Bir milyar 
lirası görev zararı karşılığıdır. Geri kalan bir milyar 
lirası da yardım olarak verilmektedir. 

Böylece, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin malî bün
yelerini daha güçlü bir hale getirmek için bütçe ba
kımından, Hazine bakımından öngörülmüş bütün 
imkânlar kullanılmıştır ve onların, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin öz kaynak, yabancı kaynak oranlarının 
öz kaynaklar lehine çevrilmesi için gerekli her türlü 
tedbire baş vurulmuştur. 

Kamu. İktisadî Teşebbüslerinin 1975 yılında top
lam olarak 25 milyar 35 milyon liralık (İller Banka
sının 2 milyar liralık mahallî idarelere yaptığı hizmet-

I 1er ve yatırımlar hariç) yatırım toplamları program -
j lanmıştır. Kamu İktisadî Kuruluşlarının 1975 yılında 
i yapacağı yatırımların 100 milyon lirası gıda, tarım ve 

sunî gübre projelerine, 3 milyar 40 milyon lirası ma
denciliğe, 12 milyar 97 milyon lirası imalât sanayiine, 
3 milyar 665 milyon lirası enerjiye, 5 milyar 859 mil
yon lirası ulaştırma ve haberleşmeye ve 274 milyon 
lirası da diğer alanlara tahsis edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinden işletmeci kuru
luşların 1975 yılında elde edecekleri kaynaklar top
lamının 22 milyar 939 milyon lira olacağı, kullanım
lar toplamının ise 28 milyar 926 milyon lirayı bula
cağı hesaplanmıştır. Buna göre, işletmelerin beş mil
yar 987 milyon liralık bir açığı var. Ancak, tasarrufçu 
kuruluşların yaratacağı 222 milyon liralık kaynak he
saba katılırsa bu miktar 5 milyar 765 milyon liraya 

I düşer. Kaynak - ödeme açığındaki geçen yıllara na
zaran fazlalaşan bu durum 1974 yılında dünya kon
jonktüründe görülen gelişmelerin yurt ekonomisine 
yansımasının bir sonucudur. Diğer taraftan, toplu iş 
sözleşmelerinin de bu alanda etkileri olduğu gözden 
uzak tutulmamalıdır. 

i Kuruluşların 1975 yılı işletme açıkları ve yatırım -
I lan için gerekli finansman beş milyar açık, 25 milyar 
! lira yatırım olarak 30 milyar 800 milyon liraya baliğ 
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olmuştur. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bu yatırım 
dengesi şu şekilde düzenlenmiştir; 

9 milyar lirası bütçeden yapılan transferlerle; 
5 milyar lirası tasarrufçu kuruluşlardan; 
6 milyar 500 milyon lirası özel fonlardan; 
3 milyar 300 milyon lirası bağlantısı yapılmış dış 

proje kredilerinden; 
7 milyar lirasının da dış borçlanma ve döviz kar

şılığı. yapılacak ve sağlanacak imkânlardan elde edil
mesi öngörülmüştür. 

Bütçe Karma Komisyonunda Halk Bankası için 
eklenen 50 milyon liralık ödenekle birlikte finansman 
ihtiyacı 30 milyar 850 milyon liraya yükselmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonunda yapılan, değişiklik
lere göre bütçe transfer rakamlarında gerekli ayarla
malar yapılmıştır. 1974 yılında olduğu gibi 1975 yılın
da da «Özel Fon» adı altında 6,5 milyar lira seviye
sinde mevduat munzam karşılıklarının kullanılması 
programlanmış ise de, 1974 Bütçe Kanununun ilgili 
maddesi hükmü Anayasa Mahkemesince iptal edildi
ğinden; bu, Bütçe Komisyonundaki çalışmalar sıra
sında Kanundan çıkarılmıştır ve Kamu. İktisadî Te
şebbüslerinin Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini 
haiz bonolar voluyle Merkez Bankası Kanununun 
48 ve 51 nci maddelerine uygun olarak 7 milyar lira
ya kadar borçlanmaları öngörülmüş ve denge bu su
retle sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Müsaadenizle şimdi kısaca gelirler bütçesi üze

rinde durmak istiyorum; 
1975 malî yılı Bütçe Kanun tasarısı ile 97 834 047 308 

lira olarak bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe Kar
ma Komisyonunda yapılan çok ufak bir artış ile 
97 888 231 296 liraya bu ulaşmıştır. Farkı teşkil eden 
54 milyon lira çeşitli gelirler bölümündeki artışlarla 
karşılanacaktır. 

Huzurunuza getirdiğimiz 1975 Bütçesinde, 88 mil
yar 555 milyon lira vergi gelirleri, 6 milyar 752 mil
yon lira vergi dışı normal gelirler, 2 milyar 581 mil
yon lira özel gelirler ve fonlar, 9 milyar lira iç istik
raz ve 1 milyar 521 milyon lira katma bütçe gelir
leri olmak üzere toplam 108 milyar 409 milyon lira 
konsolide bütçe gelirleri öngörülmüştür. 

Bu rakam, 78 milyar 458 milyon lira olarak ger
çekleşmesi beklenen 1974 konsolide bütçe gelirleri
ne göre yüzde 38,4 nispetinde bir artışı ifade etmekte
dir. 

Konsolide bütçe gelirlerinin yüzde 83'ü vergi ge
lirlerinden karşılanmaktadır. 
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Vergi gelirlerinin yüzde 44'ü gelir üzerinden alman 
vergilerden meydana gelmektedir. Bu gelir grupu için
de yer alan Gelir Vergisi 1974 gerçekleşme tahmin
leri dikkate alınarak 1975 için yüzde 36,3 fazlası ile 30 
milyar lira civarında tahmin edilmiştir. Kurumlar Ver
gisi 1975 yılı talimini 5 milyar 250 milyon liradır. 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 350 milyon, Malî 
Denge Vergici 3 milyar 500 milyon lira olarak tah
min edilmiştir. Artışlar, bu vergilerin gerçekleşme se
viyelerine uygun biçimde düzenlenmiştir. 

Servet üzerinden alınan vergilerde beklenen yüz
de 41,2 nispetindeki, artış, 1975 yılı bütçesindeki tah
minleri 1 milyar 130 milyon liraya çıkarmıştır. 

Mallardan alman vergilerde, 1975 yılında 19 mil
yar 420 milyon liralık bir tahsilat beklenmektedir. 
Dahilde alınan İstihsal Vergisi tahmini 7,5 milyar 
lira. Akaryakıt Vergisi. 1.5 milyar lira, Tekel Madde
leri Vergileri 5 milyar 825 milyon lira, İşletme Ver
gisi 1 milyar lira, Şeker İstihlâk Vergisi 860 milyon 
lira., Taşıt Alım Vergisi 1 milyar lira, Emlâk Alım 
Vergisi 1 milyar 725 milyon lira olarak tahmin edilip 
bütçeye konmuştur. 

Hizmetlerden alman vergilerin bir önceki yıla 
oranla yüzde 34.9 nispetinde bir artış ile, 1975 yılı 
bütçesi, içerisinde 9 milyar 705 milyon liraya yüksel
meli. öngörülmüştür. Bu grupta yer alan banka ve si
gorta muameleleri vergilerinin 4 milyar 750 milyon 
lira, Nakliyat Vergisinden 350 milyon lira, PTT Ver
gisinin 300 milyon. Damga Vergisinin 3 milyar 150 
milyon lira, çeşitli harçlardan elde edilen gelirlerin de 
1 milyar lira civarında olacağı tahmin edilmiştir. 

Dış ticaretten alman vergilerin yüzde 35.1 ora
nında artması öngörülmüş ve Bütçeye 19 milyar 200 
milyon, liralık bir rakam konulmuştur. Gümrük Ver
gilerinden. 4.7 milyar. Akaryakıt Gümrük Vergilerin
den 500 milyon, ithalâttan alman İstihsal ve Akar
yakıt Vergilerinden 10 milyar 200 milyon, İthalât 
Damga Vergisinden 3 milyar 100 milyon, Rıhtım 
Resminden 350 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin 
edilerek Bütçeye konulmuştur. 

Vergi gelirlerinin gayri safi millî hâsılaya oranı, 
geçen. 1970 - 1974 yıllarında, yüzde 17 civarında ol
muştur. Bu yıl içerisinde de bunun korunacağı düşü
nülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Uygulamada sağlanacak yeni yöntemler ve alına

cak idari tedbirlerle yeni vergiler getirilmeden 1975 
yılı Bütçesinin gelirleri ve giderleri denkleştirilmiştir. 

12 -



C. Senatosu B : 26 5 . 2 . 1975 O : 1 

Bazı gelir nevilerinin, gelir elastikiyetlerinin yük
sek oluşu, beklenilen hâsılatın gerçekçi bir biçimde 
sağlanıp, tahakkuk edeceği ümidini bize artırmıştır. 

1975 malî yılında uygulanacak bir seri yeni ted
birlerle, gelir elde etmede etkenlik temini usulleri
ne başvurulacaktır. 

1 Mart 1975 tarihinden itibaren, vergi daireleri
nin tamamında uygulanacak, yeni tarh, tahakkuk ve 
tahsil usulleri geliştirilmiştir ve personel bu alanda 
yetiştirilmiştir. 

Diğer taraftan vergi dairelerinin etkinliğini sağla
mak ve mükelleflerle idareler arasındaki işbirliğini ge
liştirmek yönünden, hizmet içi eğitime önem veril
mektedir. Ayrıca yabancı uzmanların da dahil olduğu 
çalışmalarla bu yöntemler geliştirilmektedir. 

Vergi, sisteminin, bugünkü ekonomik koşullara gö
re reforma tabi tutulması gereklidir. Bazı eski vergile
rin kaldırılması, yerlerine yenilerinin konulması ica-
betmektedir. Bu arada vergi sistemine dahil muafi
yetleri, istisnaları, indirimleri, nispetleri oranları, ge
lir vergisindeki, vergileme dilimlerini yeni baştan göz
den geçrmeye gerek vardır. Bu yöndeki çabalarımız 
da sürdürülmektedir. 

malî idarelere verilen hizmetlerde de o hizmetleri gö
rebilmeleri için, malî idarelerin sahip oldukları kay
naklarda da son yıllarda bir gerileme olmuştur. Malî 
idarelerin gelir kaynaklarının geliştirilmesi en önemli, 
en âcil sorunlarımızdan biridir. Bu ihtiyacı karşılamak 
üzere de bir Belediye Gelirleri Kanunu hazırlanıp 
Meclise sunulmak, üzeredir. 

Vergi kanunlarının uygulama esaslarını düzenle
yen Vergi Usul. Kanunu da yeni düzenlemeler ge
rektiren bir yasadır. Vergi ziyamı önleyecek biçimde, 
bu yasada yeni. değişiklikler yapmaya ihtiyaç vardır. 
Ayrıca, sürat, emniyet, kesinlik, basitlik sağlama ba
kımından bu kanunda bazı değişiklikler yapma gere
ğini duyuyoruz. Bu suretle, idareyle mükellef arasın
daki yakın işbirliği daha da perçinlenmiş olacaktır. 
Vergi Usul Kanunu yanında, Gelir ve Kurumlar Ver
gileri üzerinde de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Şimdiye kadar, 1975 yılı Bütçesi üzerinde ifade 

ettiklerimi, özetlemek istersek, diyebilirim ki; 

Bu yıl Bütçesi, cari harcamalarda, mümkün olan 
azamî tasarrufların yapılması suretiyle düzenlenmiş
tir. 1975 yılı Bütçesi, Planın ve 1975 yılı Programı
nın öngördüğü yatırımların tüm olarak, kamu kesi
mimde sağlanmasını temin edecek bir biçimde hazır
lanmıştır. 1975 yılı Bütçesi, fiyat istikrarının bozuldu
ğa bir ortamda, istikrar sağlayıcı bir bütçe olarak dü
şünülmüş ve hazırlanmıştır. 

Ekonomik istikran sağlamak, yürürlükteki eski hü
kümlerin karşılayamadığı amaçları gerçekleştirebil
mek ve harcama politikasında bu hedeflerin gerek
tirdiği esnekliği kazandırabilmek için bütçe kanunu
na yeni maddeler eklenmiştir. Bu maddelerin getirdi
ği ekonomik ve sosyal gayeli fonlardan daha önce söz 
etmiştim. 

Fiyat artışlarının gerekli kıldığı katsayıyı yeniden 
düzenleme ihtiyacı, katsayıyı 8'den 9'a çıkarma gibi 
bir tasarrufa bizi götürmüştür. Ayrıca, doğum yardı
mı, aile yardımı, mahrumiyet yeri yardımı gibi bir
takım konularda da yeni bütçeyle esneklik getirilmiş, 
artırmalar yapılmıştır. 

Bu. yıl bütçe politikasıyle, ülkemizde ekonomik is
tikrarın sağlanması, kalkınmanın gerektirdiği kaynak
ların yeterli olarak temini gayeleriyle birlikte, sosyal 
ve ekonomik dengesizlikleri giderici tedbirlere de 
ağırlık verilmiştir. 

1974 yılında iki önemli olayın, malî ve dengemi
zi etkilediğini hatırlatmak isterim, 

Bakanlığımızda yapılan vergi reform çalışmaları 
sırasında önemli saydığımız şu. hususları özellikle dik
katini/o sunmak isterim. 

Biliyorsunuz, Avrupa Müşterek Pazar ülkelerinin 
hepsinde masraf vergileri, Katma Değer Vergisi biçi
minde uygulanmaktadır. Biz de, günün birinde bu 
tonluma katılırsak, aynı vergiyi aynı b;çim!ere!e uygu
lamak durumundayız. Kaldı ki, Katma Değer Vergisi 
masraf vergilerinin alınmasında, salınmasında yeni 
yöntemleri ihtiva eden. geliştirilmiş bir vergidir. Bu 
itibarla, biz, Müşterek. Pazara girmeden Önce, Kat
ma Değer Vergisini memleketimizde uygulayabilmek 
için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu husustaki ya
pılan çalışmalar hemen hemen sonuca ulaşmış bir du
rumdadır. 

işletme Vergisi, üzerinde çalıştığımız bir başka ver
gidir. Bunu da daha âdil, daha yaygın, daha düşük 
oranlı bir vergi biçimine dönüştürmek için çaba sar-
fediyoruz. İşletme Vergisinin bu biçimi kazanmış bir 
tasarı halinde Meclise sunulması yakın zamanda ger
çekleşebilecektir. 

Sayın. Başkanım, sayın senatörler; 
Anayasamız, kamu hizmetlerinin görülmesini, mer

kezî ve mahallî idareler arasında buluşturmuştur. Bu 
bölüştürmeyi yaparken, mahallî idarelere de malî kay
nak sağlanmasını emretmektedir. İtiraf etmek gerekir ki, 
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Bir kere, 1974 yılında, petrol fiyatları büyük ar
tışlar görmüştür, bu bizim ekonomimizi de elbette et
kilemiştir. 

Diğer yandan da, Kıbrıs Barış Harekâtı yapılmış
tır, bunun da maliyemizi ve ekonomimizi etkilediğine 
daha önce işaret etmiştim. 

Buna rağmen, alman ciddi tasarruf tedbirleriyle, 
bu etkenlerin ve kamu kesimindeki toplu sözleşme
lerin bütçeye yüklediği ağırlıkların bütçe açığını bü
yütmemesine bilhassa büyük özen gösterilmiştir ve 
tatmin edici sonuçlara ulaşılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1975 yılı içinde ülkemiz, yöneticilerini ve hükü

metleri meşgul edecek yeni sorunlarla karşı karşıya
dır. Bu sorunların başında, en önemli konu hiç şüp
hesiz, siyasî istikrarın sağlanmasıdır. Meclise dayalı 
bir hükümetin teşkili (Başbakanımızın da birçok vesi
lelerle ifade ettikleri gibi) en içten gelen dileğimizdir. 

Yine 1975 yılı içerisinde 1970'den bu yana başla
yan ve bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi mem
leketimiz ekonomisini de etkileyen «fiyat istikrarını 
sağlamak» en önemli sorunumuz olacaktır. Fiyat ar
tışı hızını kesebilmek amacıyle alınacak tedbirler, 
ekonomik istikrarı bozmayacak, gelişme hızını azalt
mayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Arz ve talep dengesini sağlama amacına dönük 
tedbirlerle birlikte, para, kredi, maliye, kamu harca
maları, kamu kredisi, vergileme gibi benzeri politi
kaların toplu olarak gözden geçirilmesi gerekmekte, it
halât yoluyla gelen enflasyonun etkilerinin asgariye 
indirilmesi, asgarî ücret ve taban fiyatlar politikala
rında dengeli davranıîması ve neticede ekonomik kal
kınmayı, talebi kamçılayan bir politika uygulama ye
rine, üretimi artırmak suretiyle dengeyi sağlayıcı bir 
politikaya dönüştürmek gereği vardır. 

Diğer taraftan, kamu. harcamalarının finansmanı
nı sağlamak üzere «gerçek tasarruflara yönelen bir 
maliye politikası izlenmesi» zaruridir. Bu arada, top
lu iş sözleşmelerinden doğan finansman açıklarının ve 
tarım ürünlerinin, yıllardan beri uygulanmış destek
leme politikası sonucu sosyal ve malî dengeyi bozma
yacak biçimde karşılanması, yeniden düzenlenmesi 
gereği vardır. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin fiyat 
politikalarında, maliyet unsurlarını dikkate alarak ve 
girdiler düzeyindeki artışlara göre yeniden gözden 
geçirilmesi gerekebilecektir. 

Sayın Başkanım, sayın senatörler, 
Sözlerimi şöyle bitirmek isterim. Türkiye'de bir be

lirgin husus toplum hayatında göze çarpıyor. Kötü

leyici şeyler, ümit kırıcı sözler toplumumuzda kolay
lıkla geniş yankı bulabiliyor, büyük yansımalar yapa
biliyor. İyileştirici gayretler, yapıcı güçler, onların or
taya koyduğu başarılar gereği kadar tanıtılmıyor. 
Halbuki; 

Türk toplumu güçlü bir toplumdur. 
Türk ekonomisi güçlü bir ekonomidir. 
Türk ekonomisinin, Türk toplumunun güçlülüğü

nün en belirgin delili, 1974 yılı içinde yaşanmış olay
ların hiçbir olağanüstü tedbire başvurulmadan geçiş
tirilmiş olmasıdır. Onun için, toplumumuzun, ekono
mimizin geliştirilmesi, daha da planı aşan derecelerde 
üstün sonuçlara ulaştırılması imkânı vardır. 

Mevcut sıkıntıların varlığını inkar edecek değilim; 
ama bunlar yenilebilecek sıkıntılardır ve Türk top
lumu, Türk kamu yönetimi, Türk Parlamentosu bu 
güçlüklerin, bu geçici zorlukların üstesinden gelecek 
güçtedirler. 

1975 yılı Bütçesinin memleketimize huzur ve refah 
getirmesini dileyerek huzurunuzdan ayrılır, hepinize 
üstün saygılarımı sunarım efendim. (Sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Maliye Baka
nı Bedri Gürsoy. 

Değerli senatörler; 
Şimdiye kadar grupları ve şahısları adına söz almış 

olan sayın arkadaşlarımın isimlerini sırayla arz edi
yorum efendim. 

Sayın Selâhattin Özgür Millî Birlik Grupu adma, 
Sayın Fikret Gündoğan Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adina, Sayın Lütfi Tokoğlu Adalet Partisi 
Grupu adına söz almışlardır. 

Sayın Faik Atayurt, Sayın Haindi Özer, Sayın Sa
lim Hazerdağh, Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Ömer 
Ucuzal, Sayın Sami Turan ve Sayın Kâzım Karaağaç -
lıoğlu da şahısları adına söz almışlardır. 

İlk söz. Millî Birlik Grupu adına konuşacak olan 
Sayın Selâhattin Özgüründür, buyurunuz Sayın Öz
gür. 

M. B. G. ADINA SELÂHATTİN ÖZGÜR (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri, sayın Hükümet üyeleri; 

1975 yılı Genel ve katma bütçesini içeren konso
lide bütçe tasarısı üzerinde Millî Birlik Grupunun 
görüşlerini sunmaya çalışacağım. 

1975 yılı Bütçe tasarısı oldukça talihsizliğe uğra
mış bir dokümandır. 

Siyasal, ekonomik dalgalanmaların arasında kısa 
zamanda süratli bir seyirle önümüze gelmiş bulun
maktadır. 
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Evvelâ Bütçe Komisyonunun oluşturularnası için 
geniş tartışmalar yapılmış ve bizim iştirak edemeye
ceğimiz Anayasa ve Tüzük maddelerine dayanarak 
Komisyon kurulmuştur. Burada hatıraları pek taze 
olan bu münakaşalara girmeyeceğiz. 

Sayın senatörler, 
Usul yönünden bir diğer mesele de 3 aylık veya 

12 aylık icra yetkisi veren bir yasanın yapılması raii-
nakaşasıdır. Güvenoyu verilmeyen bir programın yok 
sayılacağına göre, hangi icraatın yetkisi verilecek
tir? 

«Plan ve programa» diyeceksiniz, ama Hükümet
lerin bir komputer olduklarını da iddia edilemez. 
Böyle bir şey kabul edilse bile, iktidarın tercihlerini 
belirleyecek kartları bulup da makineye koyamazsı
nız. Sözü edilen problemler bize göre askıda kalmış
lardır. 

Sayın üyeler, 
1970"lerde dünyayı sarsan siyasî ve ekonomik 

olaylar şimdiye kadar alışagelmiş bazı değer ve den
gelerinin değişeceğini haber veren işaretler olmuşlar
dır ve giderek 1975 yılının başlarında gelinmiş sanayi 
ülkelerinde ekonomik dengesizlikler ülkeleri daha da 
kötü bir şekilde etkilemeye devam etmiştir. Gelişmek
te olan ülkelerde ise ekonomik ve siyasal sorunlar 
daha da ağırlık kazanmıştır. Geri kalmış ülkelerde ise 
ekonomik sorunlar rejim değişikliklerine sebep ol
muştur. Petrol üreten ülkeler zenginleşmeye başla
mış ve dünyada gelir dağılımı tablosundaki değişik
liklerin ilk belirtileri ortaya çıkmıştır. Enflasyon - İş
sizlik gayri safi millî hâsıladaki düşüşler - ödemeler 
dengesindeki açıklar - ekonomik gerileme, âdeta dün
yanın ortak sorunları haline gelmiştir. Petrol ve ham
madde fiyatlarındaki büyük artışlar ekonomilerin 
dengelerini oldukça sarsmıştır. 

Dünya ekonomisini etkileyen parasal bozukluklar 
ve dalgalanmalar ABD'nin tediye bilançosunun açık 
vermeye başlamasından sonra ortaya çıkmış ve sü
ratle yayılarak 1973 ekim, petrol krizinden sonra, bu
günkü tedavisi çok güç duruma gelmiştir. 

Evvelâ Amerikan dolarının konvertibilitesi orta
dan kalkarak dolar iki defa devalüe edilmiş ve en 
son olarak da altının serbest piyasada mal gibi alı
nıp satılması kararlaştırılarak altın fiyatları görülme
miş derecede artmıştır. 

Amerika ve AET ülkeleri henüz ortak bir para 
politikası üzerinde anlaşmış değillerdir. Her ülke ve 
grup çoğu zaman kendilerini ekonomik krizlerden 
kurtarmak için birlikte hareket etmek imkânlarım 
bulamamaktadırlar. 
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Enerji ve hammadde sorununa çare buluncaya ka
dar şayet ekonomileri dayanırsa bu durum böyle de
vam edeceğe benzer. 

Sayın senatörler, 

Sizleri dünya ülkelerine ait ekonomik rakamlar
la sıkmak istemiyorum. Bu rakamlar 1974 ekono
mik raporda, bütçe gerekçesinde Sayın Bakanların 
Bütçe Komisyonundaki konuşmalarında bol bol mev
cuttur. Bunlar, enflasyon hızı, fiyat yükselmeleri; iş
sizlik oranları, işsiz sayıları, petrol fiyatları, ham
madde fiyatları, Dünya ticaret hacmi olarak sıralan
mışlardır. 

Çıkarılacak sonuçlar yukarıda izahına çalıştığımız 
durumlardır. Bunlara ek olarak Türkiye'yi de alâka
dar eden konular aşağıdaki gibi açıklanabilir. 

Hammadde ve petrol fiyatlarının artısı, üretimi 
düşürerek dünya ithalat ve ihracat hacmini daralt-
mıştır. 

Türkiye bakımından ithalat pahalılanmış, ihracat 
daralmış (yani miktar olarak azalmıştır.) Keza işsiz
lik sorunu; Avrupa'ya işçi gönderme olanaklarını 
azalttığı gibi, oradaki Türk işçilerinin işsiz kalmala
rına neden olmaya başlamış bu da Türkiye için ilâ
ve istihdam sorunu ile, ödemeler dengesine olumsuz 
etki yapma temayüllerini çoğaltmıştır. 

Petrol; enflasyonun, enerji krizinin hammadde fi
yatlarının yükselmesinin, ödemeler dengesinin açık 
vermesinin, ekonomik gelişmelerin azalmasının ve 
hattâ geri kalmasının önemli faktörlerinden biri ha
line gelmiştir. Türkiye'nin hampetrol için ödeyeceği 
döviz, takriben 200 milyon dolardan 650 milyon do
lara yükselmiştir. 

Petrol üreten ülkeler uzun süreler petrolden va
ril başına 1 dolar civarında para alıyorlardı. Arap -
israil savaşı başlamadan 15 ay önce bu ülkeler fiyat
ları 1,99 dolara, 1973 yılı sonunda 3,44 dolara ve 
1974'ün sonunda da 10 doların üstüne çıkarmışlardır. 

Böylece tarihin en süratli servet transferi yapılmış 
ve 13 OPEC ülkesi, petrol tüketen ülkelerden 112 
milyar dolar para kazanmışlardır. Bu kadar çabuk 
kazanılan bu paranın sarf edilmesi mümkün olmadı
ğından 60 milyar dolar rezerv olarak ellerinde kal
mıştır. Bu paranın büyük bir kısmı Petro - dolar ola
rak Batı bankalarında toplanmış bulunmaktadır. Pet
ro - dolarların sahipleri ve bankalar, ekonominin den
gesine olumsuz etkileri olabilecek bu paraların nasıl 
kullanılması lâzım geldiği hususunda henüz karara 
varmış değillerdir. 

15 — 
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Münakaşalar, Dünya Bankası veya yatırılan ban
kaların bu mevduatları, milletlerin kredi ihtiyaçları 
veya petrol ithalatındaki açıklarda kullanılmasının uy
gun olup olamayacağı üzerindedir. 

Diğer taraftan, petrol gelirlerine sahip olan ülke
lerden Orta Doğu'da bulunanlar hızlı bir silahlanma
ya girmiş bulunmaktadırlar. Yatırımlarını gerçekleş
tirebilmek için teknolojiden, kalifiye insan ve altyapı 
unsurlarından oldukça yoksundurlar. Rezervlerinin sı
nırlı olduklarını bilmekte ve Batının enerji sorununa 
çare buluncaya kadar en aşağı 5 yıl geçeceği hesabı 
ile elde ettikleri imkânları en iyi şekilde kullanma yol
larını aramaktadırlar. 

OPEC ülkeleri her gün 160 milyon dolar, her saat 
başı 6,8 milyon dolar kazanıyorlar. Bu gidişle bütün 
merkez bankalarındaki altınları 3,2 yılda satın alabi
lirler. 

Bugün fert başına millî gelir; Kuvveyt'de 13 bin, 
Katar'da 14 bin, Abudabi'de ise 24 bin doları geçmiş
tir. 

Enerji fiyatları, geçen yıl enflasyonun 1/3 ile 1/4 
ünü oluşturmuştur. Japonya'da ve italya'da hampet-
rol fiyatları enflasyonun en önemli ve başta gelen 
kaynaklarından birisidir. 

Önümüzdeki 5 yıl içinde 13 OPEC ülkesi, 137 tü
ketici ülkeden 600 milyar dolar daha kazanacaktır. 
Tüketici ülkeler en azından ihracatlarının 1/4 nü 
hampetrol alımına yatıracaklar. Bu kadar parayı tü
keticilerin vermesi güç olduğu gibi OPEC ülkelerinin 
de mas etmesi güçleşecektir. OPEC ülkelerinin 1980' 
lerde 250 - 350 milyar dolarlık ödemeler dengesindeki 
fazlalığa karşı, diğer tüketici ülkeler, büyük açıklar 
vereceklerdir. 

OPEC ülkelerinden 6'sının nüfusu o kadar sınır
lıdır ki kazanılan parayı kendileri için harcayacak 
yer bulmaları mümkün değildir. Toplam 9,5 milyon 
insanın geçen yıl petrolden elde ettiği gelir 60 mil
yar dolar civarındadır. (Kuveyt, Katar, Abudabi gi
bi ülkeler) OPEC ülkeleri elde ettikleri fazla gelirle
ri yatırımları, ithalâta, kredi ve yardımlar şeklinde 
kullanacaklardır. 

Hampetrol ve dolayısıyle petrol yan ürünleri, ül
ke ekonomilerinde bu kadar önemli bir konu iken, 
Türk hükümetlerinin petrol temini hususundaki ba
şarıları yanında üretimini artırmada ve tasarruf ted
birlerini almada başarılı oldukları söylenemez. 

Bir milyar dolara yaklaşan petrol ithalâtın öde
meler dengesinde meydana getireceği açığın daha da 
büyümemesi için, üretimin artırılmasının ve tasarruf 

tedbirlerinin önemi meydandadır. Şimdiye kadar sa
nayide, enerjide, ulaştırmada, bina ısınmasında tasar
ruf sağlayıcı hiçbir tedbir alınmamıştır. 

Hampetrol üretimini artırmak için çalışmalar hem 
finansman hem de işin teknolojisi yönünden yetersiz
dir. TPAO, geçen dönemde ümit edileni verememiş
tir. 

Sayın senatörler, 
Halen ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik du

rumu gözden geçirince şunları söyleyebiliriz : 

1974 yılı, geçici tahminleer göre gayri safi millî 
hâsılada plan hedefine yakın c/c 7,5'luk bir artış ol
muştur. (Sabit fiyatlarla) Bu artışta tarım sektörünün 
iklim koşullarından dolayı payı yüksektir ve sanayi 
sektöründeki geri kalmayı giderici bir yönde etki yap
mıştır. 

Bu gelişmenin niteliklerinde ise Üçüncü Planın 
aradığı bünyevî yapıdaki değişiklikleri bulmak müm
kün değildir. Tarım ve sanayi sektörlerinde, yatırım 
ve üretim işlerinde oklukça önemli geri kalmalar mev
cuttur. 

Kaldı ki, 1966-1973 yılları arasında tan m sektö
rünün reel gelir artışının (1968 sabit fiyatlarla) 2,2 
milyar Türk lirası olduğu, bunun yıllık ortalama 
c/( 1 civarında kalan bir büyüme hızını gösterdiği 
düşünülürse, tarım kesiminin ne ölçüde ihmal edildi
ği ortaya çıkmış olur ve bugünkü gıda maddeleri yok
lukları ve aşın fiyatların nedenlerinin bu ihmale bağ
lı olduğu görülebilir, 

Sayın üyeler. 
Gelişmekte olan ülkemizde daima mevcut olan enf

lasyon zaman zaman şiddetini artırarak ekonominin 
dengesini bozmuş gelişmeyi engellemiş ve darboğaz
lar yaratmıştır. 

1970 Devalüasyonundan sonra görülen süratli ve 
sürekli fiyat artışları eğilimleri, 1973 Ekim petrol 
krizinin etkisiyle de hızını daha da artırarak 1974'ün 
sonuna kadar devam etmiştir ve etmektedir. 

Toptan eşya fiyatlarının ortalamalarına göre fi
yatların artışı 1972'de <fc 18,7, 1973 yılında </( 18,8 
ve 1974'te de %30,8 olmuştur. 

Yukarıdaki rakamlardan anlaşıldığına göre enf
lasyonunun 1974 yılında da bütün gücüyle devam 
ettiği ve 1975 yılına da bu yüksek fiyatlarla girmiş 
olduğumuzdur. 

1973'de fiyat artışları yılın ikinci yarısında hız 
kazanmıştı, bazıları baskı altına alınıp ertelenen zam
lar ancak 1974'ün ilk yarısında, fiyat yükselmelerine 
dönüşebilmişti. Böylece 1973'ün geri bırakılmış enf-
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lasyonu, 1974 yılının ortalama fiyat artışları da yıl 
sonu karşılaştırmalarına göre daha düşük düzeylerde 
tutulabildikleri görülmektedir. 

istanbul - Ankara - Antalya - İzmir ve Adana gi
bi illerimize ait tüketici fiyat endeksleri ise 1970-
1974 sonuna kadar yılda ortalama % 4'den başlayan 
% 20'ye çıkan bir enflasyonun mevcut olduğunu gös
termektedirler. 

Türkiye'de giderek artan enflasyonun kaynaklarını 
şöyle sıralayabiliriz. 

1972 -1973 yıllarında işçilerimizin gönderdikleri 
dövizler üretim kaynaklarına dönüştürülemediği için, 
Merkez Bankasının artan emisyon hacmi, enflasyo
nun önemli kaynağı olmuştur. Ancak, 1974 yılında 
döviz rezervlerinin sınırlı kalması hatta bir miktar 
azalmasına rağmen enflasyon hızlanmasına devam et
miştir. 

1972 - 1973 yıllarında Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
finansman açıklarının, enflasyonun en önemli kay
naklarından biri olduğunu görürüz. 

1974 Şubat ayında Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
ürettikleri mal ve hizmetlere kaynak güçlerini artır
mak için yapılan zamlar yolu ile toplanan fonlar yeni 
toplu sözleşmeler ve desteklemeler nedeniyle eritildi-
ğinden, yatırımlardan ya vazgeçilmiş veyahutta kıs
men Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmuştur 
ki, bu da enflasyonu doğurmaya yarayan sebeplerden 
biridir. 

1974'te enflasyonun en önemli kaynağının destek
leme politikası olduğu ve buna da bütçe açığının ilâ
ve edildiği söylenebilir. 1973'te 4 milyar civarında 
olan finansman açığı, 1974'te 5 milyarı bulacaktır. 

1974'te finansman açığını karşılayacak vergi ve 
tedbirler üzerinde ciddî olarak durulamamıştır. Des
tekleme alımlarının yanı sıra Kıbrıs Barış Harekâtı 
için ek finansman ihtiyacı da ekonominin dengesini 
olumsuz yönde etkilemiştir. Sübvansiyonlar için Mer
kez Bankası kaynaklarının kullanılması 1974 yılında 
emisyon hacmini % 38 oranında bir artışla 35 mil
yar lirayı aşan bir düzeye çıkmasına sebep olmuştur. 

Türkiye'de giderek artan enflasyonun kaynakların
dan biri de dünyada artan fiyatlardan dolayı olduğu 
söylenebilir. Buna ithal edilmiş enflasyonda diyoruz. 
Dünyada 1974'teki fiyat artışları 1973 yılından da
ha fazla olduğuna göre, ithal edilmiş enflasyonun öne
mi bu yıl daha da artacaktır. Enflasyonun ancak üç
te biri dış kaynaklara bağlanabilir, geri kalanı ise 
yurt içinde üretilmiş enflasyondur, denilebilir. Ekono
mik gelişmenin 1974 yılı geçen yıllarda olduğu gibi 

ekonominin kabul edilen hedefleri ve yapısal değişik
likleri yönünde ümit verici gözükmemektedir. Özellik
le tarım, sanayi ve enerji üretim alanındaki gecik
me ve aksamalar ekonominin genel dengesine olumsuz 
etkiler yapmaktadır. Yukarıda enflasyonu doğuran 
kaynakları giderici tedbirlerin alınması, enflasyonun 
hızını azaltmada etkili olacaktır. Ancak, bunları ya
pabilmek için kesin kararlara ve ekonomiyi yakından 
izlemeye ihtiyaç vardır. Hükümetin son günlerde te
kel maddelerine gerekli ayarlamaları yaptığına tanık 
olmamızıda bütçenin sağlam kaynaklara dayanılması ve 
ekonomik dengenin korunmasında ve enflasyonla müca
delede Hükümetin cesur ve azimli olduğunu görmekle 
kıvanç duyuyoruz. Enflasyonla mücadelede; denk büt
çenin oluşturulması, yatırımların sağlam kaynaklardan 
temin edilmesi, üretimin artırılması, ve istihdamın 
çoğaltılması ve ihracatın artırılması en etkin ekono
mik araçlar olarak görülmektedir. Ekonomideki bazı 
göstergeler düşündürücü olmuştur. Geçen yılki dış 
ticaret hacmindeki artma ihracatın aleyhine gelişerek, 
dış ticaret açığı oldukça büyümüştür ve bu açık ted
birler alınmazsa gittikçe büyüyeceğe benzemektedir. 

Geçen yıl içerisinde ihracattaki parasal büyümeye 
karşı mal miktarında azalma vardır. İhraç mallarının 
dünya piyasalarındaki artışına karşın, pamuk ve teks
til gibi ürünlerin ihracatında tıkanmalar olmuştur. 
Petrol ürünleri başta olmak üzere, ithal mallarının ma
liyetlerinde büyük artışlar vardır. 

Sanayi yatırımları ve üretimlerindeki boğazlar gi
derek daralmaktadır. 

Özel sektör sanayi yatırımları ve üretimlerinin bazı 
kesimlerinde artış görülmekte ise de, bu artış nitelik 
bakımından kamu sektöründeki üretken yatırımları 
giderici yönde değildir. 

Özel sektör yatırımları daha ziyade ithal ikamesi 
ve dayanıklı tüketim malları üzerinde yoğunlaşmakta
dır. 

Sayın senatörler, 
Buraya kadar söylediklerimizden 1975 yılının enf

lasyonla mücadele yılı olacağı çıkarılabilir. Üzerinde 
görüşmesini yaptığımız bütçe tasarısının içerisinde, 
enflasyona karşın etkin tedbirlerin alınmış olduğunu 
görmek isteriz. 1974 yılında izlenen para ve kredi po
litikasını gözden geçirmeden evvel şu noktayı belirt
mek isteriz ki, gelişme halinde olan ülkemiz bazan 
şiddetli olmak üzere, devamlı bir kredi ve para poli
tikası sıkıntısı içinde bulunmuştur. 

İşte 1974 yılı da bu bakımdan sıkıntılı bir yıl ol
muştur. 

— 17 — 
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Sanayi ve tarım üretken yatırımlarına dönük bir 
kredi politikası gereğince işleyememiştir. Bütün sektör
ler için izlenen para ve kredi politikasının yetersizliği. 
senelerden beri bir şikâyet konusu olmakta devam et
miştir. 

Burada kredi hacmi kadar kredilerin niteliği ve 
fonksiyonelliği de önemlidir. 

Bilhassa sanayie dönük krediler yetersiz ve kredi 
leme koşullan ağırdır. Kredileme sistemi ise verimi 
yatırıma değil, kapital sahibine dönüktür. 

Bu ise, yaygın sanayileşmeyi önleyici bir etki ya 
ratmaktadır. 

Tarım kesiminde yüksek rakamlarda görülen kre 
diler bizi yanıltmamalıdır. Bu krediler genellikle ye 
tersiz olup, nitelik bakımından incelendiği zaman 
Türk çiftçisinin perişanlığı açıkça ortaya çıkar. 

Türkiye'nin en önemli gıda ve beslenme sorunu 
olan hayvancılık ve balıkçılıkla alâkalı krediler ise, 
daha da az ve işlemez durumdadır. 

Şimdiye kadar kredi politikasının ekonomik ge
lişmeye en etkin ölçüde kullanıldığı söylenemez. Üre 
tim alanlarına yönelecek krediler üzerinde Devlet ge
reğince eğilmez ise, bu politikalardan istenileni bek
lemek mümkün görülmemektedir. 

1974 yılında para arzı 1973'e oranla % 20 arta
cak 84 milyar TL. sının üstüne çıkmıştır. Bu devre 
içinde mevduatta beliren durgunluk dolayısıyle para. 
arzındaki emisyonun oranı yüksek olmuştur. 

1973 yılında özel kesimin nakit ihtiyacı açık fi
nansman yoluyle karşılanmıştır. Bu dönemde toplam 
para arzı % 32,4 oranında bir artış göstermiştir. 

1974 yılında para arzındaki artışlar ise, kamu ke
siminin nakit ihtiyacının giderilmesi ile tarım sektörü
ne kaynak transferine yönelmiştir. 1970 den beri de
vam eden taleb baskısı; 1974 yılında artan para arz? 
ile daha da çok beslenmiş ve buna karşın tasarrufu 
artırıcı tedbirler alınmadığı gibi, talebi karşılayacak 
üretim sağlanamadığı için önemini korumakta devam 
etmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1974 yılında emisyon hacmi ise geçen yıla naza

ran % 32,2 artarak, 33 milyar TL.'sını biraz aşmış
tır. Görülen bu artıştan taban ürün fiyatları politi
kasının ve Kıbrıs Barış Harekâtının önemli rolü ol
muştur. 

Hazineye verilen kısa vadeli avanslarda emisyonu 
artırıcı yönde etki yapmıştır. Geçen yıl ticaret sektö
rüne kaydırılan Merkez Bankası finansman olanakla
rı 1974 yılının belirli bir kesiminde kamu ve yatırım 

sektörü yararına kullanılırken, yılın son aylarında 
finansman olanaklarının kullanılması tekrar 1973.' 
deki kullanım karakterine uygun olarak ticaret sek
törüne yönelmiştir. 

Mevduat artışı 1970'den beri en düşük düzeyde 
kalmıştır. 1973'de % 27,6 oranında artan toplam 
mevduat miktarı, 1974 yılında bazı nedenlerle ancak 
% 3 artarak 87 milyar civarında oluşmuştur. 

Mevduat artışındaki bu gerileme nedenleri şöyle 
sıralanabilir. 

Devam eden yüksek bir enflâsyondan dolayı para
nın değerinden % 25 kadar kaybetmesi, para arzını 
ayarlamak için banka faizleri üzerinde yapılan ayar
tmalar , Kıbrıs Barış Harekâtının psikolojik neden-
1eri, serbest piyasadaki teşkilâtlanmış, kredi alanının 
daha cazip hale gelmesi, özel sektör tahvili satınal-
"nanın daha kârlı olması ve enflasyonun yüksek oldu
ğu dönemlerde tasarrufların, değerlerini korumak ve 
artırmak düşüncesiyle gayri menkui ve altın alımlarına 
yönelişi olarak açıklanabilir. 

Tarım sektörüne yapılan kaynak transferleri ta
sarruf imkânını ancak büyük çiftçiler sağlayabilmiş
e d i r . Bu tasarrufların mevduatlara dönüştürme im-
'cânı da olamamıştır. 

1973 yılında toplam banka kredilerinin önemli bir 
'-ismi Merkez Bankası kaynaklarından finanse edil
miş, bankalar aracılığı ile sonuna kadar kullanılan 
"asarruf fonları, bir taraftan da tahvil ve hisse se
netleri ile zorlanmıştı. 

1974 yılında ise banka kredilerinin 1970'lerden 
sonra en düşük artış oranına tanık olduk. Bu durak-
'amada 1973 bazının yüksek olması kadar 1973 se
nesinde alınan bazı kararların da etkisi vardır. 

1974 yılının Ağustos ayında ise alınan bazı ted
birlerle yatırıma yönelik kredilerin artırılmasına çalı
şıldığı da bir gerçektir. 

Sayın üyeler; 
1970'lerden sonra kredi gelişmelerine bakılacak 

olursa, kredi kaynaklarının doğrudan üretim alanla
rından hızla uzaklaştığı (sanayi madencilik v.s.) ve 
buna karşılık ticaret ve hizmetler sektöründe hızla 
+oplandığı görülmektedir. Keza yeni kurulan şirket
lerin ticaret dalında yoğunluk kazanması da ticaret 
ve hizmetlerin ekonomi içinde ağırlığını artırdığını ve 
kaynakların da bu kârlı yöne doğru akıtıldığını gör
mekteyiz. Genellikle, kredi politikalarının yatı
rım finansmanını ve üretimi artırmaya ağırlık verme
diğini görmekteyiz. Niteliği böyle devam etmekte 
olan bir kredileme sistemi var olduğu müddetçe, 
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tarım kesimine transfer edilen kaynağın mevduatta j 
toplanmamış olmasını büyük bir noksanlık saymak I 
pek mümkün olmasa gerek. 

Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki, kredile- I 
rin hacmi kadar ekonomiye ne kazandırdıklarının 
sergilenmesi önem kazanmaktadır. Geçmişte batı ül
keleri ekonomik gelişmelerinde yaratılan kredilerden 
çok yararlandılar; ama ekonomiye yeni değerler ka
tarak, üretimi artırarak... ! 

Sayın Başkan, sayın senatörler, I 

Geçen yıl 470 milyon dolar civarında fazlalıkla I 
kapanan cari işlemler dengesi, 1974 yılında 100 mil
yon doların üzerinde bir açıkla kapanacaktır. Bu da 
bize ödemeler dengesi için tehlike çanlarının çaldığının I 
bir işaretidir. 1973 yılına nazaran yurt dışına giden I 
işçilerde büyük bir azalma olmasına rağmen, 1974'te I 
işçi gelirlerinde hafifte olsa bir yükselme görülmüş- j 
tür. Ancak ihracatta 1973 yılına göre % 75 oranın
daki bir artışın yanında önemini yitirmiş 1,8 milyar 
dolar civarında bir dış ticaret açığına sebep olmuş
tur. 1975'te 4 milyar dolarla ithalâtı programlayan 
ve ilân eden, Hükümetin açığı kapatmak için alabile
ceği etkili tedbirlerin bulunabileceğine veya işleyebile
ceğine inanmıyoruz. 

Şöyle ki; İşçilerimizin büyük çoğunluğunun çalış
tığı Batı Almanya aldığı kararlarla yeni gelecek ya
bancı işçiler için kapıları kapatmış. Çalışan yabancı 
işçiler işlerinden çıkarılmaktadır. Keza Almanya'da 
çalışan yabancı işçilerin çalıştıkları yerlerin nüfusu
na göre oranlarının % 10 - 11'i geçmemesi için karar
lar alınmaktadır. Almanya dahil bütün Avrupa'da iş
sizlik oranları artma temayülü göstermektedir. Bu şart
lar altında Almanya'daki ve diğer ülkelerde çalışan işçi- j 
lerimizin azalacağını, dolayısıyle bilhassa ithal finans
manında kullanılan işçi dövizlerinin azalacağı bellidir. 
İhracatımızı geliştirmenin yakın bir süre içinde olası
lığı yoktur. Çünkü; geçen yıl değer olarak artan ih
racatımız mitkar olarak artan ihracatımız miktar ola
rak düşmüştür. İhracatımız nitelik bakımından ise, 
yiyecek ve giyim maddeleri oranı yüksek olan bir mik
tar arz etmektedir. Bu maddeler ekonomik daralma
larda ulusların öncelikle azaltacakları maddeler ara
sına girer. 

Netice olarak : { 
İşçi döviz gelirlerinde azalmaların başlaması ihti- j 

mal dahiline girmiş ihraç malları nitelikleri ve hacim- I 
leri dolayısiyle ithalâttaki açığı kapayacak güce yakın I 
zamanda dönüştürülmesi imkânları daraltılmış, buna 
karşın başta hampetrol olmak üzere ithal malları fi- I 

yatları yükselmesi devam etmiştir. Bugünkü dünya pi
yasasında çok değerli olan tarım ürünleri ve tarım sa
nayi ürünlerini ihraç etme olanağı, üretim düşüklük
lerinden dolayı kalmamıştır, ihracatımızın önemli ka
lemlerinden birisi olan pamukta dünya tekstil fiyatla
rındaki buhrandan etkilenerek büyük stok artışına 
sebep olmuştur. Hükümetin düşük fiyatla satılan mal
ların fiyatlarını ekonomik gereklere göre ayarlayarak 
hem malın suni şekilde piyasadan kaybolup karabor
saya kaymasını önlemelerini, hem de karaborsacıya 
geçen aşırı kârın önlenerek hazine gelirine her yönde 
fayda sağlamasını dileriz. 

Maden ihracı önemli bir konu olup henüz gereğin
ce yararlanmak imkânları çok sınırlı kalmıştır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 

AET ile olan ilişkilerimiz, üzerinde önemle dura
cağımız konulardan biridir. AET dışındaki üçüncü 
ülkeler ile belirli bir dönem içinde (1964 - 1972) yap
tığımız ihracat ithalât açığı azalırken, AET ile yap
tığımız ithalât ve ihracatta bu açık ithalât lehine bü
yümektedir. Keza 1976 yılında tamamlayıcı protokol, 
9'lar bazını getirmektedir. Bu ise kontenjanlarda ve 
liberasyon oranlarında Türkiye'nin yükümlülüğünü 
çoğaltmaktadır. İthalâtta 9'lar bazının esas alınması 
ile, konsolide liberasyon listesine girecek maddeler 
3 katına çıkacaktır. Böylece konsolide liberasyon lis
tesi % 40 dolayında artacaktır. Türkiye hazırlaya
cağı bu listelere önemli miktarda sakıncalı malları 
koymak durumu ile karşı karşıya gelecektir. 

Türkiye'ye tanınan sanayi ürünlerindeki tavizleri 
ise ihraç imkânları güç olan mallar olup, gelişmekte 
olan sanayi ürünlerine ise herhangi bir kolaylık gös
terilmemektedir. Keza topluluğun 3 ncü ülkelerle iliş
kin Türkiye bakımından önemli sorunlar getirmiştir. 
Bunlar Türkiye'nin topluluktan almış olduğu taviz
lerin değerini yitirmiş olması ve Türkiye'nin 3 ncü 
ülkelerle olan ilişkisini genişletmesidir. Özetle AET 
nin dış ticaret politikası nedeni ile Türkiye'nin toplu
luktan elde ettiği tavizler erimiştir. Yeni tavizler 
alınsa da neticede onlarda eriyecektir. 

Sanayimizin ürettiği pek çok mal daha uzun müd
det dışa karşı himayeye muhtaçtır. Kamu ve özel ke
simden sanayi mallarının 22 yıllık listeye alınmasını 
isteyen pek çok talep mevcuttur. Ancak 12 yıllık liste
den 22 yıllık listeye geçmek 22 yıllık listeden eş değer 
malın çıkarılmasına bağlı olduğundan, dengeyi boz
mak mümkün görülmektedir. Listelerde değiştirme 
yapmak fiilen mümkün görülmemektedir. İş lâfta kal
maktadır. 
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Diğer yandan AET ülkelerinde çalışan Türk işçile
rine ortaklık ilişkilerinin bir avantaj sağladığı da söy
lenemez. 

Türkiye sadece katma ve tamamlayıcı protokol 
hükümlerinin bazılarını yeniden ele almakla bu işin 
içinden çıkamaz. Tüm ortaklık konuları üzerinde bu
günkü ekonomik koşullar altında tekrar dikkatli ola
rak düşünülüp karar verilmelidir. İngiltere'nin bu hu
susta halk oylamasına gittiğini de unutmayalım. Or
taklık ne getirir ne götürür hesabı önemle yapılmalıdır. 

Türkiye'nin ikinci bir düyunu - umumiyeye daya
nacak hali yoktur. 

Türkiye'nin ortaklık için ekonomik gelişmesini, 
bilhassa tarım ve sanayi alanlarında hiç de yeterli gö
rünmemektedir. Her iki sahada da kullanılan tekno
loji ve sermaye oldukça yetersiz olup, Batıdan ol
dukça geridir. Mallarımızın öngörülen süre içerisin
de rekabet şartlarına girecek duruma gelmeleri müm
kün değildir. Türkiye'ye şimdiye kadar üstün tekno
lojiye sahip, ihracata dönük büyük sermayeye gir
memiştir. Çünkü, Türkiye; pazar, ucuz işçilik ve ham
maddeler yönünden caziptir. Yabancılar için, kalkın
mada ileri sanayi güçleri ile aramızdaki farkı kapat
mak yakın gelecekte mümkün görülmemektedir. 

Bugün Türkiye ithal edilen know - how 1ar dün
yadaki geçerli teknolojisinin çok gerisinde kalmış, öm
rünü çoktan tamamlamış teknolojilere aittir. 

Kendi özgücümüzü katamadığımız ve teknolojisini 
yaratamadığımız gelişme ile serbest rekabet ilkelerin 
işlediği pazarlar da dolaşmak tekrardan milletin yok
sulluğa gitme yollarını açabilir. 

Bugün Türk sanayisinin yarı mamul ve hammad
de ihtiyaçları çoğunlukla dışardan ithal edilmektedir. 
Üretim girdilerinde yabancı kaynakları yok denecek 
orana indirmedikçe rekabet şartlarının yaratıldığı söy
lenemez, henüz. 

Planlı dönemde fizik olarak bazı ekonomik hedef
lere yaklaştık; ama arzu edilen yapı değişişliklerini 
elde edemedik, hatta yaklaşamadık. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1975 yılı konsolide bütçe ödenek toplamı 107 mil

yar 355 milyon olarak Karma Bütçe Komisyonuna 
sevk edilmiştir. 

Komisyonda bu miktara 1 milyar 800 milyon ci
varında bir ödenek ilâvesi yapılmıştır. Bu ödenek ise, 
iç istikrazın 1 milyar daha artırılması, Millî Savunma 
bütçesi ve bazı bir iki kuruluş bütçesi hariç diğer Ba
kanlık ve kuruluşların bütçelerinden yapılacak % 1 
indirimlerle elde edilen miktarla karşılanmıştır. 
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Bütçenin rakamlarla ifade edilen büyüklüğü ve 
ödeneklerin dağıtımında plan hedeflerini sağlıyacak 
şekilde tanzim edildiğini görmek sevindiricidir. An
cak, kamu tasarruflarının da planın öngördüğü şekil
de artırmanın da zorunluğu vardır. Türkiye gibi kal
kınmakta olan bir ülkede tasarrufların gayri safi millî 
hâsılaya oranlarının, diğer ülkelerin oranları ile karşı
laştırıldığı zaman düşük seviyelerde olduğu görülür. 
Plan ve bütçenin gereği olan sağlam kaynaklı kamu 
tasarruflarını gerçekleştirsek bile, yüksek enflasyon dü
zeyinden bir ekonomide fiyat artışları nedeni ile pla
nın hedefleri istenilen fizikî büyüklükte gerçekleşeme
yecektir. Yeni fizikî hedefleri elde etmek için enflas
yonun getirdiği ek fonlara ihtiyaç vardır. Başka bir 
deyimle, enflasyon için ödenecek ek finansman kay
nağını sağlamamız lâzımdır. Bunun için de «enflasyo
nun finansmanı» adı altında bütçede bir fonun ayrıl
masını uygun buluruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bütçe bu yıl yatırımlara daha fazla ödenek ayır

mayı ve harcamaların artış hızlarını bir oranda azalt
mayı hedef almış bulunmaktadır. Ancak, yatırımlarda 
fizikî hedeflerin gerçekleşmesi, fiyat artışlarının hızı 
ile alâkalı olduğundan, bu artışları giderici daha önce 
önerdiğimiz fon kurulmadan sağlamak mümkün değil
dir. 

1975 yılı içerisinde toplam yatırımlar için 100 mil
yar civarında bir kaynağın kullanılması öngörülmüş
tür. Fakat, bu kaynakların plan hedeflerini gerçekleş
tirici nitelikte olması lâzımdır. Şimdiye kadar kamu 
ve özel sektör yatırımlarının karşılaştırılmasında bazı 
yanlış düşüncelere yer verilmiştir. Bir kesimde oran 
olarak plan hedeflerini geçen yatırım düzeyi, diğer sek
törün geri kalmalarını kapayacak nitelikte değildir. Ge
nel toplam yüksek diye plan hedeflerini aştık diyeme
yiz. Örneğin; tarımda özel sektör yatırımları plandaki 
hedefi" geçti. Kamu sektöründeki açıkları giderdi diye
meyiz. Her iki sektörün yatırımlarının cinslerine bak
mak lâzımdır. Tarımda özel sektör yatırımları tarım 
âletleri yapmaya dönüktür. Kamu ve özel sektörün 
birbirlerinin açıklarını giderici yönde yatırım yapama
dıkları görülür. 

Bu arada şunu da belirtmek isteriz ki, bu yılki 
traktör üretimi, dış bağlantı yapılan ülkelerin taahhüt
lerini yerine getirmemesi dolayısıyle bir hayli düşmüş
tür. 

1975 yılında planda Öngörülen üretimi artıracak 
yatırımların hedef alındığı belirtilmektedir. Ve bu 
yatırımlardan en kısa zamanda devreye girecek proje
lerin öncelik alacağı ifade edilmektedir. 
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Planda seçilmiş bu tip projelere baktığımız zaman 
şu işleri amaçladıklarını görürüz: Su kaynaklarının ge
liştirilmesi, kamu kuruluşlarının pazarlandırma ve de
ğerlendirme ümitlerinin geliştirilmesi, demir, çelik, mo
tor, gemi inşa elektronik, elektrik makineleri, gübre 
ve petrole dayalı sanayilerin geliştirilmesi, demir, fos
fat, petrol ve kömür arama ve değerlendirilmelerinin 
hızlandırılması, termik ve hidrolik enerji santrallarının 
geliştirilmesi ve sosyal amaçlı yatırımlarda ise devam 
eden projelerin öncelikle bitirilmesi, mevcutların hiz
met üretkenliğini artırarak kapasitenin daha iyi kulla
nılmalarına olanaklar ölçüsünde planda belirtilen fizi
kî kapasitelerin yaratılmasına dönük projelerdir. 

Yukarıda sayılan yatırımlar toplam 103 milyarın 
biraz üstünde bir kaynakla sağlanacaktır. Halihazırda 
bu yatırımlara ödenecek miktar, bütçedeki rakamla
rın sadakatine sığınmış 38 milyar TL.'sı olarak gözü
küyor. Diğer taraftan, 50 milyar liralık özel sektör 
yatırımları bu sahalara özendirilebilir mi bilmiyoruz. 
Kesin olarak bildiğimiz özel sektörde inşaat ve tüke
time giden yatırımların yerlerini en azından koruya
caklardır. 

Kamu kesiminde yatırımların gecikmelerinin finans
man yetersizliğinden başka diğer önemli bir nedeni de, 
ilgili kamu kuruluşlarının teknik güçlerini geliştirme
mesi ve yönetim, müteahhit ilişkilerinin çoğalan iş hac
mini karşılayacak şekilde düzenlenememesidir. 

Sayın senatörler; 

Yatırımların sektörlerdeki amaçladıkları gelişmeyi 
sağlamaları için ne yönde kullanılmaları gerekli oldu
ğunu ve halen bulundukları düzeylerdeki önemli sorun
larına değinmek isteriz. 

Tarım sektörü son yıllardaki sanayileşme hareket
lerine rağmen, Türk ekonomisinde tarım sektörü ağır
lığını korumaktadır. 

Tarımsal gelirin millî gelirdeki payı, bu kesimde
ki nüfus ve çalışan nüfus ile oranları, tarım ürünleri
nin dış ticaretteki payı ve tarımın imalât sanayiine kat
kısı bunun en belirgin kanıtlardır. Nüfusun 2/3'si tarım
da çalışmakta, gayri safi millî hâsılanın c/c 45'ini oluş
turmakta, tarım ürünleri; ihracatın % 80'ini teşkil et
mekte, imalât sanayiinde artan hâsılatın ve katma de
ğerin yarısından fazlası tarım ürünlerini hammadde 
olarak kullanan sanayi kollarından sağlanmaktadır. 
Tarım sektöründe nüfus başına gelir miktarının 1/3'ü 
kadardır. Ve tarım sektöründe elde edilen gelir nüfus 
artışı oranında her yıl daha da düşmektedir. Tarım
sal gelirde diğer önemli bir husus da gelirin dağılımın
da görülmektedir: 

Bu sektörde çalışanların % 90'ı tarım gelirlerinin 
% 48'ini, geri kalan yüksek gelirli % 10'unun ise ge
lirlerin % 52'sini paylaştığı gerçeğidir. Ekili alanların 
genişletilmesine dayanan tarımın gelişme hızı 1963'ten 
sonra belli sürelerde % 1 civarında kalmıştır. 

Türkiye'nin coğrafî alanının 1/3'i oluşturan bu ta
rım alanının 1/3'ü makine ile işlenmekte % 7,1'i su
lanmakta, nadas hariç % 25'i gübrelenmektedir. Tek
nolojik değişim için elverişli olan alan 50 dekardan 
büyüktür. 

Tarımda dönüm başına verimi artırmak anasorun 
olarak ağırlığını korumaktadır. Verimi artırmak için 
gübreleme, ilaçlama, tohum ıslahı, sulama v. s. gibi 
toprak tasarruf edici girdilerin kullanılması, traktörün 
kullanılması kadar kolay olmadığı artık bugün anla
şılmıştır. Yirmi yılı aşan bir zamanda, pamuk, şeker, 
pancar ve patetesin dışındaki ürünlerin dışında verim
liliği önemli bir şekilde artırmak imkânı olamadığı gi
bi, doğal koşullar ile verimlilik arasındaki bağlantılar 
azaltılamamıştır. Verimlilik sorununun temelindeki 
teknolojik yetersizlik ve bilgisizlik kadar, ekin alanla
rının da sorumsuzca genişletilmesinin nedenleri vardır. 
Ova, vadi ve bazı kıyı yörelerinin dışında Anadolu 
toprağının verimli tabakası çok incedir ve ince taba
kada su ve rüzgâr erozyonu ile hergün incelmektedir. 
Ve geçimlik tarımda bu topraklarda yapıldığından tek
nolojinin buralara girmesini imkânsız kılmakta ve top
rağı gün geçtikçe güçsüzleştirmektedir. 

Sayın senatörler; 
Tarımsal gelirin 2/3 bitkisel üretimden, 1/3 de 

hayvancılık ile orman ve su ürünlerinde elde edilmek
tedir. Yani hayvancılığın payı C/G 30, orman ürünleri
nin payı % 4, ve su ürünlerinin payı % 0,6'dır. 

Burada hayvancılığın ve bilhassa su ürünleri üreti
minin ne kadar ihmal edildiği meydandadır. Bilindiği 
gibi kıta sahanlığı meselesi 1800 lerin sonunda bi
limsel bir araştırmanın neticesi olarak ortaya çıkmış 
ve konu ilk defa su ürünleri ile alâkalı meselelerden 
dolayı uluslararası niteliğe kavuşmuştur. Yunanistan' 
m ise kıta sahanlığı ile alâkası, balıkçılığını ve deniz 
ulaştırmasını geliştirme irade ve azminin bu neticesi 
olarak ortaya çıkmıştır. Su ürünlerinin gelir kaynak
larında önemli bir yeri tutacağını beslenme, protein 
ihtiyacını karşılayacağını ne Hükümet olarak, ne de 
millet olarak anlamış değiliz. Bu hususta çıkarılan ka
nundan birazcık tarla balıkçılığı istifade etmiştir. Maa
lesef hükümetler balıkçılığı geliştirmede ve organize 
etmede, finansman kaynaklarını balıkçılığın teçhizin
de yetersiz kalmışlardır. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler, ! 

Tarımın içinde bulunduğu durumu imkânlar içeri
sinde özetliyen sözlerimizi bitirmeden evvel bu sek
tördeki pazarlamanın da çok yetersiz olduğunu, hem 
malların iyi değerlendirilmediğini, "hem de üreticiyi 
teşvik edecek bir gelirin organizasyon bozukluğundan 
başka ellerde kaldığını üzülerek belirtmek isteriz. 

1975 yılı bütçe yatırımlarının ve diğer yatırımların 
bu sektöre nasıl bir katkıda bulunmak istediğine ba
kalım : 

Sulamaya ayrılan ödeneklerle geçen yıllardan kalan 
gecikmeleri kapatma imkânı çok sınırlı kalmaktadır. 
Keza suyu üretmek kadar tarlalarda kullanmak da 
önemlidir. Kullanmayı sağlayacak idarî ve teknik ta
sarruflar da çok yavaş gitmektedir. 

Traktör ve tarım aletleri yapımına ayrılan ödenek
ler de önümüzdeki yıllarda bu darlığı giderici hacim
de gözükmemektedir. Bu kesimde finansman dışında 
halledilmesi lâzım gelen birçok iç ve dış sorun mev
cuttur. 

Gübre, tohumluk, ilâç ve pazarlama imkânlarını 
sağlamaya yarayan ödeneklerin büyük bir kısmı güb
re fiyatlarının sübvansiyonuna geçmektedir. Bu kesim 
de halledilecek problemler oldukça zordur. İçinde bu
lunduğumuz yılda da halli mümkün görülmemektedir. 

Yatırımların dışında tarım sektörüne transfer olan 
kredi kaynakları da büyük önem taşımaktadır. 

1975'te 30 milyar civarında olacağı söylenen tarım 
kredilerinin, tarım girdilerinin yüksek fiyatlar karşı
sında yeterli olacağı söylenemez. 

Geçen yıl tarım üretimi bakımnıdan iyi bir yıl ol
makla beraber, süt ve süt mamullerinin üretimindeki 
büyük yetersizlikler dolayısıyle sözü geçen ürünlerde 
aşırı fiyat artışları görülmüş ve bu duruma karşı ge
reken tedbirler alınamamıştır. 

Geçen yıl bazı kâr hesapları ve idaresizlik yüzün
den nebatî yağ sorunu üretilmiştir. Eldeki bilgilere gö
re geçen yılda üretilen rafine yağ miktarı tüketimin 
üzerinde gerçekleşmiştir ve Türkiye'de margarin tüke
timini karşılayacak normal zamanlarda âtıl kapasite ile 
7 fabrika mevcuttur. Sadece bu fabrikalardan birisi 
günde 400 ton ile tüketimin büyük bir kısmını krşıla-
yacak durumdadır. Hal böyle iken nasıl bir düzen
sizlik oldu da margarin yağı yeteri kadar üretileme
di? Bu hususu sorumluların açıklamalarnı bekliyoruz. 

Sayın senatörler, 
Hayvancılıkta planlı dönem içerisinde gelişmeyi 

etkileyecek tedbirler devamlı kâğıt üzerinde kalmıştır. 
Her yıl aynı meseleler tekrar edilmekte ve hükümet

ler hiç bir tedbir alamamakta veya çok yetersiz kal
maktadır. Hayvancılığın ne yem meselesi, ne ıslahı ne 
de hayvan ürünlerine bağlı endüstrileşmede bir ilerle
me olmamıştır. Ancak kötü iklim şartlarının hayvan* 
lara yaptığı tahribatı önlemek için ya ihracına müsaa
de etmiş veya çok kötü şartlar altında destekleme 
alımları yapmıştır. 

Sayın senatörler, 
Madencilikte 3 ncü Beş Yıllık Planın öngördüğü 

üretim hedeflerinde % 40 - % 50 arasında geri kal
malar vardır. Maden ve metallerin fiyatları petrolle 
beraber artmakta ve dünya bir hammadde sıkıntısı 
içerisine girmektedir. 

Ülkemizde bilhassa kömür, petrol, demir ve ba
kır, fosfat üretimindeki geri kalmalar sanayi geliş
memizi iki yönden etkileyecektir. 

Bir, sanayinin ihtiyacı olan hammadde bakımından, 

İki, ihracat gelirlerini artırma bakımından fosfat 
kadar önemli olan bir maden için de proje çalışmaları
nın 1975'te bitirilmesine çalışılacağının söylenmesi 
üzüntü vericidir. 

Tarım kesiminde olduğu gibi, madencilikte de dün
ya piyasasındaki elverişli şartlardan yararlanma im
kânları sağlanamamıştır. 

Sayın senatörler, 
Planlarda sürükleyici sektör olarak kabul edilen 

ve planlı dönem içerisinde % 12 lik bir gelişme hızı
nın gerçekleşmesi istenen sanayinin meseleleri üzerin
de de bir miktar durmak isteriz. 

Birinci plan döneminde sanayi kesimine 11 milyar 
802 milyon liralık yatırım yapılmış imalât sanayiinin 
büyüme hızı % 9,6 olmuştur. 

Bu dönemde sanayinin gelişme hızı bütün üretim 
faaliyetlerinden yüksek olmuştur. 

Sanayi istihsal indeksi 107 puandan 183'e yüksel
miştir. 

2 nci ve Üçüncü Plan dönemlerinde sanayi sektö
rü yine sürükleyici sektör olarak düşünülmüş ve bu 
kesime gayri safi millî hâsılaya oranla en yüksek kay
nak transferleri yapılmıştır. Ancak 1974 yılı içinde 
c/c 11,7 olarak planlanan imalât sanayi hızının % 9,8'e 
düşeceği tahmin edilmektedir. 

1975 yılında ise imalât sanayiinde plan hedefinden 
daha yüksek % 12,9 luk bir üretim artışı öngörülmüş 
olup, yatırım malları üretiminde bu oran daha da yük
seltilerek % 19,9 seviyesine çıkmıştır. 

Toplam imalât sanayii üretimi içinde tüketim mal
ları üreten seanayilerin üretim payı hâlâ % 50,8 oran
la en yüksek düzeyi korumaktadır. 
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Gıda sanayiinde son yıllarda görülen yüksek yatı
rım eğilimi devam etmektedir. Bitkisel yağlar, çay, 
pirinç, peynir, kuruüzüm gibi malların üretim gerile
melerinden meydana gelmiştir. 

Pamuk ipliği dokuma üretimi dünya ticaretindeki 
daralmalar dolayısıyle bazı ciddî sorunlarla karşılaşa
caktır. Ara malı üreten sanayilerin gelişme hızlarında 
planda öngörülen düzeyden düşmeler vardır. Orman 
ürünleri işleme sanayi ürünlerinin üretimindeki geliş
me hızındaki azalmalara karşı, deri ve deri mamulle
ri sanayi üretiminin artış hızında yükselmeler vardır. 
Plâstik ve petro - kimya sanayii ürünlerini artırmak 
için yatırımlara devam edilmekte ve tüketim ihtiyaçla
rını karşılamak için ithalât yapılması zorunluluğu de
vam etmektedir. 

Gübre sanayiinde üretimin artmış olmasına karşın 
iç tüketimi karşılamak olasılığı henüz yoktur. Bu ke
sime hammaddeden dolayı ve fiyat yükselmeleri olum
suz etkilerini devam ettirmektedir. 

Gübre fiyatları ayarlanarak dünya fiyatlarına yak
laşılmış olup, sübvansiyon politikasının devam edece
ği anlaşılmaktadır. 

Tıbbî ilâç sanayii üretimi artmaya devam etmiştir. 
Ancak son yıllarda ilâç aktif maddelerinin fiyatları
nın dünya piyasalarında artması karşısında son zaman
larda Türkiye bir ilâç sorunu ile karşı karşıya gelmiş
tir. 

İlâç sorunu uzunsüredir değişik şekillerde Türk ka
muoyunu meşgul eden bir konu olmuştur. Belirli bir 
dönem içinde ilâç hammaddesini yapacak sanayi ku
rulmadıkça bu problemler devam edecektir. Kısa vade 
bir tedbir olarak tıbbî ilâç sanayiinin, üretiminin, kon-
trolları dışında Sanayi Bakanlığına bağlanması faydalı 
olur, kanısındayız. 

1974'te çimento sanayii üretimi enerji yetersizliğin
den etkilenmiş ve kapasitelerini tam kullanamamıştır. 
Ve bu yıl yapımı biten fabrikalarla üretim kapasitesi 
daha artmıştır. Yıl başında çimento ihracının yasak
lanması dolayısıyle elde stoklar birikmiştir. 

Demir çelik üretim kapasitesini artıran yatırımlara 
devam edilmekte olup inşaat sanayiindeki durgunluk 
nedeni ile elde stoklar mevcuttur. Türkiye'nin demir 
çelik ihtiyacı sanayileşmesi ile beraber çoğalmakta olup, 
tüketimi zamanında karşılamak için 3 ncü pemir Çelik 
üretime girmeden 4" ncü Demir Çelikin proje ve yapı
mına başlamak lâzımdır. Bu sektörde en önemli sorun
lar hammadde ve ulaşımdır. Türkiye'de kok kömürü 
üretimi sınırlı ölçüde kalmış olup ithal zorunluluğu 
vardır. Demir cevherinin bol miktarda olmasına rağ

men bulunanların üretime geçirilmesinde ve naklinde 
gecikmeler olacağa benzemektedir. Bu sorunarı gide
rici tedbirlerin derhal alınması zorunlu olmuştur. 

Sanayi sektörü problemlerini özetlersek bilhassa 
imâlat sanayi üretiminde istenilen yapısal değişiklik
ler ve hızlar elde edilememiştir. Yatırım malları üre
ten sanayide ise, öngörülen dizel motorları ve ak
tarma organlarını üretecek yatırımlar plan sayfala
rından ve kürsülerden daha ileri gidememiştir. Bu 
sanayiyi oluşturacak kamu kesimindeki atıl kapasite
nin ne yolda kullanılacağı hakkındaki fikirler oluşa-
mamıştır. 

Bu arada sanayiinin finansmanı ve teknolojisi 
üzerinde durmak isteriz. Gerek kamu gerekse özel 
kesim için kaynak yaratmak büyük önemini koru
yan konulardan biri olmakta devam etmektedir. 
Özel kesim için kaynak yaratmada büyük güçlükler 
vardır. Bu kaynakları yaratmada krediler özel fonlar 
ve teşvik tedbirleri yeterli olamamıştır. Halk tasar
ruflarından faydalanma sermaye piyasası kanunu 
çıkarılamadığı için istenilen ölçülere varamamıştır. 

Toplam yatırımlara iştirak % 50'lik paya daveti
ye çıkarılan ve ekonomik dengeyi bu olasıllığa daya
nan kalkınma stratejisini saptayanların herhalde özel 
sektörün kaynaklarının ne şekilde geliştireceği hak
kında da fikir ve kanaatleri olması lâzım gelir. Tica
rî plasmanlarla, kalkınma imkânı yoktur. Olsa olsa 
mevcut gelirin bazı kesimlerde yoğunluk kazanması
na sebep olursunuz. Bundan böyle üretimi artıracak 
katma değerin hızını artırarak millî refahın yollarını 
aramak lâzımdır. 

Bu yol da, yatırımlara ve ona bağlı olarak bula
cağımız kaynaklara dayanmaktadır. Milletlerin re
faha kavuşmalarının en geçerli yolu para politikası 
ile muamele hacmini artırmak değil, üretimi artır
makla para hacmini çoğaltmaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Kamu kesimi genel dengesi aşağıdaki ilkelerin ge

çerliliği oranında sağlanabilecektir. 
1. Personel Kanunu uygulamalarında öngörülen 

kaynak tahsislerinin hedeflerinden saptınlmaması, 
2. Çok açık bir şekilde ortaya çıkan kamu ta

sarruf açığını gidermek için projelerden bazılarının 
kamu halk ortaklığı şeklinde yapılması. 

3. Kamu kuruluşlarının toplu iş sözleşme esasla
rını birbirine uyumlu hale getirilmesi. 

4. Kamu iktisadî teşebbüslerinin ürettiği mal ve 
hizmetlerde ekonominin ve sosyal gereklerinin zo
runlu kıldığı düzenlemelerin yapılması. 
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5. Vergi esenekliğinin sağlanması, vergi yükü
nü dar ve sabit gelirliler aleyhine dönüştürülmeksizin 
vergi kaynaklarının en iyi biçimde değerlendirilmesi. 

Yukarda belirtilen ilkelerden sonra ekonominin 
dengesini bozacaktır. Ancak ilkeleri ayrı ayrı incele
diğimiz zaman hepsinin gerçekleştirilmesinin pek güç 
şeyler olduğunu görmekteyiz. 

Şöyle ki; personel ve işçi ücretlerini tasarlanan 
seviyede tutmak imkânı yoktur ve aşağı yukarı hiç
bir bütçe döneminde buna riayet edilmemiştir. 

Diğer önemli bir konuda vergi gelirlerini artırma
dan vergi verimini ve idaresini ıslah ederek kamu ta
sarruflarını artırarak çok güçtür. 

Türkiye gibi gelişme sürecinde olan bir ülkede 
gayri safi millî hâsıladan sabit sermaye yatırımlarına 
giden oran oldukça düşüktür. 

Kamu maliyesindeki gelir ve tasarruf hacmindeki 
daralma her geçen gün daha da ağırlığını korumak
tadır. Sağlam kaynaklara dayanmadan kalkınmanın 
imkânı yoktur. Açık finansmanla bir noktaya kadar 
gidebilirsiniz; ama gittiğiniz noktada kendimizi çıkmaz 
sokakta bulursunuz. 

Yatırımlardan vazgeçme imkânı yoktur. Üretim 
ve işsizlik açığı çok büyüktür ve enflasyon şiddetle 
devam etmektedir. 

Bugün dünya ekonomik küçülmeyi önlemek, iş
sizlik artış oranlarını daha da büyümemek için enf
lasyon dönemlerinde yapılacak pioitikanın aksine ya
tırımları artırmak için büyük gayret sarf ediyor. Şim
dilik ekonomik durgunluk enflasyondan daha da teh
likeli görülmektedir. 

Özel tasarrufların kamu ve özel sektör tarafın
dan paylaşılması öngörülmüştür. Enflasyonun olanca-
gücü ile devam ettiği devirlerde bu tasarrufları iste
nilen yerlere yöneltmekte büyük güçlükler vardır. 

Enerji sorunu : 
Ülkemizde tüketilen birincil enerji kaynakları için

de petrol ürünleri % 50 oranıyle en başta gelmekte
dir. 

Aynı şekilde elektrik enerjisi üretiminde de akar
yakıtla elde edilen elektrik enerjisi miktarı toplam 
üretimin yarısını teşkil etmektedir. 

Enerji kaynaklarında yapısal değişimi petrol ürün
leri yerine olanaklar dahilinde özkaynaklara çevir
mek zorunluğu vardır. 

Geçen yıl taşkömürü, petrol, linyit ve elektrik 
üretimindeki gelişme düzeyleri eski seviyeleri koruya-
mamış, oldukça önemli geri kalmalar olmuştur. Ke
ban, Ambarlı santrallerinin arızaları, Seyitömer tesis

lerinin deneme çalışmalarından çıkarmaması üretimi 
olumsuz yönde etkilemiştir. Kesime ayrılan kaynak 
yetersiz görülmektedir. 

Bu sektördeki kamu yatırımcı kuruluşlarında yetiş
miş teknik personel yokluğu ve ihalelerdeki gecikme
ler halledilmesi lâzım gelen ivedi problemler olarak 
karşımızdadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de is

tihdam sorunudur. 
Ekonomimiz, planda öngörülen iş gücü arzım 

karşılamak olanaklarını yeterince bulamamıştır ve 
bulacağı da şüphelidir. Çünkü; problemin çözümü 
eksik olarak ele alınmıştır. Sadece sanayide ta
lebi artırmak ve talebe karşı arzı sağlamak için şe
hirlere akımı teşvik etmiştir. Sanayi, istenilen talebi 
yaralamayınca bir çok sorunlar ortaya çıkmıştır ki, 
bunların başında plansız bir şehirleşme, gizli işsizlik 
ucuz işgücü arzı gibi problemler gelir. Halbuki kır
sal alanda alınacak tedbirlerle sanayinin talepleri 
ölçüsünde bir işgücü arzı yaratılabilseydi bugün 2 
milyara yaklaşan işsizlik sorunu bir miktar azaltıla
bilirdi. 

Saym Başkan, sayın üyeler, 
Ulaştırma hakkında da birkaç söz söylemek is

teriz. 
Bu sektörde bulunan kuruluşların aralarındaki 

haksız rekabeti gidermek ve yolcuların mal ve can 
güvenliğini sağlamak için alınması lâzım gelen ted
birler 12 yıldan beri plan ve program sayfaları ara
sında yatmaktadır. Buna rağmen bugüne kadar kök
lü ve olumlu hiçbir tedbirin alınmadığı 1975 yılın
da da sayın Bakanların imzasıyle tespit edilmiştir. 

Son uçak ve demir yollarındaki kazalar esef ve
ricidir. Son yıllarda kazalarda Türkiye uçak ve yol
cu sayısında rekorlar kaydetti. 

Eğer tahkikatlar bitti ise en son uçak kazası ha
riç diğerlerinin nedenleri hakkında bilgi rica ediyo
ruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Millî Eğitimde ilköğretimden yükseköğretime ka

dar anameseleler ortada durmaktadır. Mesleğe yö
nelik eğitimde olumlu gelişmeler çok yetersizdir. 

Çağın ve Cumhuriyetin ihtiyacı olan insangücü 
hâlâ büyük açık göstermektedir. 

Büyük bir insan ve eğitim israfı vardır. Hergün 
bu israf daha da çoğalmakta, mevcut olan kalite da
ha da düşmektedir. 

Yükseköğretime gelen sorunlar temel eğitim po
litikasının ürünleri olup, o seviyede halledilmeleri ve 
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bugünkü olanaklar içinde mümkün olamamaktadır. 
Üstelik o seviyeye gelmiş öğrencilere gelecekleri hak
kında ümitsizlikten başka hiçbir şey vermemekte
dir. Kısaca, eğitim günlük işler arasında bozuk dü
zen içinde bocalamaktadır. 

Sayın senatörler; 
Tarım reformu üzerinde de durmak isteriz. Çok 

önem verdiğimiz bu konu, yıllarca sürdürülen müca
dele platformu olmuş, çeşitli siyaset çalkantılarına 
vesile teşkil etmiştir. 

Türkiye'de tarımın gelişmesinde ve topraksız 
köylünün toprak sahibi olmasında önemli bir yeri 
olan tarım reformunun mevcut kanundaki bazı ek
sikliklerine rağmen bir an evvel tatbikata konulma
sında büyük yarar görüyoruz. Hükümetin bu husus
taki azimli tutumunu da takdirle karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Ülkemiz, 1973 seçimlerinden bu yana gerek yurt 
içinde gerek yurt dışında etkili olaylara sahne olmuş 
ve her iki politik alanda önemli gelişmeler kayde
dilmiştir. 

Yurt içi politik gelişmelerin ağırlığını partilerara-
sı anlaşmazlık ve hükümet buhranları teşkil etmiştir. 

Bize göre, bu siyasî huzursuzluğun ve dolaysiyle 
hükümet bunalımlarının başlıca nedeni, vatandaşın 
yeni Anayasamızla hızla gelişen düşünce düzeyi ve 
takdir hakkını yeterince değerlendiremiyen siyasal 

. kuruşlarımızın, 1973 seçimleri sonuçlarından tatmin 
olamamış bulunmalarıdır. 

Demokrasinin kaçınılmaz kurallarından doğan bu 
tarz sonuçlardan, millî yarara uygun hal tarzları ara
mak ve uygulamak yerine, Anayasa ve demokratik 
kurullara aykırı tertiplere tevvessül edilerek siyasî 
huzursuzluk ve bunalımların arttırılmasına sebep ol
mak, rejimi de tehlike sınırlarına itmektedir. 

Buhranın devam etmesi ve uzaması, her geçeri 
gün olumsuz unsurların Devletin temel ve ümit 
dolu kurumlarına sokularak kendi kısa veya uzun va
deli çıkarlarının gerçekleşmesi yolundaki çabalarını 
arttırmalarına vesile teşkil etmektedir. Nitekim; belli 
politik amaçlar güden ve giderek yoğunlaşan yasa dışı 
eylemlerin silahsız saldırı ve cinayetlere dönüştüğü 
görülmektedir. 

Belirli merkezlerden yönetildiği anlaşılan ve bu 
aşamada özellikle yükseköğrenim gençliğini hedef 
alan bu eylemlerin, salt öğrenci olayları gibi gösteril
mesine çalışılmasını, asıl maksadı örtücü ve kamuoyu
nu yanıltıcı bir taktik olarak değerlendirmekteyiz. 

Elbette, Cumhuriyet hükümetleri bu tür olayları 
her zaman önleyecek güçtedir. Ancak, yakın geçmi
şimizdeki taraf tutan ve suçluları meydana çıkarma
yan davranışlarını saldırganlara cesaret verdiği ve 
ülkemizi bir rejim buhranına sürüklemiş olduğuda 
asla unutulmamalıdır. 

Bu nedenle, Öğrencilerin masum ve haklı istekleri 
yöneticiler tarafından geciktirilmeden karşılanmalı; 
fakat sürdürülmesine çalışılan Anayasa dışı eylem
lerin yaygınlaştırılması Hükümetçe etkin ve köklü 
tedbirlerle önlenmelidir. 

Çok partili ve özgürlükçü demokrasimizin, ya
nında olduğunu kabul ettiğimiz siyasî partilerimizin 
bunalımın ekonomik ve politik olarak daha vahim 
sonuçlara varmadan buhrana çözüm yolu bulmaları, 
millî bir vicdanî sorumluluk haline geldiği kanısın
dayız. 

Buhranın temelinde 1973 seçim sonuçları ve bu 
sonuçların meydana getirdiği tatminsizlik bulundu
ğuna göre, siyasal huzursuzluk ve bunalımın önlen
mesinde yeniden kamuoyuna başvurmanın artık ka
çınılmaz bir hale geldiği kanaatini ifade etmek iste
riz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Son günlerde yoğunluk kazanan ve TRT'yi yöne

tenlerin kişiliklerini hedef alan tutum ve davranış
ları tasvip etme imkânı yoktur. 

Şikâyetler için yasal yolları kullanma yerine, bu 
tür davranışların içine girmenin anlamının siyasî ni
teliği taşıdığı açıktır. 

Kısa zamanda çok geniş kitleye hitap eder duru
ma getirilen TRT'nin yayınları elbette ki kültür, zevk 
ve yaşlara göre eleştirme konusu olacaktır ve bu da 
doğaldır. 

Sayın senatörler; 
Milletlerarasında 1970 başlarından itibaren de

ğişmeye başlayan ilişkilerde ekonomik sorunlar ağır
lık kazanmaya başlamıştır. Dünyanın iki anadenge 
unsuru olan Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya 
arasında başlayan yumuşama bazı olumsuz girdi
lere rağmen devam edeceğe benzemektedir. Ortado
ğu sorunu dünya barışı için henüz birçok tehlikeli 
serüvenlere gebedir ve kritik durumunu muhafaza 
etmektedir. 

Sıcak bölge olarak Ortadoğudan sonra basıncını 
bugünlerde çoğaltan Vietnam gelmektedir. Bu arada 
bazı bölgeler ise yeni basınç merkezleri olma istida
dını göstermektedir. Bunların başında Hint Okya
nusu ve Basra Körfezi gelmektedir. 
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Türkiye'nin, Bulgaristan, İran, Irak ve Suriye ile 
olan yakın komşuluk ilişkilerini geliştirmesini mem
nuniyetle karşılıyoruz. 

Irak'la Petrol Boru Hattı Andlaşması imzalana
rak dostluğun somut örneklerle tescil edilmesinden 
memnuniyet duyuyoruz. 

Arap ülkeleri ile bilhassa Libya ile olan münase
betlerimizde gelişmelerin olması, karşılıklı meseleleri
mizi anlayışla kabul etmemizden kıvanç duyuyoruz. 

Dost ve kardeş Libya'nın göstermiş olduğu yakın 
alâkayı takdirle anar, karşılıklı işbirliğinin gelişme
si için hiçbir şeyin esirgenmemesini dileriz. Yakın 
komşumuz İran'la da olan dostane münasebetleri
mizin devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Dış politikada çok kısa bir şekilde görüş ve di
leklerimizi bildiren bu açıklamalardan sonra bizi, 
hepimizi çok yakından ilgilendiren Kıbrıs konusun
daki görüşlerimizi söylemek isteriz. 

Kıbrıs Barış Harekâtı milletçe kazandığımız şe
refli bir başarıdır. 

Milletimizi bu başarıya götüren Hükümete ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerimize minnet ve şükranları
mız ebedîdir. Bu başarı Türk Ulusunun yüce gücü
nü yeteneklerini ve azmini bir kere daha dünyaya 
göstermeye vesile olmuştur. Ancak; uzun süre geç
mesine rağmen Kıbrıs'ta adanın statüsünü tespit ve 
tayin edecek andlaşmalar Yunanistan'ın inatçı ve 
menfaatler gözeten tutumu dolayısıyle bugüne kadar 
sağlanamamıştır. Yunanistan bu süre içerisinde Tür
kiye'ye karşı siyasî ve askerî üstünlük sağlama gay
retleri içine girmiştir. 

Adada kazanmış olduğumuz haklarımızı müm
kün olduğu kadar çürütme çabaları içinde olup ken
disine bu hususta yardım edecek dostlar bulmaya 
çalışırken bize karşı bazı güçleri baskı unsuru gibi 
kullanma gayreti içindedir. Herhangi bir değişiklik ol
mazsa bu durum devam edeceğe benzer. 

Bu arada devrik Makarios'un adaya dönmesi de 
andlaşmaları güçleştiren olumsuz bir unsur olmuş
tur. 

Kıbrıs'ta asgarî kabul edebileceğimiz coğrafî yer
leşmeye dayanan bir konfederasyon olmalıdır. Kıb
rıs politikasında uygulamayı uygun gördüğümüz 
ve aşağıda ifade edeceğimiz anailkelerden asla taviz 
vermemeliyiz. 

Bu anailkeler ise; 
1. Kıbrıs Türklerinin mal ve can güvenliklerini 

teminat altına alacak, onlara gelişme imkânları sağ

layacak bir idare tarzı Kıbrıs adasında kurulmadık
ça, Kıbrıs Barış Harekâtının bittiği kabul edemeyiz. 

2. Kıbrıs Yunanistan'la ilişkilerimizde tama
men ayrı bir konudur. 

3. Anlaşma eşit hak ve vecibelere sahip toplum
lar arasındaki görüşmelerle sağlanır. 

4. Kıbrıs'ta toplumların dışında ve üstünde dik
te ettirici hiçbir dış iradeyi kabul etmeyiz. 

5. Adada yeni statüye kavuşuncaya kadar and-
laşmalardan doğan haklarımızı kullanmaya devam 
edeceğiz. 

Sym Başkan, sayın üyeler; 
Kıbrıs'ta bugün için bu önemli sorun Güneyde ka

lan Türklerin kurtarılması ve Türk kesiminin top-
yekûn kalkınması ve dünya ile olan her türlü ilişki
lerinin kurulmasıdır. 

İngiliz üslerinden Türklerin tahliyesini de başa
ran Hükümeti de bu vesile ile candan kutlarız. Kıb
rıs konusundaki görüşlerimize kısaca değindikten son
ra Yunanistan'ın ortaya çıkardığı Kıta Sahanlığı üze
rinde bazı noktalara değinmek isteriz : 

Bir defa Ege Denizi ve Adalar Anadolunun bir 
uzantısıdır. Yunanistan'ın da Ege Denizinden gere
ği gibi yararlanması bizim haklarımızın aleyhine 
olamaz. Karşılıklı anlaşma olmadan hiçbir hakeme 
başvurmamıza lüzum yoktur. Çünkü, bizim hakları
mıza tecavüz etmek isteyen Yunanistan'dır. Yunan
istan'ın bugün elinde olan adalar Anadolunun o ka
dar uzantısıdır ki, adaları tahkim etmeye ve asker 
bulundurmaya hakkı dahi yoktur. 

Oraları tahkim etmekle, silâh bulundurmakla an
laşma hükümlerini ihlâl ettiği gibi, Türkiye'ye de 
tecavüz eder duruma girmiştir. Keza Yunanistan 
Batı Trakya Türklerine karşı giriştiği baskı rejimi 
dolayısıyle de anlaşmaları çiğnemiş ve mütecaviz 
duruma düşmüştür. Bu kadar uzlaşmaz ve haksız du
rum içerisinde bulunan Yunanistan'ın bu tutumuna 
karşı ABD Kongresinin tutumu da ibretle izlenecek 
bir manzara arz etmektedir. Dünyanın güç denge
sini elinde tutan bu devletin bu şekildeki sorumsuz 
davranışları dünya barışının geleceği için büyük bir 
tehlike arz etmektedir. 

Sempati ve oy hesapları yönünden karşılıklı an
laşmaları yok farzederek veya kendi anlayışına göre 
tefsir eden bü ülke dünya barışına güven vermekten 
çok uzaklaşmıştır. 

NATO Müttefikimiz ABD Kongresi, Kıbrıs'ta 
Yunanlıların istediği bir çözümü sağlamak için bize 
bir baskı aracı olarak yardımı kesme kararını bir 
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kere daha almıştır. Gayesi, Yunanlıları silâhlandı
rıp bizim elimizi kolumuzu bağlı tutmaktır. Mütte
fike saldıran ulusa Amerikan yardımı kesilmesini ön
gören Amerikan dış yardımı hakkındaki bir mad
deyi Amerikan Kongresi kendi kararı için destek 
yapmıştır. 

Bu hale göre Amerikan Kongresi anlaşmaların 
Türkiye'ye vermiş olduğu hakları kullanarak Kıb
rıs'ta bozulan Anayasal düzeni yerine oturtmak ve 
oradaki soydaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağ
lamak için Kıbrıs'a asker çıkarmamızı müttefike 
saldırma olarak kabul etmiştir. 

ABD ile Türkiye NATO Andlaşması ile mütte
fiktir; fakat bağımsız hiçbir bloka bağlı olmayan 
Kıbrıs Devletinin ABD ile bir ittifak andlaşması yok
tur. 

Esas, adaya darbe suretiyle saldırı yapan Yu
nanistan'dır ve Yunanistan'a yardıma devam ede
cektir. Bunu anlamak mümkün değildir. 

3 Temmuz 1969 tarihinde NATO Andlaşmasının 
3 ncü maddesine göre Türkiye ile ABD hükümeti 
arasında imzalanan temel ikili andlaşmanm bir mad
desinde, ABD Hükümeti Kongrenin hareketine bağlı 
olarak Türk savunma gayretine münasip istişare 
ameliyesi yolu ile tespit edecek bir düzeyde destek 
sağlaması öngörülmüştür. Bunun anlamı, Türkiye'
nin sağladığı desteğe karşı ABD desteğinin sağlan
masıdır. 

ABD askerî yardımı da bu desteğin kendisidir. 
Karşılıklı yardımlaşma esaslarına giren bu hususun 
Amerikan Kongresinin dayandığı madde ile alâkası 
yoktur. Kaldı ki, bu andlaşma hükümlerini kaldır
mak için yazılı ihbarın yapılması şarttır. Bu anlaş
ma olmasa ancak 2 yıl sonra anlaşma yürürlükten 
kalkabilir. 

Sayın üyeler, 
Kongrenin dayandığı hiç bir milletlerarası ve iç 

hukuk metni yoktur. Aksine andlaşmaları ihlâl vardır. 
ve alınan karar ancak kendi mantıkları için geçerli
dir. ABD ile Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği kar
şılıklı hak ve vecibeler içerisinde dahi münasebetler
de bulunmak çok güçleşmiştir. 

Tabiîdir ki; Amerikan Kongresinin almış olduğu 
karar karşısında yapacak çok şeyler vardır. En baş
ta savunma ortaklığı gözden geçirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Haşhaş ekimine yeniden başlanması suretiyle geç

mişte yapılan bu hatanın düzeltildiğini görmekten 
kıvanç duyuyoruz. Bu kararı alanları da bir kere daha 
kutlarız. Ekimi yasaklama kararı Türk köylüsünün za
rarından başka hiç bir şeyi etkilememiştir. O devir
de afyondan daha yaygın bir şekilde kullanılan sente
tik uyuşturucularının değil yasaklanmasına, tahdidi
ne dahi hiç bir devlet yanaşmamıştır. Türkiye'de ye
tiştirilen afyon dünya tüketiminin çok az bir kesimi
ni karşılamasına rağmen, bu kadar gürültü çıkarıl
masının sebebi ise, iç ve dış politikada spekülâsyon 
ve reklam malzemesi olarak kullanılmasından ileri 
gelmiştir. 

Bu mesele artık iyi bir şekilde kapanmıştır. Olum
lu karşıladığımız diğer bir husus da afyonun yurt 
içinde değerlendirilmesi için kurulması teşebbüsüne 
geçilen fabrikadır. Bu şekilde afyon üretiminden ül
kemiz tam olarak faydalanmak imkânını bulacaktır. 
Alkoloid Fabrikasının Devlet eliyle yapılması zo
runluluğunu da belirtmek isteriz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, sayın Hükümet 
üyeleri; 

Sözlerimizi burada bitirirken bizi dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür eder, 1975 yılı Bütçesinin Mil
letiniz için hayırlı, Hükümet için başarılı olmasını 
diler, hepinizi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Selâhattin 
Özgür. 

Muhterem senatör arkadaşlarım, 
Öğleden evvelki çalışma programımızın bitmesine 

10 dakika vardır. Bundan sonra söz sırası Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fikret Gündo-
ğan'ındır. Zannediyorum kesintili konuşmayı arzu 
etmezler, bunun için oturuma saat 14.30'da toplan
mak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.50 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Bütçenin tümü üzerinde gruplar adına Birinci 
Oturumda Millî Birlik Grupunun sözcüsü konuşmuş 
bulunuyor. Şimdi sıra Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Fikret Gündoğan'da, buyurunuz Sayın Gün-
doğan. 

Konuşma süresi iki saattir. 
C.H.P. GRUPU ADINA FÎKRET GÜNDO-

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
çok değerli üyeleri; 

İsterdik ki, geçmiş yıllarda olduğu gibi sözlerimi
ze şöyle başlayalım ve «1975 malî yılı Bütçe kanunu 
tasarısı üzerinde Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Gru
punun görüş ve düşüncelerini ifade etmek maksadıy-
le huzurunuzda bulunuyoruz.» diyelim. 

Ne yazık ki, bu kez böyle bir olanaktan, gerçek 
anlamda görev yapmaktan haksız yere alıkonulmuş, 
yoksun bırakılmış büyük bir siyasal grupun içtenlikli 
ve anlamlı üzüntüsü içindeyiz ve bundan acı duymak
tayız. 

Çünkü, bu yıl huzurunuza getirilen Bütçe kanunu 
tasarısı, kaynağı ve dayanağını Anayasadan almayan, 
bu nedenle hukukî sağlıktan yoksun, özünde ve te
melinde demokrasi kurallarıyle bağdaşmayan, siyasal 
sorumluluk ilkesine açıkça aykırı, biçim ve içerik 
yönünden sakat, geçerliği ve meşruluğu şüpheli bir 
belgedir. 

Gerçekten Anayasamıza, hukuk kurallarına, de
mokrasiye ve siyasal sorumluluk ilkelerine aykırı bi
çimde düzenlenen bu Bütçe kanunu tasarısı, aynı za
manda, gelecek için çok sakıncalı çığırlar açmaya 
ye tehlikeli gelenekler yaratmaya yönelik, yarasız 
talihsiz bir bir yapıttır. 

Çeşitli vesilelerle, Yasama Meclislerimizde aylar
dır süregelen tartışmalarda, C. H. P. temsilcileri, tam 
bir inançla ve belgelere dayalı olarak ileri sürdükleri 
savlarla, ülkenin bugün içinde bulunduğu son derece 
kendine özgü siyasal koşulları nedeniyle, ülke yaşa
mının en az bir yılına şamil ve sâri bir bütçenin, 
Anayasa ve hukuk kuralları içinde ele alınıp oluştu

rulmasına olanak bulunmadığını ispatlamış bulunmak
tadırlar. 

Ne var ki, bugün beş tane olduğunu herkesin bil
diği Hükümet olmak üzere, bizim dışımızdaki siya
sal partiler, saymakla tükenmez bir dizi karmaşık çıkar 
hesaplariyle; Anayasaya, tüm hukuk kurallarına, siya
sal geleneklere ve sorumluluk duygusuna meydan okur
casına, akıl almaz bir tutumla bilinen girişimlerde 
bulunmuşlar ve adına bütçe dedikleri bu belgeyi 
yıldırım hızıyle pişirmişler; şimdi de koparmak üze
redirler. 

Bütçeler, demokratik ülkelerde, ülkenin tüm in
sanlarının bir yıl içinde yarattıkları ekonomik ve sos
yal değerlerin yaratılmasından ve dağılımından tutun 
da, bu varlıklardan Devlete ayrılacak paylara ve 
paylardan oluşan kamu gelirlerinin ülke ihtiyaçlarına 
göre harcanmasına değin izin veren ve ancak mille
tin görev verdiği siyasal partilerin, ekonomik ve sos
yal politikalarına göre yönlendirmeye yetkili olduk
ları en önemli iktisadî - malî, hukuk yapıtıdır. 

Bu nitelikleri ve önemi iledir ki, demokratik ülke
lerde ve doğal olarak ülkemizde, bütçelerin yapım 
esasları ve usulleri, Anayasalarda açık ve kesin olarak 
hazırlanmış bütçelerin meşruluğu ve geçerliliği kabul 
edilmiştir. 

Demokratik bir hukuk devleti olan ülkemiz Ana
yasası da, bütçenin yapılması usul ve esaslarını, ba
şından sonuna kadar vazgeçilmez, ihmal edilmez, yo
rumla değiştirilemez açık ve kesin kurallara, hukuk 
hükümlerine bağlamış bulunmaktadır. 

Anayasamızın çeşitli maddeleri, özellikle 94 ncü 
maddesi; bütçe yapılmasında, demokratik usullerle 
seçilmiş bir parlamentoda, «Siyasal iktidar - siyasal 
muhalefet» dengesi üzerine kurulmuş ve Yasama 
Meclislerinden güvenoyu almış olarak Anayasal yet
ki ile görevi başında bulunmaya hak kazanmış bir 
hükümetin varlığını, hukuk devletinde, bütçe kanu
nunun ilk meşruluk şartı saymış ve hükme bağlamış
tır. 

Yine, ancak bu nitelikte bir hükümetin getirebi
leceği bütçeleri, adına Bütçe ve Plan Karma Komis-
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yonu olarak bizzat koyduğu ve iktidar kanadına bel
li bir sayı üstünlüğü ve egemenliği vermek kaydıyle 
kurulmasını şart koştuğu, özel, bir anlamda olağan
üstü yetki ile teçhiz eylediği bir komisyonda görüşül
mesini emretmiş bulunmaktadır. 

Anayasamız, bütçeye lâyık olduğu önemi ve say
gıyı sağlama amacı ile 94 ncü maddesinde, millet 
temsilcilerine, özel denge üzerine, «İktidar üstünlüğü 
muhalefet madunluğu ilişkisine» dayalı olarak kuru
lacak Bütçe Karma Komisyonunda, yalnız ve ancak 
bu nitelikte bir komisyonda, bütçe gelirlerini ve gi
derlerini azaltmaya ya da çoğaltmaya yetki tanımış
tır. 

Buna karşın Meclisler Genel Kurullarında, millet 
temsilcilerinin, komisyonda oluşmuş bütçe denkliğini 
bozma yetkilerini ellerinden almıştır. 

Gelin görün ki, bu denli açık ve kesin Anayasa 
hükmüne rağmen, bu yıl bütçe yapacağız diye, bizim 
dışımızdaki partiler ve Hükümet el ele vererek, hu
kuk devleti ilkesinden tutunuz da, bütçeyle ilgili 
bütün Anayasa hükümlerini altüst etmekten, keyfî 
bir hukuk yaratma çabası demeyelim; ama tam bir 
hukukî keyfilik gayreti içine düşmekten kendilerini 
kurtaramamışlar ve ne gariptir ki, cepheci partiler 
ve Hükümet bu yaptıklariyle öğünür hale gelmişler 
ve hatta vatan kurtarıcılığı yaptıkları aldatmacası 
ile kamuoyunu yanıltma yoluna bile girmekten perva 
etmemişlerdir. 

îşte C. H. P. olarak biz sözlerimizin başında be
lirttiğimiz gibi, böylesine Anayasal kurallara ve hu
kuk devleti anlayışına aykırı bir biçimde kurulmuş 
bir komisyonda, tam bir talan havası içinde yıldırım 
hızıyle; örneğin koskoca bir Adalet Bakanlığı Bütçe
sini 17 saniyede geçirip, «bütçe» diye önümüze koyan 
bu Hükümet ile cepheci partilerin bu tutum ve dav
ranışlarından ötürüdür ki, ciddî üzüntü içindeyiz ve 
acı duymaktayız. 

Sayın senatörler, 
tzin verirseniz, sözlerimin bu bölümünde, bütün 

bu olup biten kanun dışı, tüzük dışı, Anayasa ve de
mokrasi dışı tutum ve davranışlarla vücuda getiri
len bu bütçenin neden bu yollara başvurularak çıka
rılmak istendiğini ve bu davranışların ardında yer 
alan gerçekleri gün ışığına çıkarmaya çalışacağım. 

Bu maksatla, bugünü getiren olayları ve bu olay
ların neden - sonuç ilişkilerini kısa tarihî süreçleri 
içinde gözleriniz önüne sermeye çalışacağım. 

ı Saygı değer senatörler, 
I Bilindiği gibi, ülkemiz, aciz, kayıtsızlık ve basi

retsizlik içinde bunalmış, değişen bir toplumun istek-
I lerine uygun düşmeyen çağdışı politikaları izlemekte 

ısrarlı bir siyasal iktidarın yarattığı ağır toplumsal bu
nalımlar nedeniyle, 12 Mart 1971 tarihinde bu parti 
iktidarını daha fazla zarar vermekten alıkoyan ve bu 
nedenle demokrasiyi de bir ölçüde askıya alan ola
ğanüstü bir dönemi yaşamak zorunda kaldı. 

I Bu dönemin karmaşık yapısı içinde göze çarpan 
en belirgin, yanı, 1968'lerden beri süregelen büyük 
çaplı toplumsal huzursuzlukların, bezginliklerin ve 

I umutsuzlukların, anarşiye ve kaos ortamına kadar 
I varmasında kendi acizleri ve basiretsizlikleri ile çağ

dışı tutucu politikalarının oynadığı rolü inkâr edip, 
I günahı ve kabahati 1961 Anayasasına ve onun getir-
I diği insan hak ve özgürlüklerine ve çoğulcu demok-
I rasi kurumlarına yüklemek isteyenlerin, Anayasaya 

ve özgürlüklere ve demokratik kurumlara sistemli 
bir şekilde saldırmaları, özgürlükleri ve kurumları 
aşındırmak yolunda sarf ettikleri olağanüstü gayretler 

I teşkil etmiştir. 
Ne çare ki, 12 Mart öncesi bunalımları yaratan

lar, bu ortamın gerçek sorumluları, 12 Mart döne
mi koşullarından yararlaıîdıklarını, suçu ve kaba-

I hati Anayasaya, özgürlüklere ve demokratik kurum-
I lara yüklediklerini sananlar, ilk demokrasi deneme

sinde, 1973 Ekimi seçimlerinde, Türk ulusunu alda-
I tamadıklarını görmüşlerdir ve onun eşsiz sağduyu-
I sunun biçtiği cezaya, kesin bir seçim yenilgisine uğ-
I ramaktan kendilerini kurtaramamışlardır. 
I 1973 Ekimi seçimleriyle Türk ulusu, bir yandan 

Anayasa ve özgürlükleri Türk halkına çok görenleri, 
I halkı ezen çağdışı politikaları güdenleri, parça parça 

ederek ağır bir yenilgiye uğrattı; öte yandan, partiyi, 
I C. H. P.'yi büyük bir ilerleme ve gelişmeye lâyık bul

duğunu gösteren devrimci bir davranışta bulundu. 

I Daha 1973 Ekimini takibeden günlerden itiba-
I ren, parçalanmış ve yenilmiş sağ partilerin yeisli küs-
I künlüğü yanında, ilerlemiş ve gelişmiş demokratik 
I sol C. H. P.'nin umut verici canlılığı Türk siyasî ha

yatının en belirgin özelliği olarak hükmünü sürdür
meye başlamıştır. 

Yenilmişliğin ve ulus itibarını kaybetmenin küs
künlüğü içinde bunalanlar, demokrasinin işlemesinde, 
özellikle Hükümet teşkilinde her türlü uzlaşma tek
liflerini reddederek, 1973 seçim sonuçlarını üstü ör
tülü bir şekilde protestoya yönelmişler. Öfkeli ve 
uzlaşmaz tutumlarını, her fırsattan yararlanarak sür-
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dürmek suretiyle, bunalımın uzamasını sağlama yo
luna koyulmuşlardır. C. H. P.'nin büyük bir sorum
luluk duygusuyle oluşturduğu ortak hükümetin elde 
olmayan sebeplerle çok kısa sürmesine mani olama
dığı iktidar döneminde kazandığı prestiji, halkın iti
barını yitirenlerin yeis ve küskünlüklerini bir kat da
ha artırdı. 

Kaçınılmaz sebeplerle meydana gelen Hükümet 
bunalımını giderme yolunda C. H. P.'nin önerdiği 
bütün çözüm yollarını, özellikle erken seçim teklifi
ni, sudan sebeplerle geçiştirerek, güya bunalımı ken
dileri çözecekmiş görünümünü kazanmak için, cep
heler kurmaya kadar varan bir dizi aldatıcı ve oya
layıcı politikaların mimarı oldular. 

Hatta, Irmak Hükümeti adiyle tarihe geçecek olan 
ve güya, erken seçimi sağlayacağı sanılan bugünkü 
Hükümetin kurulmasını dahi o aldatıcı ve oyalayıcı 
politikalarının bir aşaması olarak kullanmayı yeğle
diler. 

Demokrasi ve Anayasa kurallarına uygun biçim 
ve içerikte kurulmadığı ve erken seçimi güvence al
tına almadığı için güvenoyu veremediğimiz Irmak 
Hükümetine, seçim yeniği ve seçimden taundan kaçar 
gibi kaçmayı şiar edinen cepheci partiler, çok baş
ka nedenlerle, az ihtimalle de olsa, belki erken seçi
me gidilir korkusuyle güvenoyu vermekten özenle 
kaçındılar. 

Kaçındılar ama, daha ilk gününden itibaren Ir
mak Hükümetini, kendi emellerine ve amaçlarına, 
seçime gitmemek ve bunalımı uzatmamaktan ibaret 
politikalarına hizmet eder hale getirmeyi planladı
lar ve neden gerçeği söylemeyelim; bu tasavvurlarını 
ve planlarını gerçekleştirmeyi, kısmen de olsa başar
dılar. 

Bunalım koşullarının dumanlı ve karmaşık orta
mı içinde ilk önceleri kolay fark edilemeyen, seçim
den kaçmak ve bunalımı uzatarak C. H. P.'nin kazan
dığı prestiji aşındırmak ve unutturmak, bir partinin 
başı üzerinde tehlikeli oyunlar oynamaktan ibaret 
plan ve tasavvurlarını iyice örtmek için, her taktiğe 
başvurmaktan geri durmadılar. 

Gerçek planlarını ve politikalarını Örtmek ve giz
lemek maksadıyle kullandıkları en belirgin, en oyala
yıcı ve en aldatıcı taktik, hiç şüphesiz, adını kendi
lerinin koyduğu milliyetçi cephe kurma çabaları ol
muştur. 

Ama, tarihen de sabittir ki, siyaset cepheleri kur
mak, elin hükümetleri ile, kâh, takma başlı, kâh ya
pay gövdeli hükümetlerle iş görmek, bugünkü cep-
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heci partilerin alışkanlık haline getirdikleri huyları 
olmuştur. 

Cepheci partilerden ikisi, nasıl 1973 seçimlerine 
giderken takma başlı bir Hükümet yeğlemişlerse, 
bugün de yapay gövdeli, özcanı olmayan bir Hükü
meti sunî tertiplerle yaşatmayı, güncel ve uzun vade
li ihtiyaçları için uygun bulmaktadırlar. 

Öyle görülüyor ki, bu bütçeye olumlu oy verecekle
ri iyiden iyiye belli olan cepheci partiler, bir taraf
tan, Devleti bütçesiz bırakmamak v. s. gibi hamasî 
destanlar söyleyerek kamuoyunu oyalayacaklar; öte 
taraftan, asıl maksatları olan bunalımı uzatmak, se
çimden kaçmak için, her istediklerinin yapılmasına 
çok müsait bir Hükümetin işbaşında kalmasını meş
rulaştırmak demek olan bütçeyi onaylamak suretiyle 
iki başlı bir yararı sağlama peşine düşmüşlerdir. 

Değerli senatörler, 
Sırasız gibi görünmekle beraber, haksız bir zeha

bı önlemek için hemen belirtelim ki, C. H. P. ola
rak bizim siyaset cepheleri ve cephecileri ile ne ala
cağımız vardır, ne vereceğimiz. 

isterseniz eksiklik kabul edin; siyaset hayatında 
bizim cephecilik diye bir usulümüz, bir taktiğimiz 
yoktur. 

Bizim, tarih içinde kurduğumuz cepheler vardır, 
ama bunlar, hep milletimizin ya istiklâli, ya özgürlü
ğü, ya da insanlık dışı saldırılara uğradığı anlarda, 
bütün bir milleti bir bayrak altına topladığımız cep
heler olmuştur. 

Garp Cephesi, Şark Cephesi, Dumlupınar Cep
hesi ve en son olarak da Kıbrıs Barış Harekâtı Cep
hesi gibi.... 

Bu konuya bu kadarcık değinmekle yetinelim ve 
asıl konumuza dönelim. 

Sayın senatörler, 
Sözlerimizin daha iyi anlaşılması ve doğru yargı

lara varılmasını sağlamak için, tablonun öbür yanı
na bakmanın sırası geldi sanırız. Tablonun öbür yü
zü, hiç şüphesiz bugünkü Hükümeti gösterir. 

Bugünkü hükümet; kendi içlerinde bütünlükleri 
olmayan, her biri ayrı maksatlar güden, ayrı dünya
lar düşleyen fakat, yenilgiye uğramak korkusuyle 
seçimlerden kaçma amacıyle cephe kuran partilere çok 
benzemekte, çok uymaktadır. 

Bugünkü hükümet; karmaşık yapılı, kuruluş mak
sadını kaybetmiş, asıl görevini dalgınlıkla unutmuş-
casına büyük işler peşine düşmüş, toplumsal barışı 
kökünden sarsan bilinçli tertip ve saldırıları önle
mekten âciz, âdeta bunalımı sürdürmeye yararlı 
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olur da iktidar süremiz uzar demeye gelen bir tutum 
içindedirler. 

Düşünmek bile istemeyiz; ama biraz da bünyele
rinden gelen bir şevkle, bu tutumlarını cephecilerin 
desteğini kazanmaya giden yol sayarak yerlerini ko
rumaya ve onların, partisiz partizanlık içinde sorum
suz bir hükümetten faydalanmalarını sağlamaya yö
nelmiş gibidirler, bizi bağışlasınlar. 

Kiminin diliyle komünizme karşı, kiminin ağzıyle 
aşırı sola ya da her türlü sola karşı mücadele ede
ceklerini isterik söylevler vererek ve tarih içinde bü
yük insanlık felâketi olarak kabul edilmiş zor rejim
lerinin en ilkel taklidi biçiminde görkemli törenler 
düzenleyerek sürdürenlerle aynı paralele düşmek, ta
rafsız olduğunu söyleyen bir Hükümet için, büyük 
bir talihsizliktir. 

Toplum barışını bilinçli ve düzenli tertiplerle adam 
öldürmeye varan saldırıları ile bozanların kimler ol
duğunu, nereden beslendiklerini, kimlerden arkalan
dıklarını arayıp bulma, toplumu bu felâketli gidişe 
hızla itenlerin maskelerini düşürme varken, bir se
nede, beş senede belki on senede bile gerçekleştiril
mesi mümkün olmayan görkemli işler peşine düşme
nin anlamı nedir? 

Güvenoyu almadığı için, hükümet programından 
yoksun; istifa ettiği için, yalnız günlük işleri yürüt
mekten öteye görevi olmayan sorumluluktan bağışık 
bir hükümetin demokratik hukuk Devleti kurallarını, 
Anayasanın kesin hükümlerini hiçe sayarak, bir ül
kenin bütün insanlarının bir yılına, bir Devletin 100 
milyarı aşkın varlıklarına hükmedecek bütçe getirme
ye kalkışmasının anlamı nedir? 

Demokrasi ve Anayasa kuralları karşısında duru
munu, gücünü ve yetkisini unutmuş görünerek bir yıl
lık bir bütçe getirmek ve bu hareketi cepheci partile
rin Anayasa dışı hukuk anlayışlarına dayalı olarak 
yürütmek, yukarıdan beri açıklayageldiğimiz çok yön
lü; karşılıklı hesapların bir ürünü değildir de nedir? 

Devletin bütçesiz bırakılmak istenmediği yolun
daki savların, hukuka, Anayasaya ve siyasî partiler 
esasına dayalı demokratik rejimle yönetilen bir ül
kede, hukukun ve Anayasa kurallarının ihlâli ve ih
mali pahasına kabul edilecek ve onaylanacak bir yönü 
var mıdır? 

Bunalım şartlarından doğmuş, güvenoyu almamış, 
aylar önce istifa etmiş siyasî sorumluluğu olmayan, 
ömrü ve akibeti belirsiz bir hükümetin getirdiği ve 
10 gün içinde yetkisiz bir komisyonda talan havası 
içinde çıkarılan bu doküman gerçek bir bütçe değil

dir ki, Devleti bütçesiz bırakmama savı ve gayreti 
bir anlam taşısın. 

Demokrasi tarihimizde, koşulların elverişsizliği ne
deniyle bir kaç kez geçici yetki kanunları yapılarak 
Devleti malî işleri kısa süreye münhasır olmak üzere 
bu usullerle yönetilmiştir. 

Anayasa ve hukuk kurallarını çiğnememek için 
bu yolu yeğleyenler, bugünkü Hükümetten ve yan
daşları siyasî partilerden daha az Devlet düşüneni, 
daha az millet seveni midirler ki, öyle yapmışlardır. 

İşin doğrusunu söylemek gerekirse, Hükümet ve 
cepheci partiler yukarıda uzun uzadıya izahına çalış
tığımız karşılıklı hesaplar içinde bir bütçe getirmek su
retiyle, bir yandan kamuoyuna ödev sever, memle
ket düşünür bir görüntü vermek; öte yandan, böyle 
bir hükümetin bütçesine beyaz oy vererek, Hükümeti 
güvenoyu almış bir Hükümete dönüştürmek gayreti 
içindedirler. 

Ve böylece de bunalımı gidermiş görünmek, bin-
netice erken seçim yapmayı biraz daha geciktirmek, 
bozulan ve bozulmasına özel gayret edilen kamu dü
zeninin sorumluluğunu, Milletin gözünün içine baka 
baka olabildiği kadar yalan söyleyerek, sol meselesine 
ve C. H. P.'ne yüklemek... İşte-, izlenen kaba ve çir
kin politika budur. 

Son birkaç gündür A. P. yöneticilerinin kâh cep
he adına, kâh kendi adlarına birbirleriyle yarışırca
sına verdikleri demeçler, yayınladıkları bildiriler, 
TRT ve diğer kurumlara yöneltilen gürültülü ve gözü 
dönmüş saldırılar, bu teşhisimizi en ufak bir kuşkuya 
yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaya yeter de artar 
bile. 

Saygıdeğer senatörler; 
Sözlerimin bundan sonraki kısmını, bugünkü Hü

kümet ve cepheci partiler ilişkisinin biçim ve içerik 
yönünden kazandığı görünümün, önceki bölümlerde
ki anlatımlarımıza ne denli bir uyum ve özdeşlikle 
uz düştüğünü kanıtlayacak örnekler vermeye ayıra
cağım. 

Hemen belirteyim ki, bu yargımızı doğrulayan de
lilleri ve örnekleri, esasını kabul etmediğimiz, huku
kî sağlıktan yoksun bulduğumuz için reddeylediğimiz 
ve fakat gündemimizi teşkil eden 1975 malî yılı Bütçe 
kanunu tasarısının geçirdiği ve geçirmekte olduğu hay
ret ve ibret verici serüvenin kısa hikâyesinde bula
caksınız. 

Değerli üyeler; bugünkü Hükümet, güvenoyu al
mamış ve bu nedenle aylar önce istifa etmiş bir hü
kümet olduğuna göre, artık bir Hükümet Programının 
varlığından söz etmeye imkân yoktur. 
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O halde bu Hükümet, gerçekleştirme zorunda oldu
ğu sistemli bir tedbirler, politikalar, hedefler düsturun
dan külliyen yoksun, siyasî sorumluluktan ebediyen 
bağışık yabansız bir siyaset örneğidir. 

Bu apaçık ve yalın gerçeği bile inkâra yeltenecek
lerinden emin olduğumuz ilgililer, belki bir savı, bu 
konuda güç durumda kalanların çokça başvurdukları 
iyice aşınmış kof bir "kanıtı ileri süreceklerdir. 

Planlı dönemde yıllık programlar yapıldığına göre. 
«Hükümet Programının önemi yoktur» demeye gelen 
söz oyunlarına başvuracaklardır ve nitekim bütçe
nin, «Bütçe Plan Karma Komisyonu» adiyle kuru
lan hukukî sağlıktan yoksun komisyonda takdimi ko
nuşmasını yapan Bakanın biraz evvel arz ettiğim cüm
leye tıpatıp uyan bir önerisine şahit olduğumuzu ha
tırlatmak isterim. 

Ama, iyice bilinmelidir ki, bu yola girenler, bir
biri ardından akla gelen bir dizi soruyu cevaplaya-
mamak durumuna düşmekten kendilerini kurtarama
yacaklardır ve gayet bu yüzeysel ve kof mantığa da-
yanılacaksa, bu durumda yeni bir çığır açılacak, yeni 
bir demokrasi türü yaratma cüretinde bulunacak de
mektir. 

Bu tutarsız mantık, sahiplerini ister istemez, plan 
ve icraat programı var diye, hükümetlerin millet önü
ne, Meclisler huzuruna «bir icraat programı ile gel
melerine lüzum ve zaruret yoktur safsatasına düşüre
cektir. 

Oysa, hükümet programları ile yıllık icraat prog
ramlarının aynı şeyler olmadığı en ilkel bir demok
rasi kuralıdır. 

Hükümetlerin işe başlayabilmeleri için Meclislerin 
güvenoyuna sunma zoruda oldukları icraat program
lan ile plan uygulamasında bir usul olarak kullanılan 
yıllık icra programları, eş anlamlı yapıtlar olarak ka
bul edilirse, en başta Anayasa ve güvenoyu müesse
sesi olmak üzere topyekûn demokratik hukuk devleti 
kuralları alt - üts edilmiş olur. 

Güvenoyuna sunulan programlar hükümet prog
ramlandır. Beş yıllık planların planların bir yıllık 
uygulama dilimlerini kapsayan icra programları de
ğildir. Olamaz da. Çünkü, hükümet programları yal
nız güvenoyuna konu olmazlar. Aynı zamanda, hükü
metlerin yasama meclislerince denetlenmesinde, so
rumluyu saptayan en önemli anayasal bir belgedirler. 

Yargımızı doğrulayan diğer bir kanıt, güvenoyu 
almamış bu Hükümet Programının, yıllık uygulama 
programı henüz hazırlanmadan, en azından kesinlikle 
yürürlük kazanmasından önce kaleme alındığı ve Mec
lislere sunulduğu vakıasıdır. 
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Bilindiği gibi, Hükümet Programı 14 Kasım 1974 
tarihlidir. Programın ise 29 Kasım 1974'te bitirildiği 
söylenmektedir. Yayımı ise 1975 Ocak ayının son gün
leridir. Resmen yayımının tarihini ifade etmiş oluyo
rum. 

Şimdi manzara şudur : Bir yandan Meclis güveni
ne mazhar olmuş, meşruluğu ve geçerliği olan bir 
hükümet programından yoksunsunuz. Öte yandan, 
partiler dışı ve tarafsız olduğunuzu ilân ettiğiniz için 
herhangi bir siyasî parti programına dayanma olana
ğınız da yok: O halde, neye dayandınız da bir ülkenin 
bütün insanlarının bir yıllık yaşamına, hatta geleceğine 
derin etkiler yapan, bir devletin bir yıllık mâlî varlı
ğına hükmetmeye, yüz milyarı aşan malî kaynak
larını toplamaya ve harcamaya yetki veren bir Bütçe 
Kanunu getirebildiniz? 

Hükümet olarak programınız yok. Bu durumda 
1975 malî yılı Bütçesinin ana karekterini, temel un
surlarını nasıl saptayabildiniz ki, bütçe müzakerele
rinin başlamasını müteakip bu kürsüde beyanda bulu
nan Sayın Maliye Bakanı Bütçe kanunlarının anla
mını ve bir ülke için önemini nsıl bir özenle belirt
mekte ve bu durumu ile bütçe kanunlarının önemine 
işaret etmiş bulunduğuna şahit oldunuz. Oldunuz; 
ama, hükümet proramınız yokken 1975 malî yılı büt
çesinin anakarekterini, temel unsurlarını yine de sap
tadınız. 

Hükümet olarak başka bir şey de yaptınız. Prog
ramınız olmadığı için onu esas alamadınız diyelim; 
ama, 29 Kasım 1974'te bittiği söylenen ve fakat an
cak 1975 senesi Ocak ayı sonlarına doğru Resmî Ga
zetede yayımlanarak geçerlik ve yürürlülük ve kesin
lik kazanan icra Programını ve onun öngördüğü 
önemli terbirleri ve politikaları gerçekleştirecek bir 
bütçe kanunu hazırlamak zorunluluğunu olsun kabul 
edemez miydiniz? 

Olmaya ki, programımız vardı, güvenoyu ala
madık, böylede olsa, 1975 yılı bütçesini ona göre ha
zırladık demeye kalkışasmız. O zaman Meclislerce 
reddedilmiş hukuken batıl bir belgeye dayalı olarak 
getirdiğiniz Bütçe Kanununu temelden yaralamış, 
hukuken geçersizliğini kendi dilinizle belgelemiş ve 
kanıtlamış olursunuz. 

Hele; 29 Kasım 1974'te bittiği söylenen îcra Prog
ramı ile 30 Kasım 1974'te Meclislere sunduğunuz 
bütçe arasında «Bir güncük» bile yoktu deyip, Ana
yasanın 94 ncü maddesi, bütçelerin malî yıl başından 
üç ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur, 
hükmüne sarılmaya kalkışmayasınız. O zaman, bu üç 
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aylık zamandan sonra hükümet olduğunuz takdirde 
ne yapabilirdiniz sorusuna muhatap olmaktan kur
tulamazsınız. Daha beteri, Anayasanın 94 ncü madde
sinin yalnız bu fıkrasına sadakatle uymayı bir Ana
yasa gösterisi olarak kullanıp, aynı maddenin diğer 
fıkralarını çiğneyerek Bütçe Komisyonunun bugün
kü biçimde kuruluşuna hahişle katılma telâşınızı hiç, 
ama hiç yanıtlayamazsınız. 

Konuşmamın başında ayrıntıları ile anlattığım gibi 
bu uğurda yandaşlarınız cepheci partilerle yürüttüğü
nüz Anayasa dışı çabaları her halde birkaç gün içinde 
unutmuş olamazsınız. 

Tüm bunlardan başka; sizin, bu Bütçe Kanununu 
hazırlarken esasını ve tüm politikalarını kabul etme
diğimiz ve zayıf bulduğumuz yıllık icraat progra
mına dahi tam olarak uyma zorunluğunu duymadığı
nız apaçık ortadadır. 

Sayın senatörler; tersine, böyle bir zorunluktan, 
programın kalkınma gereği olarak salık verdiği eko
nomi politikalarının en önemlilerini, kalkınma ve sa
nayileşme gereği olarak öngördüğü köklü tedbirleri 
bütçelerine almaktan ya da bu politikaları saptırmak
tan özel bir özenle kaçındıkları kolayca görülmekte
dir. Gerçekten de, 1975 icra programında önemle ele 
alındığı halde, bütçede yer verilmeyen, ülkenin kalkın
ması ve geleceği için vakit yitirilmeksizin üzerine gidil
mesi istenen ve alınması gereken âcil, ekonomik ve 
politik tedbirlerden birkaçına ibret verici olduğu için 
ve gerçek politikalarını anlayabilmemiz için değin
mekle bu savımızı kanıtlamaya çalışalım ve asla büt
çenin tümü ya da bütün kesimleri üzerinde herhangi 
bir eleştiriye kalkıştığımız zehabına kapılmayınız. 

1975 icra programında büyük ağırlık verilerek 
üzerinde durulan çok önemli ve hayatî bir husus, 
Üçüncü Beş Yıllık Planın geçen uygulama dönemle
rinde toplam iç tasarrufların, planda öngörülen dü
zeye ulaşamamış olmasından doğan bir tasarruf açı
ğının plan hedeflerinin gerçekleşmesini tehlikeye dü
şürecek boyutlara ulaştığı konusudur. 

İcra programı, tasarruf açığı ve kaynak kısırlığı
nın bir taraftan vergi gelirlerinin gelir artışlarını iz-
leyememesi nedeniyle meydana geldiğini, öte yandan 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatırım finansmanının 
sağlam kaynaklara dayandırılmamasından doğduğu
nu belgelerle kanıtlamış bulunmaktadır. Kamu kesi
minde tasarruf açığının büyümesinin toplam yatırım
ların yönlendirilmesinde en etkin ve kontrollü araç 
olan kamu yatırımlarının itici gücünden ekonomiyi 
yoksun bırakmaya dönüştüğünü ve giderek bu duru

mun planda sanayileşme, üretim, istihdam ve dış ti
caret gibi önemli alanlarda saptanan hedeflere va
rılamaması sonucunu yarattığı, tartışma götürmez bir 
darboğaz olarak kendini gösterdiği saptanmıştır. 

1975 yılı icra programında, tasarruf açığının gide
rilmesini sağlama çarelerinin başında kamu gelirleri
ni; yani vergi gelirlerinin artırılması yolunda alınması 
gereken bir dizi ciddî ve cesur kararların geldiğine 
işaret olunmakta ve böyle bir tetbirin kaçınılmazlığı 
anlatılmaktadır. 

Oysa, Hükümetçe getirilen 1975 malî yılı Bütçe 
kanunu tasarısında vergi gelirlerinin artırılması konu
su, seçimle iş başına gelen siyasal parti iktidarların
dan çok daha ileri bir ürkeklik ve oy kaybı korkusu
na kapılmışlık içinde ele alınmış ve yeni vergi getir
menin katiyen bahis konusu olmadığı belirtilmekle 
hissedilir bir telaş içine düşüldüğü açıkça görülmek
tedir. 

Bir de buna karşın aynı bütçede, 1975 yılında ver
gi gelirlerinin artış hızının yüzde 34,4 olacağı var
sayılmıştır; fakat bu ölçüde bir vergi geliri artış hı
zının, vergi hukukunun bugünkü yapısıyle gerçekleş
mesine olanak bulunmadığı, bilinen bir gerçektir. 
Böyle bir varsayımın; yani bu yıl vergi gelirlerinin 
artış hızının yüzde 34,4 oranında artması varsayımı
nın gerçekleşebilmesi kuşkusuz, vergi sisteminde, ver
gi hukukunda köklü bir değişikliğe ihtiyaç bulundu
ğunu kesinlikle zorunlu kılmaktadır. 

Oysa, ne bütçede böyle bir politika izleneceğine 
dair herhangi bir maddeye tesadüf edilebilir, ne de 
bu sabah burada bütçe takdim konuşmasını yapan 
Sayın Maliye Bakanının açık beyanlarından da anla
şılacağı veçhile kendi hazırladıkları ve doğan tasar
ruf açığının kapatılmaması nedeniyle bu ülke ekono
misinin ve kalkınmasının nerden bir tehlikeye düşe
ceğini ve bu itibarla vergi gelirlerinde müessir bir 
artırmanın, hatta yeni vergiler koymak suretiyle, ka
mu tasarruf açığını sağlam kaynaklarla gidermenin 
önerildiği kendi programlarında bu tedbire, sanki oyla 
iş başına gelmiş, vergi getirirse oy kaybeder korkusu
na ve kuşkusuna kapılmış hükümetlerden bile daha 
ileri giderek bu politikaya yanaşmamışlardır. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sizin gibi, 
sizin kaçtığınız gibi. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. 
Rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Çok sabretti sayın başkan ruh-

I sal durum.. 
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BAŞKAN — Devam buyurunuz lütfen efendim. 
Siz devam ediniz, o benim görevim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Onu bağışladım ben. 

Bunu söylerken bütçesine girerek, bütçeleriyle uğ
raşarak, bütçe politikalarını eleştirmek suretiyle hak
lılık kazanma çabası içinde bulunmadığımızı bir kere 
daha belirtmek isterim ama şunu tekrarlamakta hep 
fayda mülahaza ederim: 

Bir milletin, bir ulusun bir yılma şamil ve sari, o 
ulusun ürettiği bütün iktisadî ve sosyal değerlerin ya
ratılmasından dağıtımına kadar ve bu ekonomik var
lıklardan devlete ayrılacak paylara ve paylardan olu
şacak kamu gelirlerinin ülke ihtiyaçlarına yönelik ola
rak sarf edilmesine izin veren bir bütçe kanunu ta
sarısının hazırlanması için elimizde bir hükümet prog
ramı olmadığı, müstafi olduğunuz, ebediyen sorumlu
luktan da bağışık olduğunuz bir yana, bu Bütçe Ka
nununu getirirken, tanzim ederken, dengelerini kurar
ken ve hele büyük bir vergi geliri artış hızı varsayar
ken, hiç olmazsa kendi eseriniz icra programının sa
lık verdiği ekonomik tedbirlere ve politikalara hürmet 
etmek, saygı göstermek zorunda değildiniz. 

Bizim bu konudaki eleştirimizin amacı; vergiler 
böyle olur, olmaz, bizi hiç kimse bu Bütçe Kanunu 
münasebetiyle ekonomik politikalarımızı, tedbirleri
mizi, malî politikamızı ve onun gereklerini buradan 
söyletmeye icbar edemez. Çünkü biz, bu bütçe üze
rine; gerçek bir bütçe üzerine yöneltilecek eleştirilere 
girmekten mazuruz. Bunu şahsi anlayışımıza değil, 
ülke çıkarlarının bizi getirdiği noktada kazandığımız 
temelli bir fikrin gereği olarak yürütüyoruz; bunu 
böyle bilesiniz. 

Demek ki, Hükümet icra programının ortaya koy
duğu bu büyük ekonomik gerçeği ve zorunluluğu bile 
bile ihmal etmeyi göze alacak kadar sorumsuzdur, 
taraflıdır. 

Hükümet, yandaşları cepheci partilerin tasvibine 
mazhar olup kabul edecekleri bu bütçeye âdeta onlara 
zarar vermemek, belki de, oy kayıplarına mani ol
mak için ülke ihtiyaçlarını ve ekonomik gerekleri 
umursamadan bu şekilde hareket etmeyi yeğlemiş bu
lunmaktadır. 

Şimdi ortaya koyacağım başka bir gerçek de; aynı 
yolu izlediklerini, kendi icra programlarına dayan
mak lüzum ve gereğini dahi duymadıklarını ve bunu 
da, öyle sanıyoruz ki, boşuna yapmadıklarını belirte
cek bir başka gerçeğe de değineceğim ve ne denli 
yanlı ve sorumsuz hadeket ettiklerini ispatlamaya ça-

ı lışacağım. Ne denli plan ve program emirlerine sırt 
çevirerek, ülke yerine bütçenin onaylanmasına hazır 
bulunduklarını gördüğü partilerin çıkarlarına hizmet 
etmeyi, buna karşılık da güvenoyu almış bir hükümet 
görünümü kazanmayı amaçladığını kanıtlamaya yete
cek güçtedir. Hiç kimse bu konuda, bütçenin bu yazılı 
esir esprisiyle, bizim burada yazılı ve esir sözlerimiz 

I arasındaki uygunluğu tersine çevirmeye, ya da yalan-
I lamaya kadir olamayacaktır. 

Meselâ icra programı, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin süregelen finansman açıklarının kaygı verici bir 
ekonomik illet haline geldiğini; bu kurumların bütçe 
dışı kaynaklardan finanse edilmesinin büyük sakınca
lar yarattığını ve yaratacağını, ağır; fakat haklı bir 
dille ortaya koymuş bulunmaktadır. İcra programı; 
kendilerinin icra programı, yıllık uygulama icra prog
ramı, (Hükümet programı olmadıkları belli) Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin, bütçe dışı kaynaklar kullanmak 
suretiyle finanse edilmesinden doğan müzmin ekono
mik istikrarsızlığı, yatırım hedeflerinden geri kalmala
rını eleştirmekte ve KİT yatırımlarının bugünkü büt-

j çede öngörüldüğü biçimde finanse edilmemesini tavsi-
j ye etmektedir. Oysa Hükümet, bütçe gerekçesinde 

program önerilerine; yani KİT'lerin sağlam kaynak-
j lardan beslenmesine değin politika önerilerine taban 

tabana zit bir KİT yatırım finansmanı programı dü
zenlemiştir. Örneğin, KİT'lerin yatırım finansmanı 

I ihtiyacı olan 30 800 000 000 liranın teminini; bu sabah 
okuduğumuz takdim konuşmasında 30 850 000 000 
lira olmuş ve bu fırsattan istifade ederek söyleyeyim, 
Parlamentoda millet temsilcisi olarak bulunduğum 

I 11 yıllık zaman süresi içinde, bugüne kadar (Bugün 
I de oduğu gibi) hiç bir kurumun bütçeyle, takdim ko-

nuşmasıyle, gerekçesiyle, yıllık programla; hele eko
nomik programla birbirini tutar, birbirine benzer ne 
rakam getirebilmişler, ne sözler düzenleyebilmişlerdir. 
Bugün de aynı perişanlığın içinde bulunmaktayız. Dü
ne kadar 30 800 000 000 olarak saptanan KİT yatı
rım finansman ihtiyacının 30 850 000 000 olduğu an
laşılmıştır. 

Şimdi bakınız, Hükümet, icra programının 
tavsiyelerine, öngördüğü politikalara rağmen, bu 
30 800 000 000 olayındaki KİT yatırım finansman 
ihtiyacını hangi kaynaklardan sağlamayı yeğlemiş ve 
böylece apaçık bir ekonomik zorunluğu, bir program 

I önerisini, pek aşikâr olarak bir plan hedefinin gerçek
leşmesini tehlikeye sokacak yola girmekten hazer 
edememiştir: 

Bu 30 850 000 000 liranın 9 milyarını bütçeden 
{ yapılacak transferden sağlamayı öngörmüştür. Buna 
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fazla bir şey demek mümkün değil; yok, bir imkânı 
yoktur. Daha fazla olması arzu edilirdi; mümkün ola
mamıştır. 3 300 000 000'unu dış proje kredilerinden, 
5 milyarını Devlet Yatırım Bankası kredilerinden; her 
halde «Tasarrufçu kuruluşlar» tabiriyle söylenmek 
istenen kurum bu olacaktır. Geri kalan 7 milyarını 
KİT'lerin dış ülkelerden tedarik edecekleri borçlardan 
sağlamaları öngörülmüş, geri kalan 6,5 milyarını da 
çok karmaşık, greçekleşmesi muhal derecede şüpheli 
birtakım hazine oyunlarına bağlamış bulunmaktadır
lar. Bu suretle, KİT'lerin yatırım finansman kaynak
ları çok çürük, çok şüpheli birtakım yollara başvurul
ması salık verilerek, güya temin edilmiş olacak gibi 
gösterilmiştir. 

Bütçe kanunu tasarısının 79 ncu maddesinde görü
leceği gibi, Maliye Bakanlığınca yapılacak özel ek iç 
istikrazlar, Merkez Bankası Kanununun 48 nci mad
desine göre alınacak kısa vadeli avanslar ve Merkez 
Bankası Kanununun 51 nci maddesine dayanılarak Ha
zine kefaleti ile alınacak avansların, 6,5 milyar liralık 
finansman açığını karşılayacağı varsayılmıştır. Oysa, 
Merkez Bankası Kanunu, Maliye Bakanlığının, bütçe 
tutarının yüzde 15'ine kadar kısa vadeli Hazine avansı 
almak yetkisi verdiği bilinen bir gerçektir. 

Şimdi ,bu bütçeyle öngörüldüğü gibi hareket olu
nursa, kısa Hazine avansı sınırı çok aşılacak, Merkez 
Bankası kaynakları iyiden iyiye zorlanacak demektir. 
ve giderek finansman kaynağı olarak başvurulması 
salık verilen bu yol ülkeyi, içinde bunaldığı enflasyo
nun daha da şiddetlenmesi olayı ile karşı karşıya bı
rakacaktır. 

Bu sözlerimizi de Cumhuriyet Halk Partisinin, büt
çenin bu kesimine yönelik bir eleştirisi olarak kabul 
etmemenizi ısrarla istirham ederim. Size, bu bütçenin 
herhangi bir hukukî dayanaktan, bir anayasal temel
den, hatta kendi elleriye düzenledikleri ve yayınladık
ları bir yıllık uygulama, icra programı temelinden ve 
esaslarından dahi yoksun olarak özel maksatla hazır
landığını ispat için bu sözleri ifade ettiğimi lütfen ka
bul buyurun. 

Bildiğiniz gibi, bu bütçenin, şimdi 6,5 milyar li
ralık KİT yatırım finansman açığını karşılayacak bir 
kaynak olarak öngördüğü mevduat munzam fonla
rından alınması düşünülen kaynağın, Anayasa Mahke
mesi tarafından iptalinden sonra, ba'de harâb - il -
Basra uyanıp buradan çıkarıldığı; ama dediğim gi
bi, bu Hazine avansları yoluna, bu karmaşık ve mu
hal denecek derecede gerçekleşmesi mümkün olma
yan yola sokulmuştur. Hele KİT'lerin dış ülkelerden 

I 7 milyar liralık kredi teminine itilmeleri, nafile bir 
i malî hac seferine sevkedilmeleri demektir ki, bunu 

düşünebilen, böyle bir yolu salık veren ve ciddî bu
lan bir zihnin varlığı, ülke için, KİT'ler için hüzün 

i verici bir talihsizliktir. Evet, bütçenizi tenkit etme
yelim, hukukî sağlıktan yoksun bulunduğumuz için, 
içine girmeyelim, dengeliği ile uğraşmayalım, politi
kalarına yönelmeydim, ama sonunda ayn'inde sizin 
gittiğiniz bir hengâmda bu politikalarınızla, Türkiye 
ekonomisini KİT'ler eliyle düşürdüğünüz, onarılma
sı güç durumdan kurtarmak gayretine yönelik ola
rak genel bir ekonomi politikasının herkese doğru, 
herkese isabetli gelen yönlerini anlatmak için ifade 
ediyorum. Bunu tekrar belirtmek isterim. 

Kim, nereden, nasıl, hangi kanunun verdiği yet
kiye dayanarak KİT'lere proje dış kredisinden baş
ka 7 milyar tutarında dış ülke kredisi sağlayacak ve 
böylece KİT'ler yatırımları finanse edilmiş olacak
tır? Bunu anlamak bizim yeteneklerimiz dışındadır. 
Hem de şurası bellidir ki, bütçenin KİT'ler finansma
nı için öngördüğü bu malî - ekonomik politika hem 
plan tercihlerine hem de ülkenin ekonomik gelişmesi-

I ne ters düşen ve fakat aynı hesaplar yüzünden göze 
alınan sakat ve olumsuz davranışın bir başka ürünü-

I dür. Bu böyledir; böyle kaldıkça da tarafımızdan, 
hatıra - gönüle bakılmadan kamuoyuna duyurulacak
tır, anlatılacaktır. 

I Saygıdeğer senatörler; 

1975 malî yılı bütçesinin hukukî sağlıktan yok
sun bulunması nedeniyle içine girmekten ve eleştiriler 

I yapmaktan uzak durmamızı anlamama olanağı yok-
1 tur. Bunu bir daha tekrar ederim. Bu itibarla, ayrın-
I tılar ve dengeler üzerine eğilmekte haklıyız hem de 

mazuruz. Ancak, 1975 Malî yılı Bütçesinin yukarı--
I dan beri sayıp sıraladığımız bir dizi sakatlıkları, nok

sanlıkları ve hukuk dışı bir davranışın ürünü olma-
I sı yanında, şimdi aşağıda sıralayacağımız birtakım 

ibret verici çelişkilerine, olumsuz yönlerine, Anayasa 
ve hukuk kurallarına aykırı düşen yanlarına bîr kaç 

I cümle ile işaret edeceğiz ve kamuoyunu, öte yandan 
sizleri, bu bütçenin sahiplerini düşündürmeye sevke-
dersek mutluluk duyacağız. 

Saygı değer senatörler, 
Bu çelişkin, bu başka türlü gösterme çabaları

nın en belirgin örneğini bu sabah Sayın Maliye Ba-
I kanı yaptığı takdim konuşmasında verdi. Bildiğiniz 

gibi bu takdim konuşmasının bir sayfasında (10 ncu 
sayfasında) alt alta yazılmış 4 tane, 5 satırlık bir 

J tablo var ve o tabloda 1974 yılı için gayri safi millî 
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hâsıla artış hızı % 7,9 olarak saptandığı halde % 
7,5 olarak gerçekleştiği söylenerek, - 0,4 bir geri kal
mışlıktan bahsetmeye kalkışmışlardır. Oysa, biliniz 
ki, bu 7,9 olarak saptanan kalkınma hızı, plan hedefi
dir; yani 1974 yılında mutlaka gerçekleşmesi gereken 
bir rakam değildir. Planın 1974 de gerçekleştirilmesi
ni öngördüğü kalkınma hızı % 7,6 dır, gerçekleşme 
de % 7,5 dir. Demek ki, bu tabloda gösterildiği gi
bi - 0,4 bir geri kalma yolundaki beyan çelişkin, 
haksız ve bizce, Maliye Bakanı gibi Devletin en bü
yük makamını işgal eden bir kişiye pek uygun düş
meyen bir beyandır. 

Tıpkı onun gibi, Sosyal Güvenlik Bakanına atfen 
22 Ocak 1975 tarihli Tercüman Gazetesinde yajınia-
nan bir demeç haberde; 1975 icra programında yer 
alan ve kamu kesiminde yapılacak toplu iş sözleşme
lerinin standardizasyonuna ilişkin tedbirin program
dan çıkarıldığı ve bu suretle Türk - îş'in Genel Sek
reterlik görevini de yürüten Sayın Bakanın, işçi hak
larını koruduğu görünümünü vermeye çalıştığı izlen
mektedir. Oysa, Resmî Gazetede, 31 . 1 . 19 75'te ya
yınlanan 1975 icra programının 536 ncı maddesinin 7 
nci bendinde yer alan öneri, oldukça masum bir öne
ridir. Gelin görün ki, bu öneri Bütçenin 32 nci mad
desinde daha da anlamsız ve zararlı hale sokularak 
yer almış bulunmaktadır, ama bizim hükümetimizin 
sayın Sosyal Güvenlik Bakanı, icra programında yer 
alan bir tedbirin giderek işçi haklarına, toplu sözleş
me güçlerine engel olacağı mülâhazasıyle, kendi gü
cüyle çıkarıldığını ifade edecek kadar sorumsuzdur. 
Hükümeti de icra programının öngördüğü masum 
tedbiri daha da beter hale getirerek bütçesine alacak 
kadar anlamsız bir yola düşmüş görünmektedir. 

Bir de Bütçe Kanununun 36 ncı maddesiyle ih
dasına kalkışılan Ulusal ekonomik Danışma Komitesi 
hikâyesi vardır. Böyle bir komitenin kurulmasına ne
reden lüzum ve zaruret duyulmuştur?... Anlaşılması 
olanak dışıdır. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, genel ekonomik po
litikalar üzerinde daha ziyade söz söylemeye kendi
mizi mezun görmediğimiz için üstüne gitmekten sa
kınıyorum, ama şunu da söylemekten kendimi alı
koyamıyorum; Plan sistematiğini temelinden bozan, 
91 nci maddeye ve diğer uygulama kanunlarına ta
mamen aykırı, bizim kanımızca Anayasa da aykırı 
olarak ve içinde işveren konfederasyonları temsilcile
rinin de bulunacağı bu Ulusal Ekonomik Danışma 
Komitesinin, Türkiye'nin Anayasasıyle ve plan siste
matiğini legalize eden kanunlar ve hükümlerii'le na
sıl bağdaşabileceğini sormakla yetineyim? 

j Bir taraftan kamu kesimi için emredici olan, 
öbür taraftan özel kesim için özendirici olmasına 
özenle gayret sarfedilen planımızın, şimdi içine yal
nız özel kesim için özendirici olmakla yetinmeyip, 
özel kesimin de söz sahibi olduğu bir komiteyle bu 
planın içine emredici bir kesim olarak girmesine ko
laylıkla imkân verecek bir komitenin kurulmasında, 
amaçlanan hedef ve gayelerin ne olduğunu biz değil, 
bizden daha uzman olanlar düşünsün diye işaret et
mekle geçiyorum. 

I Yukarıdan beri arz ettiğimiz veçhile temelinden 
I sakat, Anayasaya aykırı, hukukî sağlıktan yoksun bu 

bütçenin diğer kesimlerine değinmekten özenle kaçm-
J dığımızı arz etmiştim. Ancak, ülkenin genel durumu-
I na ve yararlarına ilişkin gördüğümüz iki noktaya, dış 
I politika konusuna ve çok önemli saydığımız gençlik 
I olayları konusuna kısaca değinmeme izin vermenizi 
I Yüce Heyetinizden istirham ederim. 

J Dış politika konusunda görüş ve düşüncelerimizi 
I Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde ayrıntılı bir biçimde 
{ arz ve izaha çalışacağız. O bakımdan, o bütçede, 
I daha ziyade belirgin hale gelecek görüşlerimizin ilk 

satırlarını kısa cümlelerle vermekle yetineceğim. 
Ancak bugün, özellikle bugün oluşan çok özel 

bir dış politika olayını dile getirmeyi isterdim. Ne ya-
1 zık ki, ne zamanım, ne de bugün gerçekleşen bir dış 

politika olayının bütün ayrıntılarıyle, bütün dayanak-
j larını elde bulundurmak olanağından yoksun oldu

ğum için değinmeden geçmemi mazur görünüz. 

Uyduluk şartları içinde yürütülmemek kaydıyle 
I ittifaklarımıza bağlıyız. Bugün oluşan yeni bir dış po

litika olayını, Amerikan yardımının kesilmesi dola-
yısıyle dün Sayın Genel Başkanımızın yaptığı açık-

I lamada özenle üzerine basa basa durduğu bir nokta
yı da buraya ilâve ederek, ittifaklar konusunu dış 
politika görüşmeleri sırasında daha ayrıntılı biçimde 
dile getirmeyi yeğlerim. 

Bir kere, şu kavramın değişmesine C. H. P. ola
rak kararlıyız; Tek taraflı, özel bir Amerikan dış yar
dımı alan ülke değiliz. Kimisi karşılıksız, kimisi ödünç, 
kimisi parasıyle alınmak suretiyle bize askerî malze
me yardımı sağlayan kanunda bile «karşılıklı yardım» 
diye adlandırılan bu dış yardımın sadaka, iane verilir 
gibi verilmesine; yani uyduluk şartlarına bizi düşür
mesine meydan bırakmayacak bir dış politikanın iz
lenmesinde, kimsenin şüphesi olmayan büyük ülke ya
rarı olduğu apaşikâr bir gerçektir. Hiç şüphesiz Hü
kümet de, (bir dış politika konusu olduğu için) bü-

I tün bu ülkenin siyasal partileri de, insanları da bu 
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konuda kendi ülkelerinin kişiliklerini ve haklarını 
karşılıklı yardımlaşma süreci içinde korumaya, sa
vunmaya azimlidirler, azimli olacaklardır. 

Ekonomik bağımsızlığımızla bağdaştığı ölçüde çok 
yanlı ekonomik ve diplomatik ilişkiler sistemini, ki
şilikli bir dış politikayı başlatmış bir iktidar dönemi
nin yaratıcısı parti olarak, dış politikamızda koru
yup çoğaltmaya devam edeceğiz. 

Ortadoğu ülkeleriyle ve bağlantısız ülkelerle kur
duğumuz güçlü ve yapıcı ilişkilerin devamını ve geliş
mesini büyük bir duyarlıkla izleyeceğiz. 

Blöklararası detantın devamında ülke yararı gör
düğümüz ve detantın sürekliliği ve işlerliğine olumlu 
katkılarda bulunmaya devam edeceğimizi bir kere da
ha tekrar ederiz. 

Kıbrıs sorunu, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 
döneminde bu ülke tarihinin şerefli sahifelerine bir 
yenisini eklemek suretiyle en etkin biçimde kesin çö
züme bağlanmıştır. Kıbrıs davamızın ülke güvenliği
miz ve geleceğimiz açısından eksik kalan bir yönü 
yoktur. Şimdi sorun, diplomatik oyalama tuzaklarına 
düşülmeden, Kıbrıs Türk halkının ve Türk yönetimi
nin ekonomik ve sosyal iktidarını hızla geliştirmek 
ve güçlendirmekten ibarettir. 

Ege Deniziyle kıta sahanlığı, petrol arama ve di
ğer ekonomik haklarımızın etkin biçimde savunulma
sı ve fiilen kullanılması konusunda hiç bir savsakla
maya ve pazarlığa yanaşmamahyız. 

Sismik araştırmadan tutun da, bu konuda her hak
kımızı en ufak bir kayba meydan vermeyecek biçim
de kullanmalıyız. Komşumuz Yunanistan ile konu
yu görüşmeden ve tartışmadan ve ortaya belirgin bir 
anlaşmazlık noktası çıkmadan böyle bir ihtilâfa dü
şülmüş gibi, Lahey Adalet Divanına gitmeye gerek 
görmüyoruz ve bundan birkaç gün evvel Hükümet 
Başkanının ağzından yayın araçlarından dinlediğimiz 
Lahey Adalet Divanına gidilmesi konusunda alınmış 
Hükümet kararını, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanının haklı ve enerjik uyansıyle değiştirildiğini, 
şimdi Yunanistan ile masa başına oturup müzakere
lerde çıkacak bir ihtilâf noktası bulunursa ve doğar
sa, Lahey Adalet Divanına gitme hakkı mahfuz kal
mak şartıyle yeni bir politiKa düzenlenmeye kalkışıl-
dîğını işitmekten memnun ve mesrur olduğumuzu so
rumlulara iletiriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi kanımızca ülkenin en önemli bir sorununa; 

gençlik olayları sorununa değinmeye izin vermenizi 
rica edeceğim ve dikkatinizi istirham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuda; gençlik olayları konusunda görüşleri

mizi açıklamaya başlarken, hemen belirtmek zorun-
luğunu duyduğumuz bir hususa değinmek isteriz. 

Bir süreden beri türlü görünmelerle türlü aşamalar
dan geçen inişli - çıkışlı bir çizgi izleyen şiddet eylem
lerine «gençlik olayları» adı verilerek oldukça aldatıcı 
ve yanıltıcı soyut bir kavram yaratılmıştır ve genç ku
şaklar arasında dalga dalga yayılan bir dizi vuruşuma 
ve çarpışmalarla sürüp giden eylemler, bazılarının 
sandığı gibi, genç insanların bir çeşit şiddetten zevk 
alma içgüdülerini dışa vuruşları değildir. 

Bugün gençler eliyle sürdürülen şiddet eylemleri 
ve yaratılan terör dalgaları, bunalımlara düşmekten 
kendini kurtaramayan, yıpranmış ve aşınmış dünya 
görüşlerini hemen bir yüzyıla yakın zaman içinde şid
det kullanarak ve terör yaratarak zorla ayakta tut
ma mücadelesinin klasikleşmiş programı ve onun uy
gulaması sonuçlarıdır. 

Üretim, tüketim ve dağılım alanlarında evrensel 
tekelciliği ve sömürüyü sürdürmek ve yaşatmakta ka
rarlı bireyci ve tekelci dünya görüşü ve onun savunu
cuları, sistemin iç çelişkileri nedeniyle büyük boyutlu 
bunalımlara düştüğü her dönemde, yandaşları siya
sal partilerin ve iktidarların yanına şiddet ve terör ele
manlarını ve onların vurucu, sindirici gücünü katma
yı ve bu yöntemle egemenliklerini korumayı bilinçli 
bir program haline getirmişlerdir ve bu program iki 
aşamalı bir uygulama yöntemine bağlı olarak yürü
tülmektedir. 

Önce sistemin getirdiği ekonomik çöküşü ve bu 
çöküşün yarattığı sosyal bunalımları özgürlükçü de
mokrasinin otorite zaafından doğan, ona bağlı bir 
sonuç olarak gösteren, ustalıkla geliştirilmiş bir ideo
lojiyi yaymakla ve zihinlere yerleştirmekle işe baş
lamaktadırlar. Onlara göre, ekonomik ve sosyal buna
lımlar, sömürü düzenlerinin doğal sonucu değildir. 
Bunalımlar ve bezginlikler hak edilmemiş ekonomik 
ve sosyal özgürlüklerin, hak arama yetkilerinin ve yön
temlerinin kötüye kullanılmasından doğan, özgürlük
leri savunan ve özgürlüklere dayanan çoğulcu de
mokrasinin otorite zaafından kaynak alan çarpık 
davranışlardır. 

Bu düşüncenin sahipleri, bunalımlardan kurtulma-
nin en etkin çaresinin özgürlüklerden ve demokrasi
den kurtulmak, bir ceberut devlete ve rejime bağ
lanmak olduğunu ısrarlı bir şekilde yayarlar ve pro
paganda ederler. Zihinlere yönelttikleri bu ideoloji^ 
saldırıya, şiddet kullanan vurucu güçlerin yaratacağı 
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terör havasında eklemenin, bu yolu açan en sağlam j 
ortam ve zemin olacağını düşleyen tüm egemen çev
reler ve yandaşları, bu amaçlarını gerçekleştirecek en I 
dayanaklı insan gücünü gençlik kesiminden tedarike I 
yönelmişlerdir. Programın bu aşaması, tıpkı ekono
mik üstünlük sağlama savaşlarında olduğu gibi, cep
helere asker gönderircesine ekonomik çöküntülerin 
yarattığı iç bunalımlarda da aynı kesimden vurucu I 
güçler donatarak ve bu güçleri şiddet ve kaba kuvvet I 
eylemlerine iterek faşist bir ceberut devleti yaratma I 
uğruna işlenen insanlık suçunun hazin bir kesitidir. I 
Bu programın gerçek sahipleri, egemen güçler ve on
ların yandaşları siyasal partiler, bir dizi ekonomik ve 
sosyal bunalımlara düşmekten kurtulamayan politi- I 
kalarım ve dünya görüşlerini zor ve baskı ile sürdür- I 
meye, bu maksatla gençleri kırdırmaya yönelik ha- I 
reketleri boşuna; boşuna düzenlemektedirler ve bun- I 
lara bel bağlamaktadırlar. I 

Bugünün dünyasında ve Türkiye'sinde ekonomik 
ve sosyal bunalımlara, siyasal dar boğazlara, özgür- I 
lükçü demokrasi düzeni dışında herhangi bir rejim I 
ve yönetim içinde çözüm aramaya yönelik bütün de
neyler ve gayretler beyhudedir. Bu çağın koşullan. I 
ekonomik kalkınma ve sermaye izleyerek, şiddet ve I 
baskıya dayalı devlet düzeni içinde yürütülmesine 
olanak vermeyecek düzeye ulaşmış bulunmaktadır. I 

Bu çağm insanları tüm çalışanlara, büyük halk 
kitleleri adaletli bir gelir dağılımına, iş sahipliğine ve 
iş güvenliğine dayalı olmayan hiç bir ekonomik bü- I 
yüme ve gelişme modeline ve özgürlükleri, demok- I 
rasiyi reddeden tüm ekonomik ve siyasal rejimlere bi
linçle ve inançla karşı duracak kadar güçlüdürler. I 

Bu çağdaş gerçeği anlamayan, halk kitlelerinin üre
time ve üretilen ekonomik varlıkların dağılımına doğ- I 
rudan doğruya ve özgürce katılmalarını ve yönetim
de söz sahibi olmalarını engelleyen köhne ekonomik I 
doktrinlere ve çarpık ideolojilere bel bağlayanlar, bu I 
uğurda gençlerin diri güçlerini kullanmaya kalkışan- I 
lar, kuşkusuz yenileceklerdir. I 

Bugün egemen güçler ve onların yandaşları siyasi- I 
lerce yönetilen ve yönlendirilen gençlerin dinamik I 
gücünden yararlanarak, bir zor ve baskı rejiminin ilk I 
çağını açmaya yeltenenleri tanıyoruz ve en inandın- I 
çı kamtlarıyle görüyoruz ve göstereceğiz ve bu olgu- I 
ya kesin kes karşı durmaya kararlı bulunuyoruz. I 

Bugünkü Hükümet, yukarıdan beri sayıp sırala- I 
yageldiğimiz gerçeklere, adına kimin «komando», ki- I 
minin «ülkücü» dediği gençlerin güpe gündüz adam 
öldürmeye dek. varan hareketlerine, kökenlerine ine- [ 

rek ve kökünü kurutmaya yönelerek engel olmazsa, 
önleyici ciddî ve etkin tedbirleri almazsa, suçluları 
ve arkasında yer alanları bulup çıkarmazsa, halkın 
ve tarihin en ağır hükmüne maruz kalmaktan kurtu
lamayacaktır. 

Şunu unutmamalıdırlar ki, sıkılan kurşunlar, yal
nız öldürdükleri genç insanları değil, halkın umutla
rını ve ülkenin geleceğini de öldürmeyi ve ağır tehli
kelere atmayı hedef almış, haince bir tuzağın en il
kel ve en kanlı yanıdır. 

Değerli senatörler; 
Sapmadan, komplekse kapılmadan bütün siyasal 

yaşamımız boyunca inanarak sürdürdüğümüz politi
kalarımızla ispatlamışızdır ki : Biz, hangi yöne yöne
lik olursa olsun, halktan kopuk, halka dayanmayan, 
halkın özgürce refahını amaçlamayan, çağdaş diya
lektiğe uyrriayan ideolojilere ve önerilere ve hele, zo
ra ve şiddete dayalı baskı rejimlerine yan çıkmamı
şadır. 

Biz, çağın gereklerini ve gerçeklerini ve bu ger
çeklerden oluşmuş diyalektiğini, tarihin bu dönemin
de bu ülkeye özgü halkçı - devrimci bir diyalektiği, 
demokratik - sol bir sentezle oluşturmuş ve yürürlü
ğe koymuş bulunmaktayız. 

Demokratik - sol dünya görüşümüz, bu ülke ta
rihinden, ekonomisi, sosyal durumu, kültürü ve in
saniyle tüm varlıklarından özümlenmiş, bir dizi san
cılı uğraşlar ve savaşlar verilerek kazanılmış, ulus
çu, halkçı ve devrimci bir dünya görüşüdür ve ka
tıksız, bu toprakların ürünüdür. 

İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı demokratik dü
zeni ve bu düzen içinde ekonomik ve siyasal gücün 
halkın elinde toplanmasını amaçlayan, akılcı ve de
neyci bir politikalar demetidir. 

Bu ülkenin tarihinden, deneylerinden, insanının 
içinde kıvrandığı (BOZUK DÜZEN) koşullarından 
kurtulma çabalarından oluştuğu içindir ki, demokra
tik - sol anlayışımız, ulus tarafından çok yakın, çok 
sıcak bir ilgi ile ve istekle benimsenmiştir ve bugün, 
Türk insanının (TEK UMUT) kaynağı haline gelmiş
tir. 

Ulusumuzun umutlarını kırmaya, insanca ve hak
ça bir düzene kavuşmasını engellemeye yönelik her 
davranışa, kimden gelirse gelsin karşı durmaya ka
rarlı ve azimli olduğumuz içindir ki, Anayasaya ve 
demokratik hukuk devleti kurallarına, ülke ve ulus 
yararlarına uygun bulmadığımız bu bütçeye ve sa
hiplerine karşıyız. Red oyu vermeye kararlıyız. 

Yüce Senatoya C. H. P. Grupunun en derin say
gılarını sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLf İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Komis
yon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu adına Sayın Ege, 
buyurun. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, biraz evvel kürsüyü terk eden Parti sözcüsü, 
kaynağını Anayasadan almayan, siyasal sorumluluk 
taşımayan «yetkisiz» ve «talana» gibi sıfatları sıra-
lamasa idi, huzurunuzu işgal etmeyecektim. 

Acaba sayın sözcüyü biraz düşündürmez mi; Mec
lislere niyabeten vazife yapan bir komisyon, bunca 
küçültücü sıfatları sıralayarak neye benzetilmek iste
niyor ve Meclisler tarafından seçilmiş olan, ona ni
yabeten vazife yaptığını "ifade ettiğim bu komisyon 
için ifade edilen sıfatlar, dolayısıyle nereye yönelti
liyor?.. 

Sayın Başkan, çok kısa da olsa Anayasanın 94 ncü 
maddesine uyarak Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk edilmesi gereken bütçe tasarısı hakkında bilgi 
sunmaya çalışacağım : 

Sayın Sadi Irmak Başkanlığında kurulan Hükümet 
17 Kasımda vazifeye başlamıştır. 1975 malî yılı Büt
çe tasarısı 30 Kasımda Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulmuştur; yani Irmak Hükümeti kurulduk
tan 13 gün sonra Hükümet bütçe tasarısını Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunmuştur. En küçük ünite
sinden başlayıp oluştura oluştura müdürlükler, sek
siyonlar, genel müdürlükler ve bakanlıkların bütçele
ri elbette 13 gün içerisinde hazırlanmamıştır. Bu ha
zırlıkların beş, altı ay evvel başlaması gerekir ve böy
le olmuş, böyle oluşturulmuştur; yani 1975 malî yılı 
Bütçe tasarısı Sayın Irmak Hükümetinin iş başına gel
mesinden çok evvel hazırlanmıştır. Acaba bu hazır
lığın çalışmaları hangi döneme ve hangi hükümete 
aittir. 

Sayın Başkan, Irmak Hükümeti güvenoyu alama
yıp yeni hükümet kuruluncaya kadar ağır başlı ve 
anlayışlı bir vazife şuuru içinde işine devam ediyor 
ise, herhalde günâh işlemiyor. Yüce Heyetiniz bu es-
piriden hareket ederek Devletimizin, birçok karga
şalık içinde bir de bütçesiz kalmaması için anlayış gös
terdiniz, Anayasanın gereklerine uyarak ve Anayasa
nın vermiş olduğu görevleri kullanarak Bütçe Karma 
Komisyonunu seçtiniz. Anayasanın 85 ve 94 ncü mad
deleri muvacehesinde Bütçe Karma Komisyonu va
zifeye başladı. 

I Ancak, burada şu noktayı da açıkça ifade etmek 
isterim ki; Komisyon seçimleri hem Millet Meclisi 
kanadında, hem Cumhuriyet Senatosu kanadında yü
rütülürken bazı münakaşalar oldu. Bu münakaşaların 
sonunda her iki Meclis de durumu Yüce Genel Ku
rullarının kararma sundu, ondan sonra komisyon se
çimine geçti ve komisyon seçilmiş oldu. Artık bun
dan sonra Bütçe Karma Komisyonuna gelenler da
hil bazı zevatın bu Komisyonun; yani mevcut Büt
çe Karma Komisyonunun Anayasaya uygun olup 
olmadığı münakaşası zait idi; seçilen kişilerin kendi 
üzerlerinde münakaşa yapmaları zait idi. Hem Ko
misyona geleceksin, hem Komisyona devam edecek
sin, hem de kendin dahil olduğun Komisyonun Ana
yasaya uygun olmadığını iddia edeceksin... Bu ga
rip bir hal idi. 

Şimdi bu konu yeniden ele alınıyor ve Komisyo
nun Anayasaya aykırı, yetkisiz, hatta talancı olduğu 
sıfatları huzurunuzda dile getiriliyor. 

Gecesini gündüzüne ekleyen bir komisyonun bü
tün kösteklemelere rağmen vazife yapabilmiş olması 
takdir değilse, hiç olmazsa takbih edilmemeli idi. He
le «Talancı»' sözünü sayın sözcüye hiç yakıştırama
dım. Bu sözü ben de aynı kürsüden, aynı avaze ile 
kendilerine iade ederim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biraz son
ra muayeneye göndereceğiz zaten. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sağlıksız
lıktan... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ancak din
sizler gider. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kafadan sa
katlar gider. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız, öy
le bir usulümüz yoktur, rica ederim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ha
yat pahalılığının... 

BAŞKAN — Sayın Ege, müsaade buyurur mu
sunuz?. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosunu ben yönetiyorum ve yö

netim usulümüz içinde sıralardan birbirine sayın üye
lerin karşılıklı konuşması yoktur. Kesinlikle rica edi
yorum; bu usulden ve üsluptan vazgeçelim. 

Buyurun Sayın Ege. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan... 
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BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, ha
tip konuşuyor. Konuşmasını bitirsin size söz verece
ğim efendim. Hatip konuşurken başka bir kişiye söz 
veremem. 

Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Lüt

fen cümlem yarıda kesilmesin. Sayın Hatibi biz bü
tün dikkatimizle dinledik.. 

BAŞKAN — Sayın Ege, siz devam buyurunuz 
efendim, ben onu sağlamaya çalışıyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ama 
ben cümlemi kesintisiz okuyacağım. 

BAŞKAN — Okuyunuz efendim, buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Başkan; 

Hayat pahalılığının ateşten bir çember gibi yurt
taşlarımızın boynuna geçirildiği bir devrede memle
keti bütçesiz de mi bırakmalıyız?.. Bu mu istenen?.. 

Hem bütçeyi, hem Hükümeti, hem de Komisyo
nu beğenmeyecek, inkâr edeceksin, sonra da gelip 
burada saatlerce konuşacak, tenkit yapacaksın... Bu 
nasıl bir mantık, anlayamadım?... 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan. Yal

nız bulunduğunuz yerden ifade edin efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kürsüye 
gelip bana iade etmek lütfunda bulundukları «talan» 
sözü üzerinde konuşmalarda bulunup vaktinizi al
mayacağım. «Talan», bildiğiniz gibi, özellikle bir 
Hükümet tarafından getirilen bütçe dengelerinin çok 
kısa sürelerle özel kulisler yaparak 1 - 2 oyla, hattâ 
çoğunluğun bulunmadığı celselerde bazı kişilerin (ta
bi onların mensup olduğu partiler vardır) yaptıkları 
bütçe giderlerini artırma oyununa derler. Bu, bütçe 
hukukunda ünlü bir sözdür. Nitekim bu yıl Komis
yondan 17 saniyede bütçe geçirildiği gibi, ayriı za
manda denklik bir milyarı aşkın ölçüde bir artırmaya 
tabi tutuldu, o artırmanın kaynakları da bulunamadı 
ve birtakım hayalî rakamlarla o talan havası içinde 
ypılan artırmaların neticesi, bir Bütçe Komisyonunda 
ciddî müzakereler... 

BAŞKAN — Kısa olmasını istirham ediyorum 
Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çok büyük 
bir talanı kısaca anlatamam. 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden konuşma, İç
tüzüğe göre «Kısa bir diyeceği» ibaresiyle sınırlandı
rılmıştır. O mülâhaza ile arz ediyorum. 

j Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bunu büt

çe taslağında açıkça gördüğüm ve izlediğim içindir ki, 
I ünlü deyimiyle ve tekrar ederek, üzerine basa basa 

söyleyerek ifade ediyoruz. Bunu da sadece ve sade
ce memleket hayrını ve ulus çıkarını düşünerek söy
lüyoruz. 

I BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

Sayın üyeler; 
I Sayın Gündoğan «talan» kelimesini, Bütçe Kar

ma Komisyonunda bütçe rakamlarındaki artışları ifa-
I de etmek için kullandığını tavzihen söylediler. Üslup 

kendilerinindir, ifade kendilerinindir. Üslubun ve ifa-
I denin sorumu da elbet kendilerinindir. 

I Adalet Partisi Grupu adına Sayın Lûtfi Tokoğlu, 
buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA LÜTFİ 
TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 

I Senatosunun değerli üyeleri; 

I Şu anda huzurunuzu 1975 malî yılı Konsolide 
I Devlet Bütçesini Adalet Partisi Cumhuriyet Senato-
1 su Grupu adına eleştirmek maksadıyle işgal etmiş 
I bulunuyorum. Bu vesile ile Sayın Başkan ile değerli 
I arkadaşlarımı şahsım ve Grupum adına saygıyle se-
I lâmlıyorum. 

I Değerli senatörler; 
I Benden evvel bu kürsüden partisi adına konuşan 

Sayın Gündoğan'ı dinledik. Yalnız kendi partilerini 
j ve kendi partilerine yakın olanları çağın emrine gir

miş, onun dışında % 67 nispetini teşkil eden büyük 
Türk milletini çağın gerisinde telâkki eden bir bü-

I yüklük kompleksi içinde bulunan partinin görüşle
rini sükûnetle dinledik. Gariptir ki, şimdi ben de bu 

I kendilerini Türk milletinin % 67 ekseriyetinin üze-
I rinde gören kişilerin, hattızatında muhalefette olduk -
I lan zaman da Türk milletine ne getirdiklerini, iktida-
I ra geldiklerinde Türk milletine ne kazandırdıklarını 
I veya Türk milletinin kazandığı şeylerden neleri kay-
I bertiklerini takdim edeceğim. 

I Malumlarıdır ki, bütçeler iktidarların bir yıl için-
I de Devletin carî masrafları, yatırım ve transfer har-
I camaları yekûnu ile bu ödenekleri karşılayacak olan 
I gelirlerin malî bir tablosunu teşkil eder. Fakat yine 
I bir gerçek vardır ki, her yeni malî yıl bütçesi, bir ev-
I velki bütçenin tesiri altında bulunmaktadır. Bu sebep-
1 ledir ki, biz bu konuşmamızı 1974 bütçesinin tatbi-
| katını yapan iktidara karşı tevcih etmiş bulunacağız. 
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Sayın senatörler; 
Hiç şüph& yok ki, bugün Türk milletinin yegâne 

mümessili olan Parlamentonun büyük bir ehemmiyet 
ve titizlikle üzerinde durduğu : 

1. Vatandaşın mal ve can emniyetinin sağlan
ması, 

2. Siyasî - iktisadî istikrar ve huzurun tesisi, 
3. Anayasamızdan doğan bilcümle hak ve hür

riyetlerin kullanılması, 
4. Amme hizmetleri ifasında kanunların umumi

liği prensibinin idarece tatbik edilmesi; yani idarenin 
tarafsızlığı ve amme hizmetlerinin süratle ve âdil bir 
yolda icrası, 

5. Planlı kalkınmanın hüniyet nizamı içinde ve 
karma ekonomi prensipleriyle plan hedefleri istika
metinde tahakkuk ettirilmesi, böylece, 

6. Memlekette sosyal adaletin hedefine süratle 
varması, millî gelir artışlarının tabana intikal ettiril
mesi, 

7. Memlekette geri kalmış bölgelerin bir an ev
vel kalkınmasını temin etmek gibi iktidarlardan bek
lediğimiz ana memleket meselelerimiz vardır. 

Biz inanıyoruz ki, hükümet programları kâğıt üze
rinde ne kadar cazip olursa olsun iktidarlar idareye 
A'dan Z'ye kadar partizanlığı sokar, yetişmiş insan 
gücünü bu zihniyetle hizmetten alıkoyarsa, böylece 
idarede güven hissini tahrip ederse, bu tip iktidarların 
memleket hizmetinde muvaffak olması mümkün de
ğildir. 

Sayın Ecevit iktidarı ise, idareye bugüne kadar 
emsali görülmemiş bir partizanlık soktuğu, yetişmiş 
insangücünü bu zihniyetle harcadığı, idarede iş gör
me gücünü yok ettiği için 1974 Türkiye'sinde vatan
daş : 

1. işsizlikten, hayat pahalılığından, zarurî ihti
yaç maddelerini bulamamaktan, kuyruklarda bekle
mekten şikâyetçi olmuş. 

2. Bu devrede bütçe emsali görülmemiş açık 
vermiş, 

3. İhracatımız kıymet itibariyle cüzî bir miktar 
artmasına karşılık miktar itibariyle gerilemiş, 

4. Dış ticaret açığı emsali görülmemiş miktarda 
artmış, döviz rezervleri azalmıştır. 

Değerli senatörler; 
Hemen ifade etmek mecburiyetindeyim ki, bugün 

yukarda tadat ettiğim bütün bu meselelerin üstünde mil
letçe cümlemizi üzen ve düşündüren tedhiş hareket
leri gelmektedir. 

j Bugün Türkiye'de Büyük Atatürk'ün haklı bir 
gurur ve inançla ölmez Cumhuriyetimizi emanat et
tiği Türk Gençliği, değerli ve sevgili evlâtlarımız, 

j «Ne mutlu Türk'üm» diyerek gönüllerini birbirlerine 
sevgi ve saygı duygusu ile açacakları yerde, ne yazık 
ki, bunlardan mahdut dahi olsa bir kısmı birbirlerine 
taş, sopa ve tabanca ile saldırmaktadırlar. 

Müsaade ederseniz bu bölümde, sözü geçen üzü
cü hadieselerin sebepleri üzerinde durmak istiyorum. 

21 Ağustos 1958 gününü hafızalarında canlandı
ranlar, o tarihte C. H. P.'si organı olan Ulus Gazete
sinin baş yazısının «Devrimci Genç» başlığını taşı
dığını şüphesiz tasdik edeceklerdir. Bu yazıda ise 
sözde Atatürk'e ait olduğu iddia edilen ve bilâhare 
tedhişçilerin elinde müdafaa silâhı olarak kullandık-

I lan «Bursa Nutku» yer almaktadır. 

Bu «Bursa Nutku» ise 1965/1971 döneminde, mil
letin yegane mümessili Parlamentoya ve onun eseri 
olan iktidara karşı tedhişçilerin, vatan ihaneti şeklin
de tezahür eden hareketlerinin sözde müdafaa vası
tası olarak kullandıkları bir silâh olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Hukuk Devleti, 
hukukun üstünlüğü prensibi, ve kanun hâkimiyeti düs-

I turu ile zorbalığı ve ihkakı hakkı yasakladığ halde, 
I Türkiye'de 1968 Haziranında üniversitelerimizde ön

ce, masum talebe istekleri şeklinde başlayan, fakat 
I sonra hür demokratik rejimi devirmeye matuf hare

ketler birbirini takip etmiş, istikbalin ümidi olan 
gençlerimizi yetiştirmek için fakir milletimizin binbir 
fedakârlıkla kurduğu ilim ve irfan ocağı üniversite
lerimizde boykot ve işgal fiilleri birbirini takip etmiş
tir. 

I Ne yazık ki, bu hadiseler cereyan ederken C. H. P.' 
I si sözcüleri bu bir avuç zorbayı kınayacakları yerde, 

«Gençler yerden göğe kadar haklıdır» demiş, boy
kotla işgal ayni şeydir diyebilmiş, bunun dışında; 

I «Toprak işleyenin su kullananın» sloganını dile ge
tirmiş, «Düzen değişecektir, düzen yıkılacaktır» sözle
ri bazı zihinlere «Devrim düzeni»fikrini yerleştirmiş
tir. 

I Hatta Sayın Ecevit, partisi adına yaptığı 1969 
I bütçe konuşmasında aynen : 

«Devletten, Hükümetten ümidini kesen halk Ana-
I yasanın izin verdiği hatta emrettiği toprak reformu

nu yer yer kendisi yerleştirmeye başlamıştır. Bu ha
reket, ne jandarma ile ne teknolojik buluşlarla ne de 
yasalarla önlenebilir. Bütün yasaların üstünde Ana
yasa, onun da üstünde doğa yasaları, tabiat kanun-

l lan vardır. İnsanca yaşama hakkının bilincine varan 
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bir halk o hakkı elde etmesini bilir. Bu, bütün yasa
ların üstünde bir doğa yasasıdır. Ellerinde topraksız 
köylü olmaz diye kendi yazdıkları dövizleri alıp yü
rüyüşe geçen ve üzerinde yaşama hakkı iddia et
tikleri toprakları, işgale girişen köylüleri hiçbir güç 
durduramaz.» diyerek, hukuk devletinin kanun hâki
miyeti fikrini hiçe saymış, böylece, C. H. P.'si Tür
kiye'de anarşinin yeşermesinin âmili olmuştur. 

Bu ise, C. H. P.'si Gençlik Kollan Merkez Yöne
tim Kurulu imzası ile yayınladıkları bildiride: 

«Faşist köpeklere gereken cevap verilecektir. Ge
rici, halka karşı faşist köpeklerin gerçek yüzü bir kez 
daha görüldü. Devletin polisi hak isteyenlerin kar
şısına çıkartıldı. Devletin inzibatları hakkını almak 
istenyelere karşı getirildi. Kahroslun faşizm ve uşak
ları, yaşasın demokratik hak isteme bilincine varan
lar. Hak verilmez, alınır.» diyerek, memlekette yüce 
milletimizi dilhun eden hadiselerin bir kere daha mü-
şevviki olmaktan kendilerini kurtaramıyorlar. 

Değerli senatörler; 
Türkiye'de 1968 yılında başlayıp el'an devam eden 

talebe hareketleri ve anarşik olayların içyüzü, Sayın 
Erim Hükümeti zamanında neşredilen «Türkiye'nin 
Gerçekleri ve Terörizm» adlı kitapta bütün açıklığı 
ile dile getirilmektedir. 

Bu kitabın 18 nci sayfasında : 
«Türkiye tşçi Partisi, sosyalist maske altında eski 

(Türkiye Komünist Partisi) stratejisini sürdürmüş ve 
Türkiye'de işçi sınıfının diktatörlüğünü gerçekleştir
meye matuf faaliyetlerde bulunmuştur.» 

Bu kitabın 19 ncu sayfasında: 

«TİP. ayrıca, gençlik ve işçi arasında kendisine 
yan destek olarak örgütler kurmuştur. 

Üniversitelerde ilk kurulan örgüt (Fikir Kulüpleri) 
olmuş ve bunlar bilâhare (Fikir Kulüpleri Federas
yonu) nda birleştirilmiştir. Bu örgüt bir süre TİP'e 
bağlı bir organ olarak faaliyet göstermiştir. 

Bu örgüt bilâhara Dev-Genç adını almıştır. Dev-
Genç bütün Terörist eylemlerin kaynağı olmuştur» 

Aynı kitabın 20 nci sayfasında : 
ı« Masum Türk gençlerine önce, mevcut düzen

de Türkiye'nin batmakta olduğu fikri aşılanmış ve 
kâfi derecede şartlandırıldıktan sonra da kurtuluşun 
Marksizm - Leninizmde olduğu inancı telkin edil
miştir. 

Tutuklanan gençlerden birçoğu, yaptıklarından 
pişmanlık duyduklarını itiraf etmişlerdir.» 

I Ayni kitabın 21 nci sayfasında : 
«1961-1968 arasındaki devre, gençliğin Marksist-

Leninist fikirlerle ve düzen değiştirmek için silâha 
sarılmaktan başka çare kalmadığı telkiniyle eğitildi
ği bir devre olmuştur. 

I 1968'den itibaren başlayan ve hâlâ devam edege-
len hareketler ise, Marksist - Leninist bir ihtilâli ger
çekleştirmek kastına dönük bir eylem devresidir.» 

I Değerli senatörler; 
Türkiye'nin gerçekleri acı tecrübelerle tarafsız 

I hür ve âdil mahkeme kararîarıyle açıkça ortada bu
lunduğu bir zamanda Saym Ecevit İktidarı, Türkiye 
Anayasa nizamını yıkmak için ahdü peyman etmiş 
kimseleri af ettirmiş, böylece, 1975 Türkiye'sini yeni
den anarşist olaylara sahne yapmıştır. 

Samimiyetle inanıyoruz ki, kudretli Türk Devleti 
bu anarşik olayların üstesinden gelecek, Türkiye 
Cumhuriyeti tarih boyunca payidar olacaktır; fakat 
bizi üzen nokta şudur ki; C.H.P.'sinin Türkiye'nin 
gerçeklerini el'an anlamamış gözükmesidir. 

Değerli senatörler ; 
Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bütünlü

ğünü korumak için Devletin emrinde pek çok vasıta 
vardır, fakat hiç şüphe yok ki, bu vasıtaların en mü
himlerinden biri de TRT'dir. 

Nitekim Anayasamızın 121 nci maddesinde : 
«Haber ve programların seçilmesinde, işlemesinde 

ve sunulmasında ve kültür ve eğitime yardımcılık gö
revinin yerine getirilmesinde Devletin ülkesi ve mil
letiyle bütünlüğünün, insan haklarına dayanan, de
mokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî güven
liğin ve gene! ahlâkın gereklerine uyulması...» vazi
fesi TRT'ye verilmiştir. 

Gönül isterdi ki, 1974 de iktidara gelen saym 
Ecevit, TRT'yi kendi parti politikasının bir âleti ola
rak teşkilâtlandırmasın, bilâkis, Türk Devletinin ül
kesi ve milletiyle bütünlüğünü birinci planda düşün
sün ve TRT'yi Anayasamızın amir hükmü istikame
tinde hizmet görebilecek bir tarafsız idareye ka-

I vuştursun..., 
Teessürle ifade edeyim ki sayın Ecevit iktidarı, 

bir gün dahi Devlet hizmeti yapmayan Saym İsmail 
Cem'i hukuk nizamını çiğneyerek TRT Umum Mü
dürü yapmak suretiyle bu îazimeye riayet etmemiş, 
bugün TRT münhasıran C.H.P.'sinin bir propaganda 
organı olmuş, bunun ötesinde, TRT Türk Devletinin 
ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü korumak görevini 
yapmaktan yoksun bırakılmıştır. 

İnanıyoruz ki,bir müessesenin hukuk nizamı için-
j de tarafsız idare edilebilmesi, o müessesede iş ba-



C. Senatosu B : 26 5 . 2 . 1975 O : 2 

şında olanların şahsî görüş ve kanaatleriyle sıkı sıkı
ya irtibatlıdır. Sayın Cem'in atide takdim edeceğim 
şahsî görüş ve kanaatları ise, TRT Umum Müdürlü
ğü yapmasına doğrudan doğruya manidir. 

Sayın Cem, «12 Mart» kitabının 18 nci sayfasın
da, Devlet güvenliği vazifesiyle muvazzaf vefakâr 
ve fedakâr polisimiz için : 

«Bu ülkenin namusu, malı ve canı bize emanet
tir. Biz bu toplumun polisiyiz ve de yolumuza çıkan 
gençleri iyice benzetiriz. 

Sizin kolunuzdan tutup götüreceğimize, kafanızı 
kırıp sürükleriz. Copla vuracağımıza, göğsünüzü kur
şunlarız. Sizin yurtlarınıza, orta çağ talancısı gibi gi
reriz. Dolaplarınızı kırıp kitaplarınızı yırtar, kızlara 
saldırırız. Elimize düştüğünüzde falakaya yatırırız. 
Sizi öylesine canınızdan bezdirdik, öylesine çıldırttık 
ki, elinize silâhı almaya âdeta biz mecbur ettik» di
yen bir kişidir. 

Bu sayın Cem'in bir yüzüdür. 

Sayın Cem aynı kitabının 37 nci sayfasında : 
«Sosyalizmin temel kuralı, eğer devrim olacaksa, 

devrimci partinin mutlaka olacağı şeklindedir. Sos
yalizm şöyle dursun, (İlericilik) mücadelesinin bile 
günümüz Türkiye'sinde parti örgütünden yoksun bi
çimde gerçekleşmeyeceğini olaylar açıkça ortaya koy
muştur. 

....Oysa, sosyalizm mücadelesine girenler, parti
nin üstünlüğünü ve doğruluğunu kabullenmek zorun
dadırlar. Bu zorunluk ister saçma, ister dogmatik, 
ister yanlış olsun, ister aydın haysiyetiyle ve kişiliği 
ile bağdaşmasın; soosyalizmin tecrübesi ve tarihi, 
belki de katlanılması çok güç olan bu şartı, sosya
lizm başarısı için mutlak bir kural olarak getirmek
tedir» diye yazan bir kişidir. 

Bu sayın Cem'in ikinci yüzüdür. 

Yine sayın Cem'in aynı kitabında : 
«T.İ.P. özellikle son iki yılda, geçmiş tecrübeleri 

değerlendirmek, Türkiyenin şartlarını daha doğru yo
rumlamak ve marksist teori ile bu şartlar arasındaki 
bağlantıyı kurmak için, parti, daha elverişli noktaya 
gelmiştir. 

Nitekim, T. t. P.'in bu dönemdeki tahlilleri ve tu
tumu, doğruluğunu her olayda doğrulamıştır. Sağlık
lı bir gelişmenin vazgeçilmez şartı olan sağlam teorik 
temeller atılmıştır.» 

Bu, Sayın Umum Müdürün üçüncü yüzüdür. 
Sayın Cem aynı kitabının 288 nci sayfasındaki dip

notta : 

«Bu yazı, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnaırın idamı üzerine yazılmıştır.» kaydını koyduktan 
sonra; 

Melih Cevdet'in bir şiiri, «Apansız geliyordu ak
lıma» diyerek, şu mısraları dile getirmiştir. 

«Sevdiğim çiçek adları gibi 
Sevdiğim sokak adları gibi 
Bütün sevdiklerimin adları gibi 
Adınız geliyor aklıma. 
Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm 
Kahramanlıklar okudum tarihte 
Çağımıza yakışan vakur, sade 
Davranışınız geliyor aklıma.» 
Mısralarını dile getiren bir kişidir. 
Bu, Saym Umum Müdürün dördüncü yüzüdür. 

Fakat, bu ayrı yüzler bir araya getirildiği zaman gö
rülür ki, ayrı ayrı görünüşteki bu yüzler bir nokta
da; yani Sayın Cem'in Türk milletinin kahir çoğun
luğu tarafından benimsenmesi mümkün olmayan fi
kir ve kanaatlerin sahibi olduğu, tarafsız bir Umum 
Müdür olmadığı noktasında birleşmektedir. 

Bu sebepledir ki, bugün Sayın Cem'in idaresinde
ki TRT; 

A) Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, 
B) İnsan haklarına dayanan, demokratik, layik ve 

sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel ah
lâkın gereklerini yerine getirmek millî görevinden yok
sun bulunuyor. 

Sayın Umum Müdür; 
1. — «Love Story» dizisi ile genel ahlâk prensip

lerini çiğnemiş, 
2. — «Çember» gibi temsillerle aile düzenini ve 

aile bağını çürütmek istemiş, 
3. — «Amele Hıdır» programı ile Türk Devletini 

şerefle temsil eden muhterem memur camiasını hal
kın gözünde şaibeli hale sokmuş, 

4. — Anayasa nizamını değiştirmek, Türkiye Cum
huriyeti rejimini devirmek onun yerine Marksist - Le-
ninst bir nizam getirmek suçu ile tarafsız, hür ve âdil 
sıkıyönetim mahkemelerince bu suçtan mahkum ol
muş, mahkumiyetleri kaziyeî muhkeme haline gel
miş; fakat af çıkartmak yetkisinin tek merciî olan 
Türk parlamentosunun iradesi dışında Sayın Ecevit'in 
gayretleriyle serbest bırakılmış kişileri, hatta 1969 Mil
letvekili seçimlerinde Millet tarafından reddedilen, se
çimi kaybettikten sonra Üniversite öğretim üyeliğine 
kabul edilmeyen Profesör Sadun Aren ve onunla ayni 
fikir ve kanaat paralelinde olanları Televizyon ekra
nına çıkartarak, onlara, Türkiye'nin siyasî ve ekono
mik meselelerini tahlil ettirmiş, 

— 43 — 
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5. — Buna mukabil, büyük Türk milletinin hür- I 
riyet nizamı ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa
yış içinde kendi emeği, kendi gayreti, kendi sermaye
siyle sosyal ve ekonomik gelişmesini, böylece Türki
ye'nin günden güne, tarihten bugüne intikal eden ge
ri kalmışlığını büyük bir gelişme hızı ile ortadan kal
dırmakta olduğunu dile getirmemiştir. 

6. — 20 nci Asır dosyasında, Marksist - Leninistj 
rejimin utanç veren serüvenlerine yer vermemiştir. I 

7. — 20 nci Asır dosyasında, Katyn Ormanı facia- j 
sına yer vermemiş, komünistlerin bu ormanda; 10 000 I 
milliyetçi Polonyalı subay ve erinin enselerinden vu
rularak katledildiğini Türk milletine yansıtmamıştır. 

Bilinmelidir ki, 
1956 Yılında Polanya'da, Kominizmin kendilerini 

(yani işçileri) değil, komünistleri iktidara getirdiğini 
gören, hürriyetçi Polonyalı işçiler, isyana kıyam et
mişler, ilk hamlede muvaffak olmuşlarsa da, müstev
li komünistlerin müdahalesi ile karşılaşmışlar, böyle
ce Polonya'da savaş günlerce devam etmiş, neticede; I 
isyan, kitle halinde öldürmeler ve tevkiflerle sonuç
lanmıştır. I 

20 nci Asır Dosyasında, 23 Ekim 1956 da Macar
ların Komünist idareye karşı ayaklanması vardır. I 

Bu tarihte Macarlar parlamento meydanında bir 
miting tertiplemiş, bu mitingde, iktisadî hürriyet, iş
çi ücretlerini tartışma ve hür sendikacılık haklarının 
tanınması, Stalin heykelinin Budapeşte'den kaldırıl
ması, kollektif çiftliklerin dağıtılması, Rusya'da hapis
te olan Macar liderlerinin serbest bırakılması, Rus iş
gal kuvvetlerinin ülkeyi terketmesi isteniyordu. I 

29 . Ekim . 1956 da hürriyetçi ve milliyetçi Ma
carlar savaşlarını kazanmış görünüyorlardı. Heyhat, 
Macarların hürriyetleri beş günden fazla sürmedi. 5 j 
bin Rus tankı ve 200 bin Rus askeri Macaristan'a gir
di. Başbakan Nagy'nin dünya milletlerinden radyo va-
sıtasıyle imdat istemesi bir fayda sağlamadı. Nagy 
Ruslar tarafından kaçırıldı ve bir müddet sonra idam 
olundu. 35 bin Macar katledildi. Macar şehirleri 2 nci 
Dünya Harbinde görülmemiş şekilde yıkıldı ve ya
kıldı. Neticede Macarların komünizme karşı kahra
manca direnişi müstevli Ordunun silâlılarıyle bastı
rıldı; fakat dünyanın gözüönünde, komünizm efsane
si bir kere daha yıkıldı. 

20 nci Yüz yıl dosyasında Çekoslavakya'da cere
yan eden hadiselerde vardır. İkinci Dünya Savaşının 
bitiminde Çekoslavaklar tarafından millî bir kahra
man sayılan Beneş yurda dönerek idarenin başına 
geçmişti. Savaştan sonra yapılan ilk seçimde komü- ] 
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nistler azınlıkta kaldılar. Rakipleri dağınık oldujju 
için komünistler, her yerde olduğu gibi, önce geniş 
cephe taktiğini uygulayarak, milliyetçi ve hürriyetçi 
partilerle işbirliği kurdular ve Hükümette yer alma
larından faydalanarak polise, orduya, millî güvenlik 
hizmetlerine sızmağa başladılar. 

1948'de, komünist olmayan bazı bakanların Hü
kümetten istifası üzerine komünistler, memleketin her 
tarafında binaları işgal ederek, grevler tahrik ederek 
rakiplerini sindirme ve imha hareketine giriştiler. Ko
münistler her yerde olduğu gibi, kendilerine karşı 
koyan dünkü cephe arkadaşlarını vatana ihanetle 
suçlamağa başladılar. 

25 Şubat günü «Prag Darbesi» sahneye kondu ve 
iktidar komünistlerin eline geçti. 

Değerli senatörler; 
Türkiye'nin gerçeklerini taharri edenler için ko

münistlerin Türkiye'de teşkilâtlanmış olduğunu bilme
mek ve bu teşkilâtların hür demokratik rejimimiz için 
tehlikesini idrak etmemek mümkün değildir. Nitekim; 
«Türkiye Gerçekleri ve Terörizm» adını taşıyan ki
tapta bu husus şu cümlelerle belirtilmiştir : 

«Sıkıyönetim idaresinin ilânından sonra da devam 
eden tethiş faaliyetleri ve gerçekleştirilen eylemler 
Türkiye Cumhuriyetinin ne derece tehlikeli, örgütlü, 
yıkıcı faaliyetlerle karşı karşıya kaldığını ortaya koy
muştur. Tethişçi Marksis - Leninistler devlete yönelen 
silâhlı eylemleri yanında bütün demokratik ülkeler 
diplomatlarını kaçırma veya öldürme planı hazırlık
ları ile de gerçek amaçlarını ortaya koyuyorlardı.» 

Şu anda, ellerimizi vicdanlarımıza koyarak TRT' 
den bir sual soralım : 

Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü ko
rumak için, bu mevzuda kamuoyunu bilinçlendirmek 
için hangi programı ele aldınız? Ümit ederim ki; ala
cağımız cevap koskocaman bir sıfırdan ibaret kala
caktır. Bir «yok» tan başka bir aksi seda bulunama
yacaktır. 

Sayın senatörler; 
Komünizm, hürriyetin sonu, zulmün teşkilâtlan

mış şeklidir. Komünizme karşı girişilen mücadelenin, 
her şeyden önce, kafalarda ve gönüllerde kazanılma
sı lâzımdır. 

O halde bilinmelidir ki; Marksist - sosyalist dü
zende polis kaldırılmamış, aksine astığı astık, kestiği 
kestik gizli polis mekanizması kurulmuştur. 

Bu düzende mahkemeler yok olmamış; fakat mah
kemelerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı yok olmuştur, 
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Bu düzende bürokrasi yok olmamış, bürokrasi in
sanların özel hayatına kadar giren korkunç bir kuv
vet halini almıştır. 

Bu düzende klasik devlet yok olmamış, devletin 
karşısında ferdin her türlü teminatı yok olmuştur. 

Bu düzende devlet yasakları yok olmamış, hukuk 
devleti denilen büyük nimet yok olmuştur. 

Neticede; Komünizmin uygulandığı her ülkede, en 
basit suçlar için, hatta uydurma iddialarla, en ağır 
cezaların keyfî şekilde verilebildiği, herkese her çeşit 
iftiranın rahatça yapılabildiği, idareciler dahil, kimse
nin yarınından emin olmadığı bir korku ve dehşet 
sistemi doğmuştur. 

Bu hakikatler sebebiyledir ki; 10 Haziran 1953 
günü, komünizmin getirdiği maddî sefalete ve esarete 
karşı ayaklanan Doğu Almanya'daki işçilerin hare
keti bir günde bütün ülkeyi sarmış, bu isyanı ancak 
binlerce Rus tankı bastırmıştı. Binlerce adam öldü
rülmüş, 50 bin Doğu Almanyalı hapse atılmıştı. 

1950 - 1961 yılları arasında dört milyon Doğu 
Almanyalı, komünist zulmünden kurtulmak için Doğu 
Almanya'dan, hayatlarını tehlikeye atarak Batı'ya 
kaçmış, sonunda komünistler, Berlin'deki Utanç Du
varını inşa ederek, komünist bir ülkenin büyük bir ha-
pisaneden farksız olduğunu, dünyanın gözü önünde 
itirafa mecbur kalmışlardır. 

Değerli senatörler;; 
Yukarıda açıklıkla belirttiğim üzüntülerimizin bü

yük bir kısmı şüphesiz TRT'nin tutumundan ileri gel
mektedir. Hal böyle iken, 1 Şubat 1975 günü Sayın 
Ecevit'in basında yayınlanan demecinde : 

«-Milliyetçi Cephe denilen cepheyi oluşturmakta 
olup partiler, aslında TRT'nin objektifinden şikâyet
çidirler.» demektedir. 

Hemen ifade etmek isterim ki, Adalet Partisi İk
tidarı memleket hizmetinde eser üzerine eser verir
ken, bu arada Boğaz Köprüsünü inşa ederken Sayın 
Ecevit, «Siz fukaraya kolera, zengine köprü» diyecek 
kadar ileri bir partizanlık örneği vermiştir. 

Türkiye'de televizyon Cumhuriyet Halk Partililer 
tarafından lüks telâkki edilirken; televizyon, A. P. İk
tidarının Keban Barajı, alüminyum tesisleri, bakır 
kompleksi, petro - kimya tesisleri, iskenderun Demir -
Çelik tesisleri gibi milyarlık eserler arasında büyük 
Türk Milletine kazandırdığı eserlerden biridir. Yani 
televizyon Adalet Partisi İktidarının canlı bir eseri
dir. O halde Adalet Partisi kendi eserinden neden şikâ
yetçi olacak?... 

• Şu husus iyice bilinmelidir ki, Adalet Partisi tele
vizyon objektifinden şikâyetçi değildir. Adalet Par
tisi, televizyonu C. H. P.'nin propaganda aracı yapan-

( lardan, televizyonu Anayasa çizgisi dışına çıkaranlar-
| dan şikâyetçidir. Adalet Partisi bu samimi ve memle-
j ket hayrına olan şikâyetinde İsrar edecek ve neticede 

haklı davasında muvaffak olacaktır. Bunu Sayın Ece-
J vit'in bilmesinde fayda vardır. 
i Değerli senatörler; 

Biz inanıyoruz ki, memleketimizde muhtaç olduğu
muz siyasî istikrarın tesisi, Türk Milletinin ülkesi ve 
milletiyle bir bütün olarak kaderde, kıvançta ve tasa-

, da elele vermesi ve iktidarda bulunanların Anayasa-
I nın amir hükümlerine sadakatle bağlı kalmalarıyle 

mümkündür. 
Ne hazindir ki, Sayın Ecevit İktidarı zamanında 

bu ilkeye riayet edilmemiş olduğu Devlet Bakanımız 
Sayın Salih Yıldız'm Yüce Senatonun 19 ncu Birleşi
minde gündem dışı yaptığı konuşma ile bir kere daha 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu konuşma metnini 
Cumhuriyet Senatosu zabıtlarına aynen sadık kala
rak takdim ediyorum. 

«(Urfa Akçakale İlçesi Toprak ve Tarım Koope
ratiflerinin Yapısal Modelleri) başlığını taşıyan ve hiz
mete mahsus şekilde hazırlanan yazının (Etnik Yapı) 
başlığını taşıyan bir bölümünde aynen şöyle denilmek
tedir : 

(Toprak ve tarım kooperatifleri, ortaklarına çok 
yönlü hizmet edecek bir örgüt olmaları nedeniyle 
başarılı ortakların uyumluluğu ile gerçekleşecektir. 
Ortakların uyumlulukları, demografik yapıları, sos
yal dayanışmaları, konuşma dilleri ve mezhepleriyle 
bağlı oldukları sosyal toplulukların aynı olmasıyle 
ilişkilidir. Bu nedenle etnik yapı, kooperatif yapısını 
etkileyen önemli bir faktördür. 

Bu yazı 1974'de Toprak ve Tarım Müsteşarlığı 
Tarımsal Gelişme Genel Müdürlüğü tarafından hazır
lanmıştır.» 

Şam'ın Bakan hüküm bölümünde ise, aynen; 

I «Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına esas ola
cak her türlü faaliyet ve örgütlenmeyi Anayasamız 
yasaklamıştır. O kadar ki, bununla da yetinmemiş 

I Siyasî Partiler Kanunumuz din, dil, ırk esasına daya
nan partilerin kurulamayacağını hükme bağlamışken, 
biz kooperatifleri bu esasa göre kuracağız demek son 
derece vahim bir düşüncedir.» 

Sayın senatörler; 
Bahsi geçen yayın derhal hizmetten kaldırılmış ve 

[ kimler tarafından ve ne maksatla hazırlandığının tah-
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kikine zamanında geçilmiştir. «Sonuç çok kısa za
manda alınacaktır.» beyanı ile Sayın Ecevit idaresi
nin Anayasa çizgisi dışına süratle nasıl çıktığının de
lili açıkça bir kere daha tarihe intikal etmiş bulun
maktadır. 

Değerli senatörler; 
Sayın Ecevit iktidarının idareye soktuğu partizan

lık bu kadarla da kalmamış, C. H. P. iktidarında ida
re tarafsızlık ilkesinden bilerek ve kasten uzaklaştırıl
mış. 

C. H. P.'si iktidarının kamu personelini tedvir eden 
Devlet Bakanı Sayın İsmail Birler, 19 Nisan 1974 ta
rihli gazetelerde yayınlanan; 

«Felsefemize uymayan kimselerle bu hükümeti 
çalışmaya mecbur saymak kimsenin hakkı değildir.» 
beyanı ile Anayasanın 117 ve 119 ncu maddelerini 
hiçe saymış ve bu hukuk dışı davranışla Devletin bü
tün kilit noktalarını ve önemli mevkilerini kısa bir 
zamanda C. H. P.'liler veya onların yaranlariyle dol
durulmuş, yıllarını Devlet hizmetine vakfetmiş, liya
kat ve dirayetlerini ispat ederek umum müdür ve 
müsteşarlık mevkilerine yükselmiş yetişmiş insangücü-
nü vazifeden uzaklaştırmış, en kötüsü bu saygıdeğer 
kişilerin itibarlarını düşünmeden bu zevata iktisap et
tikleri derecenin altında vazife vermiş hatta bu muhte
rem zevatı kendi teşkilâtında uzman olarak vazife-
lendirmiştir. 

C. H. P.'si partizanlığını Devlet idaresi dışında da 
sürdürmüş, C. H. P.'sinden olmayan belediyelere bas
kı yapmış, C. H. P.'sinden olan belediyeler ise C.H.P.' 
lileri veya yaranlarını akıl almaz metotlar ile hima
ye etmişlerdir. 

Seçimle iş başına gelmiş derneklerin başkan ve 
üyelerine baskı yolu ile nüfuz edemedikleri zaman, 
hukuk dışı usullerle bu idarelerin başkan ve üyeleri
nin vazifelerine son vermişlerdir. 

C. H. P.'si iktidarı, idare meclislerine münhasıran 
kendi adamlarını yerleştirmiştir. 

C. H. P.'sinin bu mütaasıp partizan politikası yal
nız yüksek memuriyetler için kullanılmamış, partizan 
zihniyetle yapılan nakil, işten çıkartma ve yeni ta
yinler odacı ve şoför kadrolarına kadar indirilmiş
tir. 

Bu partizan politika, idarede huzur ve güveni sars
mış, kamu personelinde hizmet şevkini kırmış, neti
cede, bu sakim partizan personel politikasına C. H. 
P.'sinin yanlış ekonomi ve malî politikası eklenince 
1974 yılında Türkiye'de pahalılık, işsizlik, yokluk 
ve kuyruklar yılı olmuştur. Bu yıl da yatırımlar ya-

| pılamamış, istihsal gerilemiş, pahalılık çekilmez hale 
' gelmiş, bu durumda, Sayın Ecevit'in gelirler fiyatların 
üzerinde seyredecektir vaadi tahakkuk etmemiş. 

1974 yılında Türkiye'de enflasyon hızı ı% 32,7'ye 
çıkmış, gıda maddelerinde >% 39 nispetinde fiyat ar
tışı olmuş, kamu personeli gelirleri ise, ancak % 10 * 
ilâ % 12 nispetinde arttığı için, kamu personeli bir 

I evvelki seneyi arar olmuştur. 

Unun kilosu 338 kuruştan 592 kuruşa, 
Etin kilosu 26 liradan 30 liraya, 
Margarin yağının kilosu 875 kuruştan (buluna

bilirse) 15 liraya, 
Zeytinin kilosu 12,50 kuruştan 17,50 kuruşa, 

I Beyaz peynirin kilosu 16 liradan 24 liraya, 
Kaşar peynirinin kilosu 35 liradan 45 liraya, 
Kaput bezinin metresi 340 kuruştan 650 kuru

şa, 
I Basmanın metresi 485 kuruştan 750 kuruşa, 
I Pazenin metresi 650 kuruştan 12,25 kuruşa, 
I Hassenin metresi 650 kuruştan 12,25 kuruşa yük-
I selmiştir. 

Demirin tonu 2 800 liradan 5,600 liraya, 
I Gübrenin fiyatı 184 kuruştan 445 kuruşa, 

çimentonun tonu 260 liradan 395 liraya çıkmış
tır. 

I Birinci hamurdan yazı kâğıdı tonu 6 595 liradan 
9 800 liraya, 

Okul kitap kâğıdının tonu 3 900 liradan 4 800 
I liraya yükselmiştir. 
j Bütün bu fiyat artışlarına ilâveten, kiralar art

mış, elektrik, su, gaz, havagazı, benzin v. s. zarurî 
I ihtiyaç maddelerine vatandaşın gelir seviyesi üzerin-
I de zam getirilmiştir. 
I Ak günler bildirgesinde köye dönük yatırım poli-
I tikası izleyeceğini vadeden C. H. P.'si, kendi iktidarı 
I zamanında; 
I 1974 yılında Türk köylüsünün 360 000 ton tohum -
I luğa ihtiyacı varken, C. H. P. iktidarı bu miktarın an-
I cak 100 000 tonunu köylüye verebilmiş, Türk köylü

sü 1974 yılında 260 000 ton tohumluktan mahrum 
I bırakılmıştır. 
I C. H. P.'si iktidarı gübre fiyatlarını % 300 nispe

tinde artırdığından bilhassa fakir köylü gübre kulla-
I namaz hale gelmiştir. 
I Taban fiyat politikası ise cari fiyatların altında 
I tutulmuş, bu yılda hayat pahalılığı da alıp yürüdü-
I ğü için Türk köylüsü taban fiyat politikasından zarar-
I lı çıkmıştır. 
I Pamuk alımlarında affedilmesi mümkün olmayan 
I tedbirsizlikler yüzünden, bilhassa küçük müstahsil 
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perişan ölmüş, kötü hava şartlarında mahsulü za
rar görmesin diye pamuğunu biran evvel elden çı
kartmak için ürününü esasen maliyetinin dûnunda 
tespit edilen taban fiyatı altında 3 , 5 - 4 liradan sat
mak zorunda kalmıştır. 

Bundan başka, Sayın Ecevit Hükümetinin stok 
politikası, yalnız pamuk mevzunda Hazineye milyar
lar tutarında zarar verdirmiştir. 

1973'te 17,50 kuruş olan kuru üzüm taban fiya
tını o tarihte az görüp müstahsile üzümünü sattır
mayan C. H. P.'liler, kendi iktidarları zamanında ku
ru üzüm için 10 lira taban fiyatı tespit ederek müs
tahsili güç durumda bırakmış, 

Türk köylüsü 1973 yılında bir dönüm tarlasını 10 
liraya sürdürürken, C. H. P.'si iktidarı zamanında 
30 liraya sürdürmek zorunda kalmıştır. 

Sayın Ecevit iktidarı, seçimlerden evvel ziraî kre
diyi artıracağını vadettiği halde, 1974 yılında tarım 
girdilerinde fiyat artışı c/c 200 nispetinde yükseldiği 
halde, ziraî kredi 1973 yılı seviyesinin dûnunda kal
mıştır. 

Sayın Ecevit iktidarı, memleketin gelişmesinde di
namik rol oynayan küçük esnaf ve sanatkârlara el 
uzatmamış, bu zümre hammadde tedarikinde güçlük 
çekmiş, artan hammadde fiyatları yanında kredi te
mininde de güçlüklerle karşılaşmış, hammadde fiyat
larının artması kâfi gelmiyormuş gibi, 1974 yılında 
kredi faiz nispetleri de yükseltilmiştir. 

C. H. P.'si iktidarı zamanında sanayi sektörü ge
lişme hızı 1973 yılı gelişme hızının çok altında kal
mış, 1974 yılında; 

Çimento, pencere camı, kükürt hammaddeleri, 
alüminyum levha v. s. gibi üretim kollarında istihsal 
plan hedeflerinin gerisinde kalmış olduğu halde, mem
leketteki ekonomik durgunluk sebebiyle demir ve çi
mento stokları teşekkül etmiştir. 

İnşaat sektörü yatırımları geri kaldığından, bu 
alanda 200 000 işgücü açıkta kalmıştır. 

C. H. P. zamanında bütçe, telâfisi çok güç açık 
vermiştir. 

1974 yılında para arzı plan hedeflerini çok aştı
ğı halde, piyasada para sıkıntısı çekilmiş, bu bol pa
raya rağmen Hazine nakit sıkıntısı içine düşmüştür. 

Dış konjonktürün müsait şartlarına rağmen, ihra- ' 
çatımız miktar itibariyle 1973 yılına nispetle % 25 
nispetinde gerilemiştir. 

Dış ticaret açığımız, 1974 programında 700 mil
yon dolar olarak tespit edildiği halde, 1974 yılının 
10 ncu ayının sonunda 1 milyar 200 milyon dolara 
çıkmıştır. 
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1974 bütçesinde kamu yatırımları için 37 milyar 
lira ayrıldığı halde, ekonomimizin gelişmesinde aktif 
rol aynayan sabit sermaye yatırımları realize edile
mediğinden üretim artırılamamış, memlekette arz - ta
lep dengesi bozulmuş, fiyatlar vatandaşın tahammül 
edemeyeceği nispette yükselmiş, vatandaş pahalılığın 
yükü altında ezilmiştir. 

Kamu yatırımları plan hedeflerinin gerisinde kal
dığı için; köye yol yapılamamış, köye su götürüleme-
miş, köye elektrik ulaştırılamamıştır. 

Böylece, tarihî sebeplerle geri kalmış, Türk köy
lüsüne, ak günler kervanı ulaşamamış, iktidarın be
ceriksiz politikası ile bu kervan yarı yolda kalmış
tır. 

Sayın Ecevit, memleekti bu hale getirdikten son
ra, ciddî tedbirler alarak, memleketin içte ve dışta 
çözüm bekleyen meselelerini halletmek için çalışaca
ğı yerde, bu güçlüklerin altından kalkamayacağını 
bildiği için, yeni Hükümetin kurulma zorluğunu bi
le bile koalisyon ortağı ile anlaşmazlık yaratmış ve 
Başbakanlıktan istifa ederek bir Hükümet bunalımı
na sebebolmuştur. Ne hazindir ki, istifadan bir müd
det sonra Sayın Ecevit, deruhte ettiği hizmetin devam
lılığı esasını unutarak iktidar nöbetini bırakacağı teh
didini ileri sürmüş, böylece bilerek meydana getirdiği 
Hükümet buhranından sonra rejim buhranını tev
lit edebilecek karekterde bir Hükümet boşluğuna se
bebolmuştur. 

1975 bütçesi münasebetiyle Parlamentonun eleş
tirilerine muhatap olan Sayın Irmak Hükümeti, Sa
yın Ecevit'in bilinen bu sakim tutumu neticesinde 
teşekkül etmiş ve yukarda tersim ettiğim güç, sos
yal ve iktisadî şartlan, vatanperverlik ve hizmet aşkı
nın kendilerine verdiği kuvvet ve cesaretle deruhte 
etmek vazifeşinaslığını göstermiştir. 
Değerli senatörler; 

1975 Türkiye'sinin şu sosyal ve ekonomik tablo
sunun üzmeyeceği bir kimse bulmak kanımca çok 
zordur. 

Müsaade ederseniz bu bölümde, Adalet Partisi ola
rak biz nasıl bir Türkiye meydana getirmek istiyo
ruz?... Bu düşünce ve emellerimizi Yüce Heyetinize, 
basın ve TRT aracılığı ile aziz milletimize duyurmak 
istiyorum. 

Hür bir Türkiye istiyoruz. İleri, medenî memle
ketlerin insanlarının sahibolduğu hakların tümüne 
Türk vatandaşlarının sahibolduğu ve hakların ek
siksiz bir şekilde işlediği, kimsenin kimseden kork-
madığı, herkesin Devlete ve birbirlerine sevgi ve 
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saygı ile bağlı bulunduğu ve ülkenin her ferdinin, ül
kenin her köşesinde korkusuz ve kuşkusuz dolaşabil
diği bir Türkiye istiyoruz. 

Bütün fertleri kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 
bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler et
rafında toplu, vatandaşları milletin tarihine, kültürü
ne, harsına, ananelerine bağlı, açık ve ileri düşün
celi, haklarına sahip, toplumun ve ülkenin menfaat-
leriyle yakından alâkalı bir Türkiye istiyoruz. 

Milletin hükümran olduğu bir Türkiye istiyoruz. 
Her şeyin vatandaşta başlayıp, vatandaşta bittiği, 
millet iradesinin her şeyi tayin ettiği, her şeyin hu
kukun içinde cereyan ettiği, her şeyin güven içinde 
olduğu, kavgasını bitirmiş, birbirlerini bağışlamış, 
kini, kırgınlığı bırakmış vatandaşların, kardeşçe ya
şadığı bir Türkiye istiyoruz. 

Her şeyin açıkça ve alenî herkesin gözü önünde 
cereyan ettiği; kışlanın da, okulun da, camiin de si
yasetten arındığı; herkesin istediği iş tuttuğu, geli
rinden, servetinden, malından, mülkünden, evlâdına 
bıraktığından emin olduğu; vatandaşın dinine, inancı
na, ibadetine saygı duyulan, her Türk çocuğunun as
garî eğitime tabi tutulduğu; ama mutlaka kabiliyetli 
her Türk çocuğunun, en ileri kademeye kadar 
okuma imkânına sahibolduğu; hür Parlamento
su, hür basım, hür yargı organı olan bir Türkiye is
tiyoruz. 

Müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Çalışmak isteyen 
herkesin iş bulabildiği; kimseye muhtaç olmadan 
kendisini ve ailesini besleyebildiği; fukaralığı, işsizli
ği, çaresizliği yenmiş, fertleri bugün korkusundan, ya
rın korkusundan ve gelecek korkusundan, velhasıl 
her türlü korkudan kurtulmuş, siyasî, iktisadî, sos
yal kişiliğini kazanmış, her ailenin insan haysiyetine 
yaraşır bir evde oturduğu; ileri memleketlerin insan
larının sahibolduğu her şeye sahibolan, kimseye 
muhtaç olmadan, insan haysiyetine yaraşır bir sevi
yede yaşayan, hastası doktor ve ilâç bulan, sakatı, ihti
yarı, dulu, yetimi, işsizi sokak ortasında kalmayan, sos
yal güvenlik ve sosyal dayanışmayı başarmış bir Tür
kiye istiyoruz. 

Kalkınmış bir Türkiye istiyoruz. Her köşesine 
gidilebilen; her köşesinde her şey bulunabilen; kö
yünde, kentinde, yatağında yatılabilen; sofrasında ye
mek yenilebilen; dağları, ovalan, madenleri, orman
ları, sahilleri; millete iş, ekmek, hayat ve saadet ve
ren; tüten bacaları, bir uçtan bir uca uzayıp giden 
yolları, hareket dolu şehir, kasaba ve köyleri, bere
ket dolu ovaları, köyü ile şehri arasında fark kalma-
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mış, açı açığı, çıplağı olmayan, karnı tok, sırtı pek 
insanlar diyarı bir Türkiye istiyoruz. 

Mamur bir Türkiye istiyoruz. Köyü kenti terte
miz, modern ölçülere göre yapılmış,. bir ucundan bir 
ucuna sanki bir şehir gibi özenerek, bezenerek inşa 
edilmiş bir Türkiye istiyoruz. 

tüm, sanat ve kültür alanında medeniyete katkı
da bulunan, kendi öz benliğini, millî vasıflarıyle ka
bul ettirmiş eserleri olan bir Türkiye istiyoruz. 

Fertleri kendisine, milletine, devletine inanç için
de büyük Türkiye'yi yapmaya kararlı, Türk olmanın 
gururu içerisinde olan, mesut ve bahtiyar insanlar di* 
yarı bir Türkiye istiyoruz. 

Değerli senatörler; 
Türkiye 1974 yılında, etkileri gelecek yıllara da 

sıçrayabilecek büyük bir iktisadî bunalımın içine sü
rüklenmiştir. 

Türkiye'de enflasyon dörtnala ilerlemiş, iktisadî 
durgunluk birçok sanayi dalını tehdit eder olmuş
tur. 

Türkiye'nin dış güvenliği ile ilgili sorunlar gitgide 
artan bir önem kazanmaktadır. 

Devlet Radro ve Televizyon Kurumunun, Devle
timizin geleceğini çökertmek için geçmişte neler yap
mış oldukları ve bugün hangi tertipler peşinde koş
tukları, resmî makamlarca bilinen aşırı sol militan
ların propoganda aracı olmaktan süratle kurtarılma
sı zarurî hale gelmiştir. 

Sayın Ecevit'in Başbakanlıktan istifasını müteakip 
C. H. P.'nin ihtiyar ettiği politika ile, Parlamento ça
lışamaz hale getirilmiş, Meclislerde murakabe hakkı 
kullanılamaz hale sokulmuş, kanun teklif ve tasarı
ları görüşülemez olmuş, hattâ, Devlet çarkının dön
mesi için şart olan bütçe tasarısının Meclislerde mü
zakeresi dahi tehlikeye girmişti. 

Böylece, Sayın Ecevit bilerek ve isteyerek yarat
tığı Hükümet bunalımından sonra Parlamentoyu ça
lışamaz duruma sokarak, rejimimizin temel taşı olan 
Parlamento buhranı yaratılmasına önayak olmuştur. 

Yukarda tadat ettiğim güçlükleri ise cesaretle gö
ğüsleyecek Parlamento çoğunluğuna dayalı bir icraat 
Hükümetine Türkiye'nin ihtiyacı zaruret haline gel
miş ve Milliyetçi Cephe işte bu zor şartları ortadan 
kaldırmak için, millet ve memeket hizmetinde birleş
me şuurunun bir eseri olarak ortaya çıkmıştır. 

Milliyetçi Cephe, güç birliğinin esaslarını 3 Ocak 
1975 tarihli ortak bildirisinde Büyük Türk Milleti
ne şöyle açıklamıştır: 

48 — 
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Biz Türk Milletinin birliğini ve Devletimizin bü
tünlüğünü korumak için el ele verdik. Milletimizi 
«Halklar» diye dilim, dilim bölmeye kalkışanların 
karşısında, biz, «Türk Milleti bölünmez bir bütün
dür» diyoruz. 

Biz Atatürk'ün önderliğinde büyük milletimizin 
kurduğu Türkiye Cumhuriyetini, Anayasadaki temel 
ve vasıflarıyle ayakta tutmak için güçlerimizi birbiri
ne katmaya karar vermiş bulunuyoruz. 

Demokratik rejimi çökertip Türkiye'de aşırı sol
cu bir baskı ve tahakküm rejimini kurmak isteyen 
ve yeniden örgütlenen yıkıcılara fırsat vermemeye ka
rarlıyız. 

Vatandaşı vatandaşa kırdırmak isteyenlere, sınıf 
kavgasını körükleyenlere karşı, biz, barış, huzur ve 
kardeşlik bayrağı ile çıkıyoruz. 

Biz bunalımı çözmeye yardımcı olmak, Türkiye'yi 
Hükümetsiz bırakmamak, hiç değilse Parlamento-' 
yu çalışamaz durumdan kurtarmak, bütçeyi zama
nında çıkartmak, ekonomiyi çöküntüden kurtarmak 
için güçlerimizi birleştirmek gayesini taşıyoruz. 

Biz şer için değil, hayır için el ele verdik. 

Biz millet için, Devlet için, şahıs ve parti he
saplarını çok aşan millî davalar için güçlerimizi bir
leştirmeye çalışıyoruz. Kafaları, gönülleri, kuvvetleri 
yan yana getirmeye çalışıyoruz. 

Bizim topluluğumuz, sorumsuz kışkırtmalarla hal
kı ayaklandırmak isteyenlerin değil, sağlam, ilmî ve 
yapıcı tedbirlerle milleti kalkındırmak isteyenlerin 
topluluğudur. 

Biz baskı ve tahakküm taraflısı değil, hürriyetçi
yiz, yıkıcı değil, yapıcıyız. 

Biz kin ve düşmanlığı değil, sevgi ve kardeşliği 
temsil ediyoruz. 

Anarşiyi değil, huzur ve güveni temsil ediyo
ruz. 

Bölücü değil, birleştiriciyiz. Türkiye'de iç kavga 
değil, barışın hâkim olmasını istiyoruz. 

Değerli senatörler; 

Nitekim, Milliyetçi Cephenin teşekkülü ile birlik
te Parlamento çalışır hale getirilmiş, C. H. P.'sinin 
bütün direnişlerine rağmen Bütçe ve Plan Komisyo
nu kurulmuş ve Devlet çarkının dönmesi, 1975 yılı 
yatırımlarının yapılabilmesi için gerekli olan 1975 
malî yılı Devlet bütçesi komisyonda müzakere edi
lerek neticeye bağlanmış, böylece, C. H. P.'sinin Par
lamentoyu çalıştırmamak hususundaki bütün gayret
leri bu cephenin işbirliği sayesinde akim kalmıştır. 

5 . 2 . 1975 O : 2 

Milliyetçi Cephe şimdi de Hükümet buhranının 
çözülmesi gayreti içinde millet ve memleket hizmeti 
emrindedir. 

Şüphesiz, Hükümet buhranının çözülmesi, Parla
mentonun çalışır hale getirilmesi gayesinde güç bir
liği yapan partilere karşı, çağm yüz yıl gerisinde kal
mış olan Marksistlerin ve aşırı solun bütün çeşit
lerinin, Milliyetçi Cephenin teşekkülünden telâşa düş
melerini tabiî karşılıyoruz. 

Değerli senatörler; 
1975 yılında, yükseköğretim kurumlarında, millet

çe üzüntümüzü tevlit eden, hatta cana kaste kadar 
giden kaba kuvvet gösterilerine şahit oluyoruz. Bu gi
bi hallerde Hükümet ve siyasî partilerle birlikte TRT, 
basın ve bütün diğer kuruluşlar hep birlikte bu ha
diselerin gerçek sebepleri üzerinde durarak tedbir al
makta güç birliği yapmaları icabederken, ne hazindir 
ki, başta C. H. P. olmak üzere onun paralelinde olan 
yazarlar ve kuruluşlar hâdiselerin dış görünüşlerini 
istismar ederek bu üzücü olayların derin ve hakikî 
sebeplerini gizlemeye çalışmaktadırlar. 

Bu sebepten, 1975 bütçesi münasebetiyle, bu ka
ba kuvvet gösterilerinin gerçek sebeplerini, «Türki
ye'nin gerçekleri ve Terörizm» adlı kitaptan istifa
de ederek açıklamak istiyorum. 

Değerli senatörler, 
Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, 1971 

öncesi ve 1971 sonrası talebe hareketleri, önce ma
sum öğrenci istekleri şeklinde tezahür etmiş, bilâhara, 
üniversite olayları, bozuk bir düzenin değiştirilmesi 
sloganlariyle siyasî ve ideolojik bir muhtevaya, sert
lik, kırıcılık ve zorbalığa dönüştürülmüştür. 

Bu iddia, sözü geçen kitabın 23 ncü sayfasında: 
«Bu devrede ihtilâlci sol örgütlerden biri olan 

T. H. K. O. nun başında bulunanlardan biri de De
niz Gezmiş'ti. Bu kişi terörist pek çok öğrenci hare
ketlerinin içinde faal rol oynamıştır. 

T.H.K.O. ise Marksizm - Leninizm'i kendisine ey
lem kılavuzu kabul etmiştir. 

15 - 16 Haziran 1970 tarihlerinde TİP'e bağlı 
DİSK, işçileri tahrik ederek İstanbul ve Kocaelin'de 
yürüyüşe geçmiştir. Ancak işçiler arasına katılan 
Dev - Genç'li militanlar, bir protesto mitingi şeklin
de başlayan bu yürüyüşü, yaptıkları teşvik ve tahrik
lerle âdeta bir proleter ihtilâli haline döndürmüşler
dir... Yürüyüş, çok vahim olaylara sebebolma istida
dını gösterince o bölgede sıkıyönetim ilân edilmiş
tir. 
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15 - 16 Haziran olayları bir ihtilâl provası idi. 
Devletin güvenlik kuvvetleri hadiseyi bastırmış ve 
tesirsiz hale getirmitşi; fakat tahrikler durmamış, üni
versitelerde çeşitli olaylar cereyan etmiş, ne hazindir 
ki, rejimin mukadderatı, ile irtibatı olan bu hadiseler, 
malum gruplarca sağ - sol çatışması şeklinde ka
mufle edilmek istenmiştir. 

Bu hadiseler sonunda C. H. P. memleketin için
de bulunduğu gerçeği görmezlikten gelerek 15 gün
lük sıkıyönetimi kâfi görmüş, bir ay sonunda Hü
kümetin mucip sebep göstererek sıkıyönetimin uza
tılması teklifine karşı çıkmış ve uzatma isteği kara
ra bağlanmadan T .B. M. M. oturumunu terk etmiş
tir. 

Şimdi tekrar sözü geçen esere dönüyorum. 

«Türkiye'de ihtilâlci sol silâha sarılmış, şehir ve 
kır gerillası eylemlerine başlamıştı... Üniversite ve 
fakültelere suçluların barınağı, silâh ve patlayıcı mad
delerin deposu haline gelmişti. Suçlu ve mütecaviz 
gençler, üniversite binalarına saklanıyor ve onlara ya
kınlık duyan profesörler tarafından himaye görüyor
lardı... Üniversiteler, kanun adına güvenlik kuvvetle
rinin giremediği, kanunlar önünde âdeta muafiyeti 
mevcut birer müessese gibi olmuştu. Polisin müsaade 
ile girebildiği hallerde isyancı öğrenciler, üniversite 
binalarını kat kat, koridor koridor savunurken aynı 
zamanda polise kıyasıya saldırıyorlardı.» (Sayfa/50) 

«Hükümet gençlerin üzerine yürümeden olayla
rın yatışmasını istiyor; fakat bu temenni, zorbalara 
daha ziyade cesaret veriyordu. 

Üniversiteler, pozitif ilmin tahsil edildiği müesse
seler olmaktan çıkarılmış, Türkiye'de aşırı sağ veya 
aşırı sol bir düzenin hangi zorbalık esaslariyle ku
rulabileceğinin tartışıldığı birer savaş karargâhı hali
ne getirilmişti. Forumlar, konferanslar tertipleniyor, 
Mihri belli ve emsali Marksist - Leninist'ler davet 
edilerek, düşünceleri ve tavsiyeleri soruluyordu. Nite
kim yakalanan genç Marksist - Leninist militanlar
dan bazıları yaptıklarından duydukları pişmanlığı 
ifade ederken kendilerini ilk etkileyenlerin aşırı sol
cu öğretim üyeleri ile yazarlar olduğunu söylemişler
dir.» (Sayfa/50) 

Değerli senatörler; 
Aynı kitabın 58 nci sayfasında; «Türk Hüküme

tinin, Anayasanın öngördüğü istisnaî tedbirleri almış 
olması, ülkesindeki demokratik kuruluşları korumak 
isteyen ve bunu görev addeden bir Hükümet için ga
yet normal bir davranış olarak telâki etmelidir; fa
kat onların amaçlarından, ümitlerinden birinin de bu 

gayretleri sonucunda resmî makamların ölçüsüz bir 
karşılığına muhatab olmak ve sonra da bunu siyasî ba
kımdan kullanmak olduğunu anlamalıyız.» 

Bugün cereyan eden hadiseleri bu objektifle de
ğerlendirmekte isabet ve zaruret vardır, kanatinde-
yim. 

Yine aynı kitabın 69 ncu sayfasında; «Sıkıyöne
tim idaresinin ilânından sonra da devam eden tet-
hiş faaliyetleri ve gerçekleştirilen eylemler, Türkiye 
Cumhuriyetinin ne derece tehlikeli, örgütlü yıkıcı faa
liyetlerle karşı karşıya kaldığını ortaya koymuştur.» 

12 Mart sonrasında İsrail Başkonsolosu Efraim 
Elrom Dev - Gencin devamı olan THKP ve THKC 
tarafından kaçırılmış ve öldürülmüştü. 

Masum genç kızımız Sibel Erkan bu tethişçiler 
tarafından rehine olara kalınmıştı. 

İki İngiliz ve Kanadalı Teknisyen kaçırılmış ve 
öldürülmüştü. 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hak
larındaki idam kararının infazını önlemek kastiyle, 
3 Mayıs 1972 günü THKO örgütlerinden dört tet-
hişçi tarafından bir Türk uçağı Sofya'ya kaçırılmıştı. 
22 Ekim 1972 tarihinde 4 tethişçi militan bir Türk 
uçağını silâh zoru ile Sofya'ya kaçırmıştı. 

Jandarma Genel Komutanına suikast tertibedil-
mişti. 

1 Ocak 1973 günü Hatay bölgesinde görülen 
THKO taraflısı iki tethişçi tarafından, biri. 15 yaşın
da olan iki köylü ve bir jandarma eri öldürülmüş
tü. 

İhtilâlci sol; İstanbul Kültür Sarayını yakmış, 
Marmara yolcu gemisini yakmış, Eminönü Araba Va
purunu batırmıştır. 

Şüphesiz vakıaları tadat etmek mümkündür; fa
kat muhterem heyetinizin kıymetli zamanını daha 
fazla almak istemiyorum. 

Malumları olduğu veçhile, bu tethişçi gruplar, 
ihtilâl hedeflerine vâsıl olmak için tasavvuru müm
kün olmayan bir derecede aynı zamanda silâhlanıyor
lardı. 

Değerli senatörler; 
Marksist - Leninist tethişçiler, Allah'ı inkâr ettik

leri gibi, ahlâkı da reddeden kişilerdir; yalan ve if
tira onların elinde kolaylıkla kullanılan silâhlardan
dır. 

Aşırı sol için, adı geçen kitabın 51 nci sayfasın
da; «Propoganda ve provokasyonda maharet sahibi 
olan aşırı sol, bizzat sebebolduğu olayları dahi aşırı 
sağın eseri gibi göstermeyi başarıyordu.» hükmü ile 
bizim kanaatimizi teyit etmektedir. 
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Nitekim - Leninist Mustafa Kuseyri'nin öldürül
mesi hadisesi bunun açık bir misalini teşkil etmekte
dir. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencile
rinden Mustafa Kuseyri; 22 Mayıs 1970 tarihinde 
Basın - Yayın Yüksek Okulu Talebe Cemiyeti oda
sında öldürülmüştü. 

Şüphesiz bu hadise aşırı sol için paha biçilmez 
bir fırsattı. Nitekim, bu fırsatı kaçırmadılar. 

Cumhuriyet Gazetesinde tlhan Selçuk; «Katiller 
gecenin karanlığına ve iktidarın koltuğuna sığınmış
lar usul usul ilerliyorlardı. Okulda kimse yoktu, si
lâh da yoktu. İktidarın polisi bir gün önce arama ta
rama yapmış, katillere cinayet imkânını hazırlamış
tı.» 

Dev - Gence ait İleri Dergisinde aynı hadise için; 
«22 Mayıs 1970 günü akşamı Amerikan Emperya
lizminin işbirlikçilerinin kurşunları Dev - Genç üye
si kardeşimiz Mustafa Kuseyri'yi öldürdü, hainler 
daha sonra olay yerinden kaçtılar...» 

Gelin görün ki, Devlet idaresine karşı girişilen 
bu hayasızca taarruzun yalanı 9 Haziran 1971 tari
hinde belli olmuş ve hakikî katilin .kendi cephelerin
den biri, Dev - Genç üyesi Nejat Arun olduğu anla
şılmıştır. 

Değerli senatörler; 
Sözü geçen kitabın 177 nci sayfasında; «Türki

ye'nin bugün hangi şartlar içinde bulunduğu tespit 
edilirken gerçeklerin objektif bir titizlikle araştırıla
rak ortaya konulması gerekir. 

Türkiye'de faşist ve insan haklarına saygısız bir 
yönetimin hüküm sürdüğü propogandası, kanun ka
çağı Marksist - Leninist ihtilâlcilerin dışardaki provo
kasyonları ve tahrikleriyle başlamıştır.» 

Değerli senatörler; 
THKO militanlarından Deniz Gezmiş ve arkadaşla

rının duruşmaları sonunda ilgili mahkeme, bunlar
dan 18'i hakkında idam kararı vermiştir; ancak, As
kerî Yargıtay bu kararı bozmuş ve yalnızca 3 kişi 
için ölüm cezasını tastik etmiştir. Geri kalanların 4'ü 
müebbet hapis ve diğerleri de 2 ilâ. 18 yıl arasında 
hapse mahkûm olmuşlardır. 

Türkiye'de Marksist - Leninist terörizmin planla
yıcısı ve organize edicisi durumundaki Dev - Gence 
ait davanın sanık adedi ise 286'dır. 

Sayın Ecevit iktidarı zamanında bu anarşistlerin 
davalarından bir kısmı karara bağlanmış, bir kısmı
nın duruşmaları ise devam etmekte idi. 

Gelin görün ki, Sayın Ecevit iktidarı zamanında, 
Türkiye'de hür demokratik rejimi yıkmak için teşki
latlanmış olan komünist anarşistler, C. H. P.'si tara
fından müdafaa edilmişler, Sayın Ecevit iktidarı ta
rafından hazırlanan gerıel af tasarısı metni içine alın
mışlardır, fakat C. H. P.'sinin bu niyetine başta A. 
P.'si olmak üzere Meclislerdeki diğer partiler haklı 
olarak karşı çıkmışlar, bu gibilerin genel af kanunu 
dışında kalmasını temin etmişlerdi. 

Ne hazindir ki, Anayasamız gereğince af çıkart
mak yetkisi yalnız Parlamentoya ait bulunmasına 
rağmen, Anayasa Mahkemesinin bir kararı ile bu 
anarşistler, Genel Af Kanunundan istifade etmişler, 
böylece serbest kalarak, Devletin kudreti karşısında 
daha önce elde edemediklerini istihsal etmek için ye
niden örgütlenmek imkânını bulmuşlardır. 

Hal böyle iken Sayın C. H. P.'lilerin, TRT'nin ve 
malum çevrelerin son hadiseler karşısında, sol yum
ruklar havada yalnız faşistleri kınaması, aziz milleti
mizin hür ve demokratik rejimine göz dikmiş komü
nist hainleri kınamamaları aziz milletimizin ibretle 
temaşa ettiği hazin bir tablodur. 

Hal böyle iken, Sayın Ecevit'in, son hadiselerin 
mesuliyetini, bizzat kendisini unutarak, karşısında ka
tiyetle mağlup olacağını bildiği milliyetçi cepheye mal 
etmesi, anlatılması zor bir şaşkınlıktan başka bir şey 
değildir. 

Değerli senatörler, 
Yukarda Milliyetçi Cephenin, memleket ve millet 

hizmetinde hangi ulvî gayeler için teşekkül ettiğini 
tafsilâtı ile dile getirdiğim için, burada tekrar etmeye
ceğim; fakat hemen belirtmek isterim ki, Milliyetçi 
Cephe C. H. P.'nin taannüdüne rağmen; 

Parlamentoyu çalışır hale getirmiş, 
1975 Devlet Bütçesini, Bütçe ve Plan Komisyo

nunda müzakere edip sonuca bağladığı gibi, 

Hükümet buhranına da bir çıkış yolu bulacak, 
böylece memleketin içerde ve dışarda halledilemeyen 
meselelerini en kısa zamanda halledecektir. 

Neticede; Milliyetçi Cepheye karşı olanlar, ne 
yaparlarsa yapsınlar bizi bu yüce milletin hizmetin
den alıkoyamayacaklardır. 

Değerli senatörler; 
Hemen belirtmek isterim ki, ben burada bütçenin 

ayrıntılı bir tahlilini yapacak veya bütçenin teknik 
konularına değinecek değilim. Her Bakanlığın bütçesi 
müzakere edilirken değerli grup sözcüsü arkadaşla
rım, bu meselelerle ilgili Grupumuz görüşünü muhte
rem huzurunuza getirmiş olacaklardır. 
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Benim bu bölümde ortaya koymak istediğim hu
sus: 

Bu bütçeye beyaz oy vermekle güvenoyu almamış 
bir Hükümete güvenoyu vermiş sayılmayacağımız-
dır. 

Bu bütçeye, Türk Devletini bütçesiz bırakmamak, 
Devlet çarkının dönmesini; memurun maaşını alabil
mesini; yatırımlara zamanında başlanabilmesini; yav
ru vatan Kıbrıs'a, zamanında iktisadî yardım yapıla
bilmesini, yavru vatan Kıbrıs için canını istihkar ede
cek fazileti göstermiş olan bütün rütbelerdeki Türk 
subayına, assubayına ve erine zamanında maaşlarını 
verebilmek için beyaz oy vereceğimizdir. 

Biz, bir Devletin bütçesiz kaldığı zaman uğraya
cağı zararla, kendi görüşümüze uymasa dahi, bu büt
çenin yürürlüğe girmesiyle memleketimizin elde ede
ceği faydayı mukayese ederek bu bütçeye beyaz oy 
vereceğiz. 

Bütün bu beyanlarımızın hülâsası, biz bu bütçe
ye, memleket severliğimizin, milletimizin bize tevdi 
ettiği, «Devlet çarkını elinden geldiği nispette iyi ça
lıştır» emrini yerine getirmek için, beyaz oy verece
ğiz. 

Kaldı ki, güvenoyu almamış, istifa etmiş bu Hü
kümetin yerine kaim olacak yeni bir Hükümetin, ge
reğinde, bu bütçe üzerinde tasarruf yapmak imkânı
na sahip olduğunu bilerek bu bütçeye beyaz oy ve
receğiz. 

Değerli senatörler; 
1975 Devlet Bütçesinin aziz milletimize refah ve 

saadet getirmesini temenni ediyor, muhterem heye
tinize ve Sayın Başkana şahsım ve Grupum adına 
saygılarımı teyit ederek konuşmama son veriyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına buyurunuz. 

İkinci kez konuşamalar 30 dakika ile mahduttur 
Sayın Gündoğan. 

C.H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Acaba Sayın Başkan, bundan ön
ce yaptığım konuşmanın yarım saatinden fazlasını 
kullanmadığımı ve şimdi kullanma olanağım yok mu
dur diye hukuk anlayışınıza müracaat etmek istedim 
efendim. 

BAŞKAN — Mümkün değil; mümkün değil Sa
yın Gündoğan. 

C.H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Öyle ise beni dinleyenlerin ma
zur görmesini istirham ederim efendim. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin tasvibinden geçmiş 
olan kararları uygulamak bizim görevimizdir efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Peki efendim. 

İster istemez bu konuşmamda, bundan evvel ko
nuşan Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Lûtfi Tokoğlu' 
nun bize yüklemeye çalıştığı ve fakat aslında kendi 
icraat dönemlerini tasvir ederek bir kere daha zabıt
lara geçirmekten öteye geçmeyen bir şecaat arzından 
başka mâna taşımayan konuşmalarına satır satır de
ğinerek cevap vermeye çalışacağım. 

Özür dilerim, şu anda başlasın isterseniz konuşma 
saatim, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Bizi, Cumhuriyet Halk Partisini 
çağ içinde göstermekten ötürü; kendilerini de oyların 
yüzde 67'sini aldıkları halde çağ gerisinde kalmış gös
termemizi «Büyük kompleksine kapılmışlık» diye ni
telendiren Sayın Tokoğlu'na hemen söyleyeyim ki, 
biz, büyüklük kompleksine kapılacak kadar kendimi
zin dışına çıkmaya, kendimizi anlamamaya, bilmeme
ye hiçbir zaman, hiçbir suretle yanaşmadık, ama bi
zim konuşmamızda belirttiğimiz, millet itibarını gi
derek artan ölçüde bize yönelmesinden duyduğumuz 
haklı övüncü ve sevinci dile getirmemiz bir komp
leks değil, aksine millete olan itimat ve inanımızı tek
rardan ibarettir. 

Yüzde 67Tik oyu olan sağ partilerin daha büyük 
bir güç olduklarını iddia etmek ise, yalnız Türkiye' 
de ve yalnız Adalet Partisine mahsus ve hakikaten 
hiç kimsenin dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kitabın
da, hiçbir bilim dalında" iddiaya kalkıkamayacağı va
hi (boş) bir anlatımdır. 

Yüzde 67 oylar bizim dışımızdaki bütün parti
lere parça parça edilerek verilmiştir. Hepiniz sağ 
partiyiz diye bir torbada, bir sepette toplanmaya 
kalkışıyorsunuz. Böyle sağcılık olmaz. Sağcılığın hak
lı birtakım anlayışlara dayalı fraksiyonları vardır; 
partileri vardır. Kimisi liberal kapitalistir, kimisi or
ta kapitalist, vesaire gibi brtakım yollar izler. Kimi
si dinsel sağcıdır, kimisi kopkoyu faşist sağcıdır, ki
misi daha ilerlerde ve geride; ama mutlaka dünya gö
rüşleri içinde belli sınıflara, belli tabanlara hitabeden 
sağ partiler olarak oluşmuşlardır, gelişmektedirler. 

Bir memlekette, Türkiye'de ve Adalet Partisi ve 
onun yandaşları partilerdir ki, halkın kendilerine, 

I «Yerinizi belli ediniz, hangi tabana hitap ettiğinizi, 
j hangi dünya görüşünü savunduğunuzu ortaya koyu-
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nuz da ona göre size oy verelim» demeye gelen, 
parça parça bölerek yenilgiye uğrattığı sağ partiler 
bu hakikati, bu gerçeği ne zaman anlayacaklar da bi
zim karşımıza yüzde 67 oyla çıkma cesaretine ve cü
retine tekrar, tekrar kapılacaklardır? Siz yüzde 67 
filân değilsiniz. Bir kere siz kimsiniz? Bir araya gelip 
cephe kurmakla eğer sağcılık yapıldığı iddia edilirse, 
buna herkes şaşar, özellikle Türk halkı hiçbir zaman, 
hiçbir şekilde itibar etmez. Sizi halk parça parça bö
lerek, yerinizi bilmediğinizden dolayı cezalandırdı. 
Sağcıysanız, sağcılığınızın dünya görüşlerini ortaya 
koyun dedi. 

Kısa kısa söylemek zorundayım. Bir zamanlar; 
yani Adalet Partisinin tek başına Meclis çoğunluğunu 
yansından çok faziasıyle temsil ederek iktidarda bu
lunduğu bir dönemde, bu ülkenin insanlarının tarihin
de başlarına gelmedik bütün belâların sanki gökten 
felâket yağar gibi yağdığı, kamu düzeninin ve asa
yişin son derecede bozulduğu, herkesin ayakta olup 
tedirgin edildiği bir dönemde; Cumhuriyet Halk 
Partisi demiş ki, «Boykot ve işgal birdir» ve bundan 
dolayıdır ki, Cumhuriyet Halk Partisi ve rahmetli 
İnönü büyük bir suç işlemiş... 

Sayın Nihat Erim canlı olarak karşımda bulunu
yor. O zamanlar bizimle beraber, bu sözün sahibi 
İnönü'nün partisinde görev almış; sanıyorum, yanıla
bilirim, Mecliste de bunu savunmak ihtiyacını duy
muş bir kişi idi. Filhakika biz bu sözü söyledik. Ka
tiyen ne inkâra, ne tevile ne mecalimiz vardır, ne de 
tenezzülümüz vardır; ama iyice hatırlanması ve bi
linmesi gereken tarihî gerçek şudur ki, işhad edi-

, yorum Sayın Nihat Erim'i, o dönemde Sayın Süley
man Demirel «Boykot olabilir, masum bir hareket
tir» dedi. Ondan sonradır ki, rahmetli İnönü «Asla
nım, boykota kalkışan gençler, kendilerini saran bu 
uğursuz çemberi kırmak için, hak almaya yönelik bir 
hareket olarak bu yolu ihtiyar ediyor ve izliyorlar. 
Sen boykotu masum kabul edersen, işgali de masum 
bir hak alma yolu olarak meşru kabul etmen gere
kir» anlamına gelen bir söz sarf ettiler. Tarih bunu 
böyle yazar, Meclis zabıtlarında mevcuttur. Her za
man işhadına işhad ederek kendisini bu kür
süye davet etmeye haklı olduğum bir kişiye de tekrar 
size gösteriyorum ki, zaman zaman kendisi ile derin 
düşünce ayrılıklarına ve siyasal mücadelelere girişmiş 
ve bir dönemin Başbakanı olarak bu kürsüden ken
disine yağdırmadığımız eleştiri kalmamış bir kişidir, 
ama dayanıyorum. Çünkü, haysiyetine güveniyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Gündoğan, yani işgale karşı mısınız? 

C .H .P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Bu boykot ve işgal... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, Saym 
Kalpaklıoğlu, müsaade buyurun efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Vu
zuha varmadı, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 

C .H .P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — ... Bu koykot ve işgal kelimeleri
nin artık ne idiğini, ne mânaya geldiğini ve bir daha 
artık kullanılmaması gerektiğini bana değil, sizlere 
değil, bunu kullananlara hediye ediyorum. 

HÜSEYİN KAPLAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
ym Gündoğan, işgale karşı mısınız yani? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Kalpak
lıoğlu, sualler Başkanlığa sorulur efendim; kürsüde 
konuşan hatibe sorulmaz. 

C .H .P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Gençlik kollarımızın, bilmem 
hangi tarihte faşist saldırılara karşı durulmasını is
teyen ya da ona benzeyen birtakım sözlerin yayını
nı ihtiva eden bir bildiri yayınladığımız iddiası ile 
bizi halk gözünde tecrime kalkışan sayın Adalet Par
tisi sözcüsü büyük bir yalanlama ile şimdi sözünü 
geri almak zorunda bırakılacaktır. Filhakika, şurada 
resmî belgelerle ispatlamaya kadir olduğum veçhile 
bir genç tek başına tutmuş assubay ailelerinin vesaire-
nin yürümesine saldırmak isteyen faşist komandola
ra vesaireye çatar şekilde bir yazı yazmış. Böyle ol
muş. Burada, bunu okuyacağım ve zabıtlara geçire
ceğim. 

Bundan Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yöne
tim Kurulunun zinhar haberi olmadığı besbelli bir 
gerçek olarak derhal meydana çıkmış ve Merkez 
Yönetim Kurulumuz resmî bir bildiriyle, böylesine 
bir bildiriden haberdar olmadığımızı, taraftar olma
dığımızı kamuoyuna açıklamış; radyo, televizyon 
ve basın araçlarıyle kamuoyuna iletmiştir. Bununla 
da kalmamış, bu genci, Cumhuriyet Halk Partisi 
Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu tedbirli 
olarak; yani bir gün dahi partili olma sıfatını taşı
masına izin verilmemesi için Haysiyat Divanına tev
di etmiş ve tart eylemiş bulunmaktadır. Böyle bilin
sin ve bir daha böyle iftiralarla insanlar tecrime kal
kışılmasın. Yoksa, böylesine belgelerle insan, başına 
vurulma haliyle karşı karşıya gelinir. 
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Fikir kulüpleri kurulmuş; üniversitelerde fikir 
kulüpleri kurulmuş. Ne zaman kurulmuş? Hep 1968' 
lerden, 1969'lardan sonra. Kendi yönetimleri zama
nında; herşeye kadir oldukları, bütün devleti hem de 
çoğunlukla temsil oldukları parti iktidarlarına dayalı 
olarak bu ülkeyi yönettikleri bir dönemde kurulmuş. 
Bunun bizimle ne ilişkisi varmış? Ben tarih içinde 
1968'lerden, 12 Mart olaylarına ve hatta bugüne ka
dar Cumhuriyet Halk Partisinin bu kabil kulüplerle 
ve bu kulüplere mensup kişilerin yürüttükleri saldırı
larla, silâhlı tecavüz eylemleriyle bir gûna uzaktan 
yakından alâkasının bulunmadığına ve Cumhuriyet 
Halk Partisinin eseri olan Anayasanın 28 nci madde
sine göre, silâhlı saldırılara ve eylemlere karşı bulun
duğuna dair size en az 10 tane resmî tebliğ getirip 
gösteririm. Siz böyle kanıtsız, delilsiz, sadece iftira 
yoluyle, «Ben söyleyeyim, çamur atayım, tutarsa ne 
âlâ, tutmazsa iz bırakır» gibi çok sakim, bayatlamış, 
hatta insanlık tarihinde, yapanlara çok ağır hüküm
lerle ceza verilmesini gerektirir bir yönteme müraca
at edenlere veyl... 

Fikir kulüplerinin kurulduğu dönemin iktidar sa
hipleri, niye fikir kulüplerini kurdurdunuz? Kurdur
dunuz, niye yaşattınız? Yaşattınız, niye mani olma
dınız? Ama fikir kulüpleriyle bir gün alâkası olma
yan Cumhuriyet Halk Partisini seneler sonra bu kür
süden tecrime, suçlamaya ve halk gözünde itibar 
kaybına uğratmaya yönelmekle yaptığınız bu iftira
cılığın, düpe düz yalanın hesabını nasıl vereceksiniz? 
O fikir kulüplerine bir gün (çağrı üzerine korkmadı
ğını göstermek için ve belki faydalı olur ümidiyle) 
giden Sayın Genel Başkanımız, o günkü Genel Sek
reterimiz Ecevit ilk sözü şöyle dile getirmiştir: «Kan
lı elleri sıkmaya gelmedim ben bu toplantıya...» Ve 
onların en ağır ithamlarına maruz kalarak, (af eder
siniz tâbiri mazur görünüz, Türkiye'de çokça oluyor, 
bir vakıayı anlatıyorum. Ne kişiyi küçültmek, ne şu 
veya bu şekilde göstermek için) yuhalanmıştır. Bu, 
Devletin resmî tutanaklarında vardır. Âdeta kovulur-
cası-na kötü kelâmıyle oradan reddedilmiştir. 

Pekâlâ, fikir kulüpleri, onun azaları ve onların 
yaptıkları eylemlere mani olamadınız, şunu yaptınız, 
bunu yaptınız; şimdi geliyorsunuz, mücerret iddia ve 
iftiralarla Cumhuriyet Halk Partisini, halk gözün
den düşürmeye kalkıyorsunuz... 

Acaba burda mı eski İçişleri Bakanınız Menteşe-
oğlu? Komünistlik suçundan asıldığını yana yakıla 
anlattığınız İmre Nagy'lerden tutun da, bilmem 
Kremlin olaylarına kadar anlattığınız bir sürü hikâ

yelerin içinde kendi adamınızı teşhis edemediniz mi, 
kendi adamınızı göremediniz mi? Deniz Gezmiş'le 
hatıra fotoğrafı çıkartmış Menteşeoğlu'nu sezemedi
niz mi? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, şahısları muhatap 
almasanız ve diğer arkadaşlarımızın kürsüye gelmele
rine imkân verecek konuşmaları açmasanız, konuş
maların selâmeti bakımından iyi olacak. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Şu dakikalarımı saymazsanız 
Sayın Başkan; ben bir şahıstan bahsetmiyorum. Bir 
ülkenin, tarihin bir döneminde tek başına iktidarı 
elinde bulunduran ve o iktidar içinde Adalet ve İçiş-

j leri Bakanlığı görevi yapan resmî bir kişinin hare-
I ketlerine yönelik olarak bu sözlerimi ifade ediyorum. 

Kişilerle benim ilişkim yok. 

Sizin, TRT'den durup dinlenmeden şikâyetlerini
zi anlamamak mümkün değildir. Çünkü siz TRT'ye, 
oldu bitti karşısımzdır. Sizin için TRT'nin ancak ve 
yalnız bir tek vazifesi ve anlamı vardır: Eğer 1950' 
den 1960'a kadar tamamen kendi keyfinize, kendi 
amalinize, bütün çıkar hesaplarınıza, milleti bezdire
cek, bunalımlara itecek kadar yandaş bir radyo gibi 
kullandığınız takdirdedir ki, siz ancak TRT'den şi
kâyet etmezsiniz, memnun olursunuz. Çünkü sizin 
şikâyet ettiğiniz TRT, yalan söyleyen, gerçekleri giz-

j leyen, yalın ayakları, çıplakları, açları, sefilleri, sü
rünenleri, yolsuzları her şeyi göstermeyip, yalnız si-

I zin borazanınızı öttüren bir partizan borazan haline 
geldiği zaman, siz bu TRT'den memnun olursunuz. 
Gerisi, Allah selâmet versin, kimse sizin yanınızda 

j tutunamaz ve ne gariptir ki, sizin beğenmediğiniz 
bugünkü TRT İdaresini halk içtenlikle beğeniyor ve 
tutuyor. Siz aslında TRT'yi değil, halkın o yayınlar
dan esinlenerek gerçekleri anlamasından ve size, se
neler boyunca onlara çektirdiğiniz ıstıraplardan ve 
onun size vereceği cezalardan korktuğunuz için TRT' 

I den şikâyet ediyorsunuz. 
MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 

I Karahisar) — Siz öyle zannediyorsunuz... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
I ĞAN (Devamla) — Sizin TRT'den şikâyetinizi anla-
I mamâk imkân dışında değildir, göreceğiz. 
I Bir gün (ne bileyim kaç zaman sonra) şayet na-
I sip olur da TRT'yi yönetmeye kalkarsanız, bu mem-
I leketin halkı, TRT'yi dilediğiniz gibi yönetmeye 
I mani olacak her tedbiri alacak, TRT'yi gerçek bir 
I haber organı; kamuoyunu oluşturmaya yetkili ve ye-
J tenekli insanlar elinde gerçekleri objektif esaslar da-

54 — 
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hilinde gösteren bir haber alma, haber verme ve bir 
kamuoyu oluşturması aracı olarak kullanmaya sizi 
cebredecektir, ki, nasıl bizi cebrediyor... 

Siz, bizim TRT'yle meşgul olduğumuzu nerede 
gördünüz? TRT'nin başına İsmail Cem'i getirmenin, 
bir gün memurluk yapmamış kişinin TRT başında 
bulunmasını sağlayan, hukukî davranışta bulunan 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını ne hakla suçlu
yorsunuz? 

Unutmuşsunuzdur; 1967'de bu kürsüde 7 saat 
süreyle engellemeye çalıştığım, sonra birkaç madde
sini iptal ettirmeye leh-ül hamd Millî Birlik Grupu-
nun yardımıyle muvaffak olduğum, 933 sayılı Yatı
rımları Teşvik Kanununda, siz, 7 nci maddesinde, 
bir gün bile memuriyet yapmamış, yahut da daha 
dün memuriyete girmiş kişileri müsteşar yapmaya 
yarayacak kanun hükmünü çıkaran parti değil misi
niz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sonra size lâ
zım oldu. 

C.H.P. GRUPU ADINA FlRKET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Neden şikâyet ediyorsunuz siz? 
Eğer bu kanunu iptal ettirmeseydik, daha neler yap
maya yeltenecektiniz ve bu memleketin hali ne ola
caktı? Onu, sanıyorumki herkes biliyor, ama şurası 
bir gerçek ki, Allah koruyor... 

Anayasa Mahkemesinin, Af Kanununun bazı 
maddelerini iptal etmesinden yana yakıla şikâyet 
eden Adalet Partisini anlamak ya da anlamamak; 
ikisi de mümkün. Anlamak mümkün; hakikaten, an
cak kişileri pranga altında tuttukları zaman, hap
se attıkları zaman fikirleri öldüreceklerini sandıkları 
için anlamak mümkün. Bu eski, bu kadim, bu engi
zisyondan kalma usule saplı oldukları için, doğru; 
anlamak mümkün. Anlamamak mümkün; pekala 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bu Af 
Kanunu maddesini Anayasa Mahkemesi kararı ola
rak kabul etmiyorsunuz da, geçen yılkı bütçenin 
Anayasaya aykırı munzam mevduat karşılıklarını 
kullanıyorlar şikâyetini ihtiva eden davanızın sonu
cunu nasıl kabulleniyorsunuz? O Anayasa Mahke
mesi size göre karar verince mahkeme oluyor da, 
bize göre yahut kime göre olursa, nihayet gerçek.. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Objektif karar ve
rirse... 

C.H.P. GRUPU ADINA FİRKET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Evet, affedersiniz sayın Önder. 

Objektif bir karar verirse, o nasıl oluyor da Ana
yasa Mahkemesi olmuyor? Bunu da anlatın kendini
ze; çelişkilerden kurtulun. Bu artık çok aşındı. 

1975 yılının 2 nci ayının 1 nci gününde sayın 
Genel Başkanımızın verdiği bir demeçte, Milliyetçi 
Cepheyi oluşturan partilerin bu güçlerinden ürkmüş, 
bundan korkmuş ve telâşlanmış imiş.. Rivayet böyle. 

Değerli dostlarım; 
Ben bundan evvelki konuşmamda, bizim cephe 

ile, cephecilikle bir ilişkimiz yoktur; .bizim böyle 
cephe kurma diye bir âdetimiz yoktur; bizim cephe 
kurduğumuz zamanlar olmuştur, ama bunlar hep 
milletimizin ya istiklâli, ya özgürlükleri ya da insan
lık dışı saldırılara maruz kaldıkları zaman, bütün 
milleti bir bayrak altında topladığımız cepheler ol
muştur demiştim. Şark Cephesi, Dumlupınar Cep
hesi, Kıbrıs Barış Harekâtı Cephesi gibi, demiştim. 
Sizin cephenizden biz nasıl korkarız, neden korkarız? 
Biz, düşman cephelerinden, büyük kapitalist emper
yalist devletlerin desteklediği, saldırdığı düşmanların 
cephelerinden korkmamış, ona Türk Milletini karşı 
çıkaracak cepheler kurmuşuz da sizin dört tanenizin 
ne zaman, ne şekilde, ne için bir araya geldiği ve ne 
kadar gideceği ve ne yapacağını sizin de bilmediğiniz 
cephenizden mi korkacağız? 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz böyle bir cephe korkusuna kapılmayız. Eğer 

bizim korktuğumuza kani iseniz (Hükümet Progra
mı eleştirileri münasebetiyle de söylemiştim) hodri 
meydan!... Cepheler olarak siz gidin, biz de tek başı
mıza demokratik sol olarak gidelim; bakalım bu mil
let sizi mi, bizi mi seçecek? 

Neden kaçıyorsunuz seçimden değerli arkadaşla
rım? Neden, taundan kaçar gibi kaçıyorsunuz seçim
den? Bütün bu düzenleri, şimdi beğendiğinizi söyle
diğiniz, yan çıktığınız Irmak Hükümeti bütçelerini 
falan siz kime anlatabilirsiniz? Bunların hepsi, sizin 
o seçimden kaçma, taundan kaçar gibi kaçma huyu
nuzun gereği de ondan. Bizim cephelerden korku
muz - morkumuz yok; teklifimiz de açık. 

Kooperatiflerin kurulması maksadıyle Avrupada 
yapılan pilot bölge çalışmalarında, müsteşarlığın kul
landığı bir sürü memur arasında; evet, bu koopera
tiflerin nasıl bir biçimde geliştirilmesi,, oluşturulması 
lâzımdır diye birtakım düşünceler ileri sürülmüş, iç 
hizmete ait bir kitapta, muhtelif düşünceler arasında, 
kooperatiflerin gerçek amaçlarına ulaşmasını sağla
yacak birtakım özelliklere de malik olmaları öngö
rülmüş. Evet, işte bunlar etnik, yapısı bir olan, şu 
yapısı, bu yapısı bir olan, bilmem ne olan.. Evet, 
doğru, öyle denmiş. Güzel; öyle denmiş, anlaşıldı, 
ama bu belge bir araştırmadan ileriye ne ifade eder? 
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Bir fikir serdiııden ileriye ne ifade eder? Diyelim ki, 
bir şey ifade eder. Ee, neden resmî belge haline gel
memiş? Neden peki bu belgeyi, daha doğrusu bu dü
şünceyi belgeleyen resmî sirkülerde, ya da neyse adı; 
iç hizmet talimatında yer almamış, aksine reddedil
miş? 

Dahası var; bunun Hükümetle birgûna alakası ol-
madıği, yine bizden ayrılmış olduğu için, insaf ile 
beyanda bulunan Salih Yıldız'ın sözlerinden anlaşıl
mıyor mu? E, bunu alıp kullanmak, kooperatiflerin 
kuruluşunda, bilmem hangi müsteşarlık içinde çalı
şan, bilmem kaçlarca memurun birisinin fikrinin et
nik yapıdan geçtiğinden esinlenerek, millet bölücü
lüğü yaptığı iddiasıyle Cumhuriyet Halk Partisini 
suçlamak; yani kargaların güleceği bir mantıktır bu.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yağ
mur yağacak demek gibi.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen efen
dim. Siz de devam ediniz lütfen efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Ha, evet, evet; doğru söylüyor
sunuz. Evet, yağmur yağıyor demeye benziyor bu. 

12 sayılı Kararname ile perişan etmişiz biz me
murları. Büyük felâketli işlerimizin arasından biri 
de buymuş. Oysa, biz bu Kararname ile herkesin bil
diği ve kendi maaşından da bildiği, bizim kendi maaş
larımızdan da bildiğimiz gibi, birçok memur arka
daşımızın bildiği gibi, biz bu Kararname ile 1327 
sayılı Kanundaki o dereceleri yükselttik. Biraz da
ha fazla para geçecek, memurun eline daha fazla 
maaş geçecek bir duruma getirdik. Terfi sürelerini 
kısalttık. Halbuki, bizim kısalttığımız terfi süreleri 
ve yükselttiğimiz dereceler, 1327 sayılı Kanunda 
yoktu ki. Biz demiyoruz ki, bu 12 sayılı Kararname 
memur maaşlarını düzenleme aracı olarak dünya
nın en mükemmel yapıtıdır. «Bu canlı bir organiz
madır» dedi geçen gün bu Kararnameyi çıkaran Hü
kümetin Bakanı İsmail Hakkı Birler arkadaşımız te
levizyondaki tartışmada; doğru söyledi. Bununla da 
bizi vurmanın âlemi, anlamı yok, ama neden böyle 
yapıyorsunuz? Bizzat insanın kendi hayatında his
settiği bu kararname iyileştirmelerinin karşısına çı
karak siz, kararnameye değil, o insanlara karşı çı
kıyorsunuz demektir bence. 

Fiyatlar arttı diye bir sürü çabalarda bulundu 
sayın sözcü ve bunu Ecevit Hükümetinin marifeti 
olarak gösterdi. Adamakıllı ve açıkça şöyle bir ipotez 
geliştirdi: «Ecevit, Hükümet başında bulunduğu için
dir ki, 1974 yılında fiyatlar görülmemiş bir hızla art

tı» dedi. Değerli arkadaşım Nalbantoğlu bana he
men yardım ettiler; bir de baktım ki, 1974'te bütün 
dünya ülkelerinde; meselâ Japonya'da yüzde 25,4, 
İtalya'da 21,2, Yunanistan'da 31,8, Portekiz'de yüz
de 25,9, İspanya'da 15,3, Kanada'da 10,8 gibi bir 
dizi fiyat artışlarına maruz kalmış bir dünya varlığı 
ile karşı karşıyayız bu sene içinde. 

Şimdi adamın aklına bir sual geliyor : Acaba bü
tün bu ülkelerde de Ecevit mi hükümetin başındaydı 
ki, her yerde fiyatlar arttı, arttı... Oysa, Sayın Ma
liye Bakanı, her ne kadar bugünkü Hükümetin için
de şu veya bu durumda bulunuyorsa bulunsun, ne 
de olsa bir profesörlük haysiyetiyle bu sabah bu 
kürsüden, kimsenin kolay kolay farkedemeyeceği, 
ama bizim çok açık kulakla dinlediğimiz bir ger
çeği ortaya koydular. Sayın Maliye Bakanının za
bıtlara geçmiş konuşmasında buyuruldu ki, «Kapita
list ekonomi politiği ve kapitalist düzenler, zaman 
zaman iç çelişkileri yüzünden bunalımlara düşerler 
ve bunalımların göstergelerinden biri de yüksek fi
yat artışları; namıdiğer enflasyondur» Öyle mi Sa
yın Maliye Bakanı? Oradan cevap vermeyiniz, ora
da var zeten. E, kapitalist ekonomi politiğinin silâh-
şörleri, yandaşları bu aşınmış, adamakıllı geçerliği
ni yitirmiş, iç çelişkileri ve bunalımlarıyle memle
ketlerin başına belâ olmuş, o klâsik, o bireyci, tekel
ci düzenin tabiî sonucu olarak meydana gelen bu fi
yat artışlarını Maliye Bakanının ağzından duyma-
njza rağmen hâlâ gelip bizim başımıza yıkmanın âle
mi ne?... (A. P. sıralarından «Yavaş, yavaş» sesleri) 

Kaldı ki, söylediğiniz fiyat artışı rakamı da yan
lıştır. 

Bir insanın aczinden istifade etmek kadar ze
bûn - küşea ve insanlık dışı bir davranış yoktur. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Heye
canlanma. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Onu bırakınız, fikirlerimle uğ
raşınız. 

1974 yılında bizim iktidarımız döneminde fi
yatların yüzde 16,7 ölçüsünde arttığını yine sizin 
elinizde bulundurduğunuz Planlama Dairesi, onun
la beraber çalışan diğer resmî kuruluşlar; Hükü
met yazmış. Benim sevgili dostlarım, biraz mantıkla 
konuşmaya alışın. Topu, topu 7 ay iktidarda kal
dık. Bunun 2 ayı harp ile geçti, 2 ayını da ortağı
mızla mücadele ederek geçirdik. 2,5 ayda fiyatları 
% 16,7 civarında artırmayı başımıza yıkmaya kalk
manız kadar, sizi kendi mantığınızla yaralayacak 
başka bir mantık olamaz. 

— 56 — 
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MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Dünyayı milletin başına yıktınız. 

BAŞKAN — Hatibe lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — 6 Haziranda 
belli olacak. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — 6 Haziranda ne var? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — 6 Haziranda 
seçim var. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — «Beyaz Zambaklar Memleketi» 
adlı kitabı hepiniz okumuşsunuzdur. A. P.'nin na
sıl bir ülke tasarladığını dile getiren; A. P. gerçek
ten insana, uyanık mıyım, düş halinde miyim deme
ye getirici birtakım hatıralar ilham ediyor. 

Türk Milletinin bölünmez bir bütün olduğundan 
durmadan dem vuran sayın A. P. sözcüsü, Milliyetçi 
Cephe kurmakla, şu savlarına Türk Milletinin bö
lünmez bir bütün olduğu savma fazla aykırı düş
müş olduğunun farkında değil mi?... Milliyetçi Cep
he kuracaksın, bir kısım partileri ve onun yandaşla
rını bir tarafa toplayacaksın, onun dışında kalan 
bütün partileri ve yandaşlarını bir tarafa bırakacak
sın, cephe olduğu için de bunlar zorunlu olarak 
birbirlerine hasım olacaklar... Başka türlü cephe dü
şünülemez. E, bu husumet havasını kendi kurduğun 
cephe ile yaratacaksın, temelini atacaksın, geliştire
ceksin, sonra kalkacaksın, Türk Milleti bölünmez 
bir bütündür diyeceksin... Galiba bu mantık da sa
hibini yaralayan garip bir mantık. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Onlar Mecliste, si
zinkiler ise sokakta... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, 5 dakika içinde 
bitirecek şekilde sözlerinizi toparlarsanız yardımcı 
olacaksınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Mümkün mü Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Lütfedeceksiniz... 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — TİP'e bağlı DİSK'in 16 Hazi
ran olaylarını yarattığını söyleyenler, o zaman ik
tidarda olunduklarını unutmuş görünüyorlar. «İhti
lâlci sol hep harekete geçmiştir» diyorlar. 7 aylık 
dönemde dünyanın fiyat artışlarına sebep olmuş, çok 
verimsiz ve Türkiye kaderini kötüye götüren bir 
iktidar zamanında bir kere dahi olsun, bırakınız 16 
Haziran olaylarını, basit bir vuruşma olayı oldu mu, 
onu hatırlamıyor musunuz?.. 

Elrom, ihtilâlci halk cephesinin kurbanı olarak 
öldürülmüş... Demek ki, cephe kurmak tehlikeli... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aynı cephe, 
ikisi de birbirinin aynısı... 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale etme
yiniz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Sanıyorum sayın A. P. sözcüsü 
burada, kendi geçmiş iktidarları döneminde bu mem
leketin başına yığıp, yıktıkları ne kadar musibetler 
varsa, ne kadar düzen bozan, huzur bozan ve bu 
memleketi kaos ortamına atan, bezginlikleri, umut
suzlukları yaratan partilerinin, iktidarlarının tasvi
rini yaptılar. Bir tek sözleri; bütün iktidar dönem
lerinde bir tek sözleri doğru çıktı; bu memlekette 
ne varsa hepsi aşındı, yalnız yollar aşınmadı. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Lütfi Tokoğlu. Buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA LÛTFİ TOKOĞLU (Ko
caeli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Geçen gün, bu kürsüden, Sayın Çelikbaş, konuş
masında unutamayacağım bir sözü ifade ettiler; «Üs
lubu beyan, ayniyle insandır.» Huzurunuzda bir ev
velki üsluba uyamayacağımı teessürle ifade etmek 
istiyorum. 

Sayın Gündoğan konuşmasına başladığı zaman, 
benim şecaat arz ettiğimi ifade ettiler. Ümit edi
yorum ki, o zaman aynada kendilerini görüyorlar
dı. Ben burada bir mukayese yaptım. Bu mukayese 
şudur : 

Halk Partisi muhalefette ne idi, iktidara geldiği 
zaman nedir? Bugün iktidarı bıraktığı bir zamanda 
(ilk konuşmasına başladığı zaman C. H. P.'nin söz
cüsü) bütün hakikatleri yalnız kendilerinde toplamış ve 
kendilerinin söylediği mahz-ı hakikat; fakat onun dı
şında kim ne söylerse o, hakikatin dışında olan bir 
edayla konuştuğu sabittir veyahut ben öyle anla
maktayım. 

Yine ısrarla söylüyorum ki, daha dün Meclis
lerde mücadelesi ve müzakeresi yapılan söz orta
dadır. Sayın Genel Başkanları, bu Parlamentoda 
kendi gruplarının dışında olan ve milletin % 67'sine 
dayanan kişileri çağımızın 100 yıl gerisinde telâkki 
etmiştir. Bunu söyleyenler kimlerdir?.. C. H. P.'nin 
kendileridir. Şimdi bu sözlerinden rücu ediyorlarsa 
biz memnun oluruz, ama şu konuşmalarıyle bu söz
lerinden rücu ettiklerini hissetmek ve buna inan
mak mümkün olmuyor. O sebepten, bir evvelki ko-



C. Senatosu B : 26 5 . 2 . 1975 O : 2 

nuşmamda bir büyüklük kompleksine kapılmış olan [ 
C. H. P. zihniyetini eleştirdim, şimdi o eleştirilere 
devam ediyorum. 

Muhalefette oldukları zamanı eleştirdim, çünkü 
bizim Anayasamızın hükmü sarihtir, Türk demok
rasisi siyasî partilerden teşekkül eder ve cnlarsız ola
maz., Siyasî partiler demokrasimizin vazgeçilmez un
surlarıdır. O halde. Parlamento içinde iktidarda ve
ya muhalefette olsunlar, memleketin refah ve saadet 
içinde bulunmasında etkisi bulunur. Buna göre Sayın 
C. H. P.'sini muhalefette iken bir kere daha göz
den geçirmekte zaruret vardır; 

Biz «Türkiye Gerçekleri ve Terörizm» adlı ki
tabı, bir resmî vesika olarak telâkki ediyor ve ondan 
almış olduğumuz bilgilerle kanaatlere varıyoruz. 

1968'den sonra üniversitelerde masum talebe 
istekleri olarak ortaya çıkmış olan hadiselerin, daha 
çok derinlerde hazırlıkları olduğu sabit bulunmak
tadır. Binaenaleyh, 1965 ilâ 1971 seneleri arasında 
iktidarda bulunan A. P.'ye bu hareketlerin sebep
lerini bağlamak ne mantıkla, ne de tarihî realite ile 
mümkün değildir. 

Adalet Partisi çok defa milletine hesabını ver
miştir. 1965 senesinden 1971 senesine kadar iktisadî 
kalkınma bakımından Türkiye'ye yeni bir Türkiye 
eklediği sabit bulunmuştur. 

Şimdi memlekette anarşist hareketlere geçelim : 
Memlekette anarşist hareketler kendiliğinden doğ

mamış, teşvik doğmuştur. İşte bu teşviklerden bir 
tanesinin de Cumhuriyet Halk Partisi kanadından 
geldiğini ifade ettim. Eğer yanlış ise, onu bir kere 
daha gözden geçirelim. Acaba, bu istekleri Cumhu
riyet Halk Partisi hangi gözle görmüştür? Cumhuri
yet Halk Partisi, boykotu meşru görmüştür. Boy
kottan sonra işgali meşru görmüştür. «Boykot ve 
işgal birdir» diyen kendileridir. Artık bunları bura
da, «hangi maksatla boykotu hukuki telâkki ettim, 
işgali hukukî telâkki ediyorum?» demenin manası 
yoktur. Ayaklanmış olan bir zümre vardı; bu züm
reye Cumhuriyet Halk Partisinin «boykot ve işgal 
birdir» sözü cesaret vermiş ve yürüyüşlerine devam 
ettirmiştir. Bizim bu husustaki kanaatimiz sabittir. 

Aynı zamanda bu memlekette hukuk hâkimiye
ti olduğunu iddia ediyoruz. Hukuk hâkimiyetini id
dia etmiş olduğumuz bir zamanda, şu sjzîerin hu
kuk hâkimiyeti prensibiyle içtima eder mi etmez mi 
hususunu mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. «Top
rak işleyenin, su kullananın..» Eğer bu iddia ile hu
kuk hâkimiyeti prensibini içtima ettirmek mümkün

se, o takdirde diyeceğimiz bir şey yoktur; fakat so
nuna kadar iddia ediyoruz; bu ancak düzenin bo
zulmasını tahrik etmek için bir vasıtadan başka bir 
şey değildir. 

Şimdi, tekrar Cumhuriyet Halk Partisinin malı 
olan bir ifadeyi ortaya atmak istiyorum. Sayın Ece-
vit'in 1969 bütçesindeki konuşması: «İnsanca yaşama 
hakkının bilincine var"an bir halk, o hakkı elde etme
sini bilir. Bu bütün yasaların üstünde bir doğa ya
sasıdır. Ellerinde (Topraksız köylü olmaz) diye ken
di yazdıkları dövizleri alıp yürüyüşe geçen ve üze
rinde yaşama hakkı iddia ettikleri toprakları işgale 
girişen köyleri hiçbir kuvvet durduramaz.» 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefette bu
lunduğu zamandaki bu anarşik hareketlere mesnet 
teşkil edecek olan sözlerini ortaya attık ve bunların
da hakikaten anarşistlere yardımcı olduğunu, tezahür 
eden hâdiselerle görmüş bulunuyoruz. Bunu inkâr 
etmeye lüzum yoktur. O halde Saym Gündoğan'ın, 
«Bizim muhalefette iken bu memleketin sulh ve hu
zuruna zarar getirecek hiçbir icrada, hiçbir hususta 
bir muamelemiz yoktur» şeklindeki beyanları, bizim 
için hakikate yakın değildir. 

Şimdi ikinci olarak, iktidara geçtikten sonraki 
durumlarını, fiyat artışları hususunda hiçbir kusurla
rı olmadıklarını ifade ediyorlar. Halbuki, biz iddia 
ediyoruz; kendileri iktidara gelmeden evvel hayat 
pahalılığının sunî yaratıldığı, hayat pahalılığının ya
ratılmasında düzen bozukluğunun mevcut olduğu 
ve buna mümasil sloganlarıyle halkın karşısına çık
mışlardır. İktidara geldikten sonra, bu sözlerinin sa
hibi çıkacak memlekette hayat pahalılığını önleme
leri iktiza ederdi. Önlemedikleri ortadadır. İfade edi
yoruz; yalnız gıda maddelerindeki hayat pahalılığı 
% 39'dur. 

Biraz evvel burada, dış memleketlerde de fiyat
ların arttığı hususunda sayın Gündoğan malûmat tak
dim ettiler; ama hemen ifade edeyim ki, bu memle
ketlerdeki fiyat artışı ile gelirlerdeki artışı birbiriy
le mukayese ettiğimiz zaman, Türkiye'yi onlara 
benzetmek mümkün değildir. Nitekim, Sayın Ecevit 
iktidara geldiği zaman, bu fiyatları yükseltirken, 
«Merak etmeyiniz, gelirler fiyatların üzerinde teza
hür edecektir» dedi. İşte ortada. Fiyatlar yükseldi, ge
lirler bunun altında kaldı ve böylece memleket ikti
dara gelen bir partinin vaat etmiş olduğu huzura ka
vuşmadı. 

Konuşmamda da ifade ettim, gıda maddelerinde
ki hayat pahalılığı % 39, kamu personeline temin edi-
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len fayda ve hizmet % 12. Bunun neticesinde kamu 
personeli 1973 senesini arar hale geldi dedim. Bunda 
hakikatin dışında bir ifade var mı?.. Kalkıp hakikat
leri bir bulutla kapayıp, kendi kendimize hayal dün
yasında yaşamanın mânâsı var mı?.. Hayır yok. 

Şimdi bir şeyi ifade edeyim; biz TRT'den şikâ
yetçi olurmuşuz... Eğer TRT, 1950 - 1960 senesi ara
sındaki tatbikatını yaparlarsa, o takdirde şikâyetçi 
olmazmışız... 

Muhterem senatörler; 
Biz burada TRT'den hangi sebepten şikâyetçi 

olduğumuzu söyledik. Dedik ki, Sayın Sultan Cem, 
kanunlara aykırı olarak oraya getirilmiştir. Şimdi 
buna karşı kendileri şu cevabı verdiler. Dediler ki, 
«Bu tarz bir kanun tasarısını siz meclislere getirmiş
tiniz, biz bu kanun tasarısını reddettik». Peki, ma
dem o gün bu kanun tasarısını reddettiniz; bugün 
bu kanun yok iken bu tayini nasıl yapabiliyorsunuz?.. 
tayinin hukuka aykırı olduğunu ifade ettik. 

Sonra Anayasanın 121 nci maddesini okuduk. 
Orada, bu ülkenin milletiyle bütünlüğünü korumak 
vazifesinin TRT'ye verildiğini ifade ettik. Ondan 
sonra dedik ki, TRT Türkiye'de ahlâkı geliştirecek 
programlar yapmıyor. Aile müessesesini kuvvetlen
direcek programlar yapmıyor. Bu memlekette siyasî 
ve iktisadî hayatımızın tahlilini Marksist ve Leni-
nist olduğu belli olan ve bunun dışında milletin hu
zuruna, milletvekili seçilmek için gittiği halde seçile
meyen, millet tarafından reddedilen, diğer taraftan 
profesör olupta üniversite hocalığına devam etmek 
istediği halde, üniversite senatosu tarafından kabul 
edilmeyen Sadun Aren, bu memleketin ekonomik po
litikasını Türk Milletine yansıttığı takdirde, bunun 
tarafsız bir idare olmadığını, bu memlekette komü
nizmin tehlikelerini Türk Milletine eğitmediğini ifa
de ettik ve misâllerini açıkça takdim ettik. Eğer tak
dim etmiş olduğumuz bu misâller bir hilaf taşıyor
sa, o takdirde diyeceğimiz yoktur; ama söylediğimiz 
her söz doğrudur. 

Demek istiyorum ki, TRT'den şikâyetimiz Sultan 
Cem'den değil; ama onun politikasından ve TRT'nin 
Türk Milletinin menfaatlerini gütmediği hususu da 
samimi iddialarımızdandır. 

Şimdi, sayın arkadaşım diyorlar ki, «Kooperatif
lerin kurulması için idarede dil, din, ırk, mezhep ay
rılığını öngören bir tamim hazırlanmıştır. Ne ola
caktır efendim bunu küçümsüyorlar... Bunu nasıl kü
çümsersiniz beyefendiler?.. Bunu küçümsemeye nasıl 
hakkınız vardır?..» Eğer bu mesele Türk kamuoyuna 
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intikâl etmemiş olsaydı, bu mesele meclislere intikâl 
eunemiş olsaydı, o takdirde bu düşünce sahibi olan 
kimseler diledikleri hareketleri yapabilecekler ve bu 
memlekette din, dil ve ırk ayrılığı, Toprak Reformu
nun ilk yapılmış olduğu Urfa'da kendini gösterecek
ti. Bereket versin ki, daha evvelden bu meseleye el 
konmuş ve böylece, bu idarenin zararlı neticesi ön
lenebilmiş bulunmaktadır. 

Biz seçimlerden niye kaçacakmışız?.. Durmadan 
bizi seçimlerden kaçıyor diye itham etmek istiyor
lar. 

Sayın senatörler; 
Adalet Partisinin seçimlerden kaçması için, Gü

ven Partisinin seçimlerden kaçması için, Millî Selâ
met Partisinin seçimlerden kaçması için bir sebep 
yoktur, ama bu çatı altında bulunduğumuz bir za
manda, seçimden evvel memleketimizin âlî menfaat
lerini düşünmek mecburiyetindeyiz. Acaba seçim bu 
memlekette Türk Parlamentosuna ne getirecektir? 
Türk Parlamentosuna aynı neticeyi getirecek olursa, 
o takdirde Türk Parlamentosu bir kere daha mı seçi
me gidecektir? Acaba C umhuriyet Halk Partisi han
gi garantiyi veriyor ki, bu partilerin içinden bir ta
nesi mutlaka iktidara gelecek ve böylece bugünkü 
buhran ortadan kalkacaktır? Buna ortalıkta bir işa
ret yoktur. Adalet Partisi ve diğer partiler bu çatının 
altında bulunduğumuz müddetçe her günümüzü 
milletin hizmetinde kıymetlendirmek mecburiyetin
de olduğumuzu biliyoruz. O sebepten diyoruz ki, önce 
bu memlekette Hükümet buhranı halledilsin, bu mem
lekette, bu çatı altında Hükümet buhranı halledil
dikten sonra eğer icabediyorsa o takdirde seçime git
mek tabiîdir ve seçime gitmeyi biz sizden daha evvel 
isteriz, ama, bu memlekette ve bu çatı altında bir Hü
kümet kurulmadan, memleketin meseleleri tam mana-
sıyle ele alınmadan, içeride ve dışarıda beklemekte 
bulunan; muallâkta beklemekte olan meseleler hal
ledilmeden seçime gitmenin, bu memleketin men
faatine uymayacağı sebebiyle biz kendileri gibi bir 
seçim fobisi içinde, «Seçim, seçim, seçim» demiyo
ruz; «Bu memleket hizmet, hizmet, hizmet» diyoruz. 
Eğer, bu ayrılığımızı millet takdir edecek olursa, o 
takdirde acaba kendilerine mi, yoksa bize mi iltifat 
edecek, onu da yakında muhakkak surette görece
ğiz?. Seçim meselesini o kadar çok kurcalamamala
rı lâzım gelir. 

Milliyetçi Cephe'nin bölücülük olduğunu ifade 
ediyorlar. Milliyetçi Cephe'nin bölücülük olmadığı
nı ben konuşmalarımda bizzat Milliyetçi Cephe'nin 
bildirileri ile ifade ettim. Milliyetçi Cephe'nin bir 
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hedefi vardır. Bu hedef, komünistlere karşı olmak
tır, faşistlere karşı olmaktır, Anayasa dışı olan ha
reketlere karşı olmaktır. Milliyetçi Cephe'nin bir ga
yesi vardır. Bu çatı altında Parlamentoyu çalışır ha
le getirmek, Parlamentoyu çalışır hale getirdikten 
sonra kanun teklifleri ve tasarılarını müzakere ede
bilme imkânını bulmak; bu memlekette mevcut Hü
kümeti ve geçmiş hükümetlerin kusurlarını mura
kabe edebilecek bir murakabe vazifesini icra etmek 
vardır. Bunun dışında memleketin içeride ve dışarı
da çözüm bekleyen meselelerini halledebilecek kuv
vetli bir hükümetin kurulması gayesi vardır. Bu ga
ye ümit ediyorum ki, memleketimizin ihtiyaç duy
duğu meselelerinin temerküz etmiş olduğu bir nok
tadır. O sebepten Milliyetçi Cephe'ye karşı gelmek 
ve onların memlekete kazandırmak istemiş oldukları 
hizmetleri hiç nazarı itibare almamak hak ve in
safla bağdaşır telâkki edilemez. 

Burada Sayın Gündoğan konuşurken yine dert et
tiği; fakat kendi yapısında mevcut olan büyüklük 
kompleksini bir kere daha ortaya atmıştır. «Milliyet
çi Cephe'yi temsil eden partiler biraz mantıkla ko
nuşmayı öğrensinler» demişlerdir. Biz bu sözü duy
mazlıktan gelemeyiz. Yalnız bu sözün içinde münde
miç olan hakikati araştırdığımız zaman, Sayın Gün-
doğan'm kendisinden başka hiçbir fikre saygılı ol
madığı ortaya çıkmaktadır ki, bu, onların iddia et
mekte gözüktükleri fikir hürriyeti, vicdan hürriyeti 
ile bağdaşamadığını gösterir. Bu sebepten biraz 
mantıkla konuşmak tavsiyesini bize yapacaklarına, 
eğer icabediyorsa bunu biraz kendilerine yapmala
rını, ben kendilerine tavsiye ediyorum. 

Getirmek istediğim nokta, gelmek istediğim nok
ta şudur kıymetli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette bulunduğu 
zaman memleketin muhtaç bulunduğu sulh ve hu
zurun hiçbir katkıda bulunmamıştır. Bilâkis sulh 
ve huzuru bozacak hangi meseleler varsa parmak
larını onun içine batırmışlardır. İktidara geldikten 
sonra da memleketin siyasî istikrarını temin etmek 
için bir cehd sarfetmemişlerdir. İktidara geldikleri 
günün akabinde, biran evvel bu memlekette hür ve 
demokratik rejimi yıkmaya azmetmiş olan grupu 
Genel Af tasarısına koymak ve onları affetirmek su
retiyle bugün çıkmakta olan hadiselerin müsebbibi 
olmuşlardır ve bugün cereyan eden hadiselerde yal
nız faşistleri kınamak suretiyle bir bakıma ko
münistleri himaye eder gözükmekte bulunmaktadır
lar. Bu hatalarım kendilerine gösteriyorum. Bu mem
lekette gerçekler tahlil edildiği zaman görülür ki, 

bu memleketin en büyük tehlikesi aşırı soldan, Mark
sist ve Leninist fikirlerden ve onların teşkilâtçıla
rından gelmektedir. Bunun açık misâllerini konuş
mamda takdim ettim. Bundan sonraki iktidara gele
cek olanlar ve bugün iktidarda bulunanlar, bugün 
muhalefette bulunanlar, yarın muhalefette buluna
cak olan kimseler muhakkak ve muhakkak bu mem
lekette siyasî istikrar ve huzur istiyorlarsa, bu ör
gütlerin menbalarına inmeleri ve onları mutlaka 
tıkamaları lâzım gelmektedir. 

Sayın Gündoğan'a tekrar ifade ediyorum: Biraz 
evvel yapmış olduğumuz konuşma bu memlekette 
bu tehlikeleri ortaya getirmekte ve sizin vazifeleri
nizi size göstermekten ibaret bulunmakta idi. Bun
ların cümlesinin doğru olduğunu tekrar teyit ediyo-
yorum ve Yüce Senatoya saygılarımı sunuyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym üyeler, bütçenin tümü üzerin
de gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 

Şimdi kişisel konuşmalara geçiyoruz. Sayın Faik 
Atayurt, buyurunuz efendim. 

Kişisel konuşma süreleri 20 dakika ile sınırlıdır. 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Saym Başkan, 

değerli senatörler; 
Dışta ve içte hepimizce yakinen bilinen ve izle

nen çok çeşitli olumsuz ekonomik ve politik fak
törlerin ve buhranların ziyadesiyle geliştiği ve kö
rüklendiği bir dönemde, millî bütçemizi müzakere 
etmekteyiz. 

Bütün bu menfi faktörlere inzimamen şimdi bir 
de Amerika Birleşik Devletlerinin yardımı kesmesi 
gibi önemli bir sorunla da karşılaşmış bulunuyoruz; 
fakat Türk Devleti ve milleti son derece güçlüdür. 
İcabında millî bütçesinin çok büyük bir kısmını millî 
savunma giderlerine ayırabilir. Şüphesiz büyük Türk 
Milleti, şerefli kahraman ordusunun ihtiyaçları için 
gerekli bütün feragati göstermek ve icabeden fe
dakârlığa katlanmak azim ve kararındadır. Son olay
lar muvacehesinde büyük Türk Devletinin, başta Sa
yın Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet-Hükümeti olduğu 
halde tutum ve davranışını desteklediğimi bura
dan arz ederken, kıvanç duyduğumu belirtmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Müzakere etmekte bulunduğumuz bu millî büt

çe, halen işbaşında bulunan ve güvenoyuna mazhar 
olmamış olan Sayın Irmak Hükümetinin baştan sona 
kadar hazırlamış olduğu bir bütçe değildir. Biliyor
sunuz ki, genel ve katma bütçelerin hazırlanması 
için hükümetler daha önceden bazı tedbirler almak 
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ve hazırlıklara geçmek mecburiyetindedirler. Nite
kim, 1975 Malî Yılına ait genel ve katma bütçenin 
hazırlanması için de, bundan önce işbaşında bulu
nan Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Parti
sinin ortaklaşa kurdukları Koalisyon Hükümeti, ev
velâ Haziran ve Temmuz ayları içerisinde Maliye 
Bakanlığı vasıtasıyle bütün Devlet daire ve teşek
küllerine genel ve katma bütçenin hazırlanması için 
bir çağrıda bulunmuştur. Ayrıca Ağustos ayı sonuna 
kadar bu bütçenin Maliyeye teslim edilmesi de şart 
koşulmuştur. Buna göre davranan Devlet teşkilâtı büt
çeyi hazırlamış ve Kasım ayınm sonlarına kadar geçen 
süre içerisinde de Yüksek Planlama Kurulu toplana
rak bütçenin tavan rakamlarını tespit etmiş ve mak-
ro dengeyi düzenlemiştir. Burada cari harcamalar, 
yatırım ve transfer miktarları bu suretle teşkil edil
miş bulunmaktadır. 

Ayrıca, çeşitli dairelerin yatırım projeleri vize edil
miş ve bu şekilde bir yatırım harcaması planıyle 
karşı karşıya bulunduğumuzu burada arz etmek mec
buriyetindeyiz. 

Bunun yanında Maliye Bakanlığı da genel olarak 
cari harcamalarla transfer giderlerinin tavanlarını 
ve dağılımlarını tespit etmiş ve son hazırlık safha-
larıyle birlikte (ki, bu süre Sayın Irmak Hükümeti
nin işe başladığı tarih dikkate alınacak olursa 10 -13 
gün gibi bir süredir) şu bütçenin Sayın Irmak Hü
kümetinin münhasıran kendi görüş ve düşüncelerine 
göre hazırladığı bir bütçe olarak kabul ve telâkki 
edilmesi mümkün değildir. Bu bütçe, kendisinden 
önceki Hükümetin hazırlamış olduğu bir bütçedir. 
Her iki Hükümetin de burada katkıları olmuştur; 
fakat önceki Hükümetin katkısı daha fazladır. 

Muhterem üyeler; 
Yine bütçelerin hazırlanmasında planlı dönem

de hükümetlerin tercih imkânları da çok sınırlı ve 
kısıtlı kalmaktadır. Biliyorsunuz kalkınma planla
rının hazırlanmasında önceden 15 yıllık perspektik 
planlar düzenlenmekte, bundan sonra 5 yıllık kal
kınma planları hazırlanmakta, sonradan da yıllık 
programlar ve uygulama planları düzenlenmekte
dir. 

Bütçemizi tetkik edecek olursak, genel olarak 
büyük bir kısmı cari harcamalara hasrı tahsis edil
miştir. Yatırımlar ise salahiyetli merci ve teknik ku
ruluşların görüş ve mütalâalarının ışığı altında pla
nın göstermiş olduğu hedefler içerisinde düzenle
nebilmektedir. 

Binaenaleyh, cari harcamaların da çok önemli bir 
kısmının personel giderlerine ait bulunduğu nazarı 

itibara alınacak olursa, artık politik tercihlerin an
cak 5 yıllık planlarda ve yıllık programlardaki esas
lar içerisinde daha önceden yapılmış olduğunu kabul 
etmek ve bütçe hazırlıklarında işbaşında kısa süre
lerle değişerek gelen hükümetlerin tutum ve davra
nışlarının, felsefelerinin, düşüncelerinin, programla
rının uzun boylu müessiriyetini kabul etmek imkânı 
yoktur. 

Burada bütçe hazırlığı münasebetiyle emeği geç
miş bulunan Devlet teşkilâtının mümtaz kişilerini ve 
bütçeyi son anda tertipleyerek Parlamentoya sevk et
miş bulunan Sayın Irmak Hükümetinin tutum ve dav
ranışını gerçekten kadirşinaslıkla karşılamak ve tak
dir etmek vicdanî bir borç olur. Kendilerine burada 
teşekkür etmek istiyorum. 

Bu genel mülâhazalardan sonra bütçe üzerindeki 
teknik bakımdan şahsî bazı görüş ve düşüncelerimi 
vaktin müsaadesi nispetinde arz ve ifade etmeye ça
lışacağım. Bunlar şüphesiz Hükümetin tenkidi ma
hiyetinde olmayacaktır. Geleneksel olarak Türkiye' 
de hazırlanan bütçelerin kendi tarihî seyri içerisin
de takip etmiş bulunduğu merhaleler bakımından 
ta uzaklara kadar sirayet edebilecek vasıf ve nitelik
te bulunmaktadır, 

Muhterem arkadaşlar; 
Genel yapısı bakımından 1975 malî yılına ait Büt

çe, maliye politikasının hedefleri bakımından ele alın
dığında pek tatminkâr görülmemektedir. Meselâ kı
sa vadeli hedefler bakımından incelendiği takdir
de, bir defa bu bütçenin genel ekonomik dengeyi 
koruyacak vasıftan uzak olduğu görülmektedir. 

Diğer ikinci önemli bir nokta; bu bütçenin istik
rarı sağlama fonksiyonunu lâyiki veçhile yerine ge
tirmesi de mümkün değildir. Bunun dışında harcama 
ve gelir dengesi de tam ve mazbut bir şekilde gö
zükmemektedir. Bu itibarla, burada da tereddütle
rim bulunmaktadır. 

Diğer önemli bir nokta; konjonktürel ihtiyaca 
uygun esnekliklerin sağlanması da tam ve mutlak bu
lunmamaktadır. Gerçi birtakım yeni fonlar ihdası 
ve birtakım malî mekanizmaların, ekonomik düşün
celerin harekete geçirilmesi suretiyle bu hususa kıs
men yaklaşılmak istenilmişse de, cari tatbikat Dev
let teşkilâtının bu araçları lâyiki veçhile henüz kulla
nılabilecek bir tecrübe ve maharete sahip olduğu
nu kabul etmemiz güç olacaktır. 

Maliye politikasının uzun vadeli hedefleri bakı
mından bütçeye bir atfı nazar edecek olursak, bura
da bazı kritik noktalar da dikkatimizi çekecektir. 
O da şunlardır : 
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Bütçenin dağıtım ve kaynak tahsisi fonksiyonu- [ 
nu. tam ve lâyiki veçhile yerine getirmesi şüpheli gö
rülmektedir. 

İkinci önemli bir nokta da, bütçenin kaynakları
nı muhafaza ve onların artışı sağlama ve aynı zaman
da da âdil gelir dağılımını temin bakımından esas
lı hükümler getirdiğini iddia edemeyiz. 

Bir üçüncü önemli nokta da; kaynak, harcama, 
hizmet maliyeti, hizmetler, fayda, alternatif mali
yetli hizmetlerin tercihi gibi konularda da beni tat
min edecek bir bütçe ile karşılaşmadığım yolunda 
olduğudur. 

Şu mülâhazalarımız sonucunda vaziyeti özetle
yecek olursak, 1975 malî yılına ait konsolide bütçe-
rtin istikran sağlamada yetersiz kalacağı, ödenek bü
yüklüklerinin ihtiyaçlara kifayet etmeyeceği, cari 
harcamalar artış hızının gerçekten minumum sevi
yeye getirilmemiş bulunduğu, gelişme cari harca
malarına ise gereken önem ve ağırlığın verilmediği, 
esneklik için ihdas edilen fonların muhtemelen tat
bikatta yetersiz kalacağı, yatırımları gerçekleşti
recek ölçüde ödenek konulmuş olduğunun iddia 
edilemeyeceği ve uygulama kolaylığının da arzu edi
len ölçüde sağlanamayacağı kanaat ve inancını taşı
maktayım. 

Muhterem arkadaşlar; 

işte hazırlanan planlar ekonomik ve sosyal alanda 
birtakım fizikî hedefler vermekte ve bu hedefler pa
ra ile de ifade edilmektedir. Bunlar çeşitli şekillerde 
bütçelere aksetmektedir. Fakat memleketimizde fiyat 
dalgalanmaları o kadar süratli ve anî olmaktadır ki, 
enflasyonun ağır baskısını ve onun süratli gidişini ve 
hızını kesmek pratikte mümkün olamamaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilâtı olsun, Devlet İstatis
tik Enstitüsü olsun, gelişmeleri istitatistik bakımdan 
tespit ve ifade ederken, genel olarak fizikî gerçekleş
me yerine, harcanan para miktarlarını dikkate alarak, 
mevcut olan program, altprogram ve projelerin ha
kikaten bu oranlara göre gerçekleşip gerçekleşmeme
si noktası üzerinde durmaktadır. Halbuki, fizikî ola
rak yatırımlar gerçekleşememekte, hizmetler istenilen 
ölçüde yapılamamaktadır. Fakat bu hızlı fiyat artış
ları ve fiyat dalgalanmaları, enflasyonist baskının 
gittikçe artması neticesinde yönetimde mesuliyet de
ruhte etmiş kişiler bunları gerçekten tam ve kâmil 
manada gerçekleştirememekte ve bundan vatandaş 
mutazarrır olmakta, dolayısıyîe milletçe büyük ka
yıplara uğramaktayız. 

Bu defaki bütçede bu kabil olayları bertaraf et
mek için bazı tedbirlere girişilmiş ve fonlar ihdası gi

bi yollara sapılmışsa da, bunların yeterli olabileceği
ne kanaat getirmek mümkün değildir. Biz Devlet yö
netiminde masrafçı ve bürokratik bir ülke olarak ta
nınmaktayız. O kadar çeşitli kanun, tüzük, yönetme
lik, izahname vardır ki, bunların hangisinin, ne za
man yürürlükte bulunduğu ve tatbik edileceği belli 
olmamaktadır. Devlet kuruluşları şişkin kadrolarla 
karşı karşıyadır. Gizli ve açık olarak bir işsizlik hü
küm sürmekte ve istihdam sorununa bir çare bulu
namazken, bunun yanında kamu kesiminde âdeta üc
retli işsizlik yaratma gibi bir temayül alabildiğine 
alıp gitmektedir. Bu önemli bir sorundur ve bütçeyi 
bu cari harcamalar, personel giderleri ve büro gider
leri gibi emsali masraflar kemirmektedir. Buna bir 
çare bulmak, idarenin reforma kavuşturulması, per
sonel reformunun yapılması ve bu meyanda Perso
nel Kanununun emrettiği sınıf tüzüklerinin çıkartıl
ması, kadro standardizasyonunun yapılması, norm 
kadrolarının tespiti zaruridir. Öteden beri Personel 
Kanununun amir hükmü olmasına rağmen, bütçe ka
nun tasarılarına konan ve sonra da kanunlaşan hük
me göre, kadroları bugün Yüce Parlamento kontrol 
ve murakabe edememek durumundadır. Kadroların, 
kadro cetvellerinin bütçelere eklenmesi şart ve lâzım 
iken, bu, mütemadiyen ve müteselsilen ertelenmekte
dir. Bugün Parlamentonun kadrolar üzerinde bir kont
rol ve murakabesi kalmamıştır. Hükümetin de bun
ları lâyıkı veçhile kontrol ve murakabe edebildiği 
inancında değilim. Bunun içindir ki, işler gecikmek
te, mevzuat tam tatbik edilememekte, Devlet çarkı iyi 
dönmemekte ve bu mesele gittikçe mudil ve halli çok 
güç bir problem olmaktadır. 

Yatırımlarda fizikî gerçekleşmenin ön ve asgarî 
şartları yerine getirilmemiştir ve getirilmesi güçlük
lerle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Fiyat istikrarı sağlanamadığı gibi, yatırımların 
proje hazırlıkları, onların millî ekonominin devrele
rine sokulması gecikmekte ve geciktirilmekte, güm
rük sistemi ve vergileri bir türlü ıslah edilmemekte, 
para, kredi politikaları gözden geçirilmemekte ve ser
maye tedariki, yüksek faiz oran ve şartları diğer şart
lar muvacehesinde güçlüklere maruz bulunmaktadır. 
Özel sektör de aynı şekilde bu tutum ve davranışlar
dan müteessir bulunmaktadır. 

Piyasada ötedenberi istihlâk malları sıkıntısı çe
kilmektedir, yokluk ve pahalılık halkı kavurmakta
dır. Gerek kamu kesiminin olsun, gerekse özel sek
törün olsun, hizmet ve istihlâke müteveccih üretim 
mallarının istihsalinde maliyetin düşürülmesi, serma-
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yenin ucuza mal edilmesi, faiz ve kredi politikasının 
üretime müteveccih düzenlenmesi, kamu ve özel kesi
min özellikle en fazla ihtiyaç duyulan mallara doğ
ru bir üretim planlaması ve stok planlaması yapması 
şart ve lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Konsolide gider bütçesi olarak, rakamla bütçeye 

baktığımızda şöyle bir manzarayla karşı karşıya kal
maktayız : Hükümet, 105,8 milyar lira genel, 19 mil
yar lira da katma olmak üzere 124,8 milyar liralık 
bir bütçe getirmiştir. Bundan, 17,4 milyarlık Hazine 
yardımı düşüldüğü takdirde, konsolide gider bütçesi
nin 107,4 milyar liraya baliğ olduğu görülmektedir. 
Fakat bu rakama Bütçe Karma Komisyonunda veri
len önergeler neticesinde 1,8 milyarlık bir ilâveyi de 
dikkate alacak olursanız, bu rakamın şüphesiz, 109 -
110 milyara doğru vasıl olduğu görülmektedir. Geçen 
yılki bütçe ile karşılaştırdığımız takdirde, artış ora
nının % 35'e doğru terfi ettiği görülecektir. Bu, olduk
ça yüksek bir rakamdır; fakat Türk parasının iştira 
kudretinin gün geçtikçe düştüğü nazarı itibare alı
nacak olursa, bu rakamlardan korkmamak icap eder. 
Buna mukabil konsolide bütçe gelirlerinin bu rakam
ları karşılayacak şekilde düzenlendiği ve geçen yılki 
1974 bütçesinin Kasım ayı sonuna ve tahsilat tahmin
lerine göre farz edilen bir mukayeseye nazaran c/c 37, 
hatta % 37,5'e varan bir artışla denkleştirilmek is
tenildiği ve bütçenin Hükümet tarafından 8 milyar
lık bir iç istikrazla sevk edilmiş olmasına mukabil, 
Karma Komisyonda yapılan ilâveler neticesinde bu
na 1 milyar lira daha eklendiğini, iç istikrazın 9 mil
yar liraya çıkarıldığını ve bunun resmî bir açık olarak 
kabul edilmesi lâzım geldiğini beyan etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Ayrıca, geçen yılki iç istikrazın da bütçedeki ra
kama ulaşamadığını burada söylemek durumundayız. 
Binaenaleyh, bu konsolide bütçe gelirlerinin çeşitli 
kalemlerinde yüksek artışlar bahis mevzuudur. Bun
ların tutulmasındaki güçlükleri Yüce Heyetinizin tak
dirlerine sunarken buradaki imkânsızlıkları da belirt
mek mecburiyetindeyiz. 9 milyarlık iç istikrazın da 
bu hedefe ulaştırılması mümkün olamayacaktır. 

Ayrıca, Bütçe Kanununda bu bütçenin denkliğini 
sağlamak bakımından o kadar çok destek aranmıştır 
ki, bunları burada tafsilâtıyle arz ve ifade etmeye za
manım ve imkânım müsait olmadığı için istinkâf et
mek mecburiyetinde kalıyorum; ama hakikaten Türk 
Devletinin bütçesiz kalmasının yaratacağı büyük en
dişe ve sorunlar dikkate alındığı takdirde, bu bütçe

nin tatbikata vazında, değerli maliye uzmanlarının ve 
Devlet teşkilâtının yüksek yönetiminin bütçe üzerin
deki tasarruflarının disipline edilmek suretiyle bunun 
mahzurlarının bertaraf ve izale edilebileceği noktası
nı da düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Vaktim dolduğu için özür dileyerek huzurlarınız
dan ayrılırken, beni dinlemek lütuf ve nezaketini esir
gemediğinizden hepinize şükranlarımı sunar, teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
1975 yılı bütçesi özellikler taşıyan bir bütçedir; 

bütçeyi Parlamentoya takdim eden bir Hükümet var, 
fakat Parlamentonun bu Hükümete güveni yok. İş
te, özelliklerden biri bu zorluk. 

İkincisi; Devletimizin iç ve dış problemlerinde ar
tış gösteren zorluklar. 

Parlamentomuzun ve tüm milletin görevi, Devle
timizi bu zorluklara karşı güçlü bulundurmaktır. Bu 
nedenle herkes hislerini bir kenara itip, aklın gücü
ne dayanmalıdır. Şimdi burada akim karşısına iki yol 
çıkmaktadır; bunlardan birini seçmek zorundayız. 
Bu yollar, bütçenin kabulü veya reddi yoludur. Büt
çenin kabulü için gerekçe şu olabilir : Bugün yıllık bir 
bütçe gelmiştir, bu bütçe Devletin bütçesidir, bu büt
çeyi desteklemekle Hükümete güvenoyu değil, Dev
lete güvenlik gücü verilmiş olacaktır. 

Bütçe gecikirse Devlet çarkı duraklar, yatırımlar 
işe koyulmazsa Devletin kalkınma hızı kösteklenmiş 
olur. Bir bütçe ne kadar mükemmel olursa olsun, za
manında yola çıkmazsa kalkınma hedefinin uzağın
da kalır. 

Şu halde, bu bütçe yetersiz de olsa Parlamentonun 
ilk işi, onu hedefine uğurlamak ve bundan sonra da 
kendisine dayalı güçlü bir Hükümet kurmak olmalı
dır. 

İkinci yol; yani bütçenin reddi yolunun seçilme
sindeki gerekçe şu olabilir : Bütçe, Devletin bütçesi
dir, onu bir emrivaki halinde oldu bittiye getirmek 
bütçenin ve demokratik sistemin sağlığı bakımından 
tehlikelidir. Böyle bir bütçeyi benimsemek, Parla
mentoya dayalı olmayan hükümet formüllerine alış
kanlık getirir ve rejim yaralanır. Bütün noksanların 
tamamlayıcısı demokratik kurallardır; şuradaki mev-

I
cudiyetimizin nedeni bu kurallardır. Bu kurallara sırt 
çevirmek kendi mevcudiyetimizi gereksiz hale soka
bilir. Bütün sıkıntıların kaynağı, içinde bulunduğu
muz sistemdir. Bu sakatlığı gidermek zorundayız. Şu 
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halde birinci yol mühimse, ikinci yol ehemdir. İkinci 
yol ehem olduğuna göre, ehemmi mühimme tercih 
etmek aklın tek yoludur. İşte Cumhuriyet Halk Par
tisinin seçtiği yol da bu yoldur. 

Onun için bütçenin kritiğine değil, içinde bulundu
ğumuz kritik konulara dokunacağım. 

Sayın senatörler; 
Devletin iç problemleriyle orantılı olarak dış prob

lemlerinde de güçlüklerin artışını gömlekteyiz. Bunu 
göre göre hâlâ birbirimize çelme takmaya devam edi
yoruz. Parlamentoya dayalı hükümet gitti, ülkeye 
anarşi geldi. Dış yardımlar kesildi, düşmanlarımız 
taviz kopartma yarışma girişti. Hiç kimsenin ve hiç
bir siyasî partinin Devletin gücünü kendi çıkarına 
tüketmeye hakkı yoktur. Milliyetçi, yurtsever herkes 
süratle millete baş vurmalı, onun iradesinden kaçma
malıdır. Seçimlerin geciken her günü düşmanlarımızı 
bir gün ileriye, Devletimizi de bir gün geriye itmek
tedir. Aylardan beri Devletimizin gücünü törpüleyen 
bu iteklenişe artık son verilmelidir. 

Sayın Hükümet; 
İyi niyetli ve Atatürkçü bir Hükümet olarak sen

den beklenilen şudur : Ya seçimden kaçanlar seni gü-
venoylarıyle desteklesin, ya da onların kaçışına sen 
destek olma. İktidarlar gelir geçer; fakat tarihî vebal 
asla. 

Çağımızda bir Devlet için en üstün güç demokra
sidir. Devletin bütün çarkları demokratik kurallara 
tamamıyle uygun hale getirilmelidir. Yasama organı 
ile Hükümeti arasında kopukluk bulunan bir Devlet 
görüntüsü, güçlü ve güvençii olamaz, iç ve dış sal
dırıları kendi üzerine çeker. 

Saym senatörler; 
Devletimizin dış zorluklara karşı dayanıklı, dış 

baskılara karşı dirençli ve dış saldırılara karşı güç
lü olması milletçe dirlik ve birlik içinde olmamızı 
gerektiriyor. 

Bir millet birbirine hasım cephelere bölünür ve bir
birlerine saldırırsa düşmana karşı güçlü bir cephe ku
ramaz. Bir düşman için en zayıf hedef, bölünen yü
rek ve bölünen imandan kurulu yamalı cephelerdir. 
Böyle yamalar dikiş tutmaz, dokununca sökülür. 
Böyle bir cephe millî cephe olamaz. Millî cephede 
birlik, beraberlik, bütünlük vardır, iyi niyet vardır. 

Geçen gün bu kürsüde parti liderlerine ve tüm 
yetkililere uyarıda bulundum. Millet içinde cephele-

I re ve kamplara ayrılmak milliyetçilik olamaz. Karde
şi kardeşe kırdıranlar bu Devlete, Makarios'lardan, 

j Grivas'lardan daha düşmandır. Kardeş katili gençler 
düşman askerlerinden daha tehlikelidir. Çünkü düş
manın yeri ve yönü bellidir, bizim için kolay vuru
lan bir hedeftir; fakat koynumuzda ve göğsümüzde
ki yılanlara kurşun sıkmak bizi de yaralar. 

Parti olarak, Millet olarak, Hükümet olarak tüm 
dikkatimizle ve gücümüzle koynumuzdaki yılanlar
dan arınalım. 

Bir Devlet kendi içindeki düşmanı yenmeden dış 
düşmanla savaşamaz. Şunu kesinlikle bilelim ki; düş
manlar artık kapımızı çalmak üzeredir. Bir alarmın 
eşiğinde bulunuyoruz, Milletçe silâhbaşı olmak zo
rundayız. Gençlerimiz fikir kamplarında değil, Türk
lük cephesinde toplanarak tarih ve coğrafyamızda 
kenetleşmelidir. Tarihe bakınca görürüz ki; Türk için 
Yunan, aynıyla düşman. Yunanla dostluk kurulamaz-
çünkü Yunan tavize doymaz. Bir salkım üzüm ve-

J rirsen, üzüm bağını da almaya kalkışır. Onun için 
I Yunan bir adım tecavüz ederse, biz ona doğru iki 

adımla karşılık vermeliyiz. Yunan megalo idea peşin
dedir; fakat biz ülke güvenliğimizin sınırını bile dile 
getirmek istemiyoruz. 

Coğrafyaya bakılınca görülür ki; Türkiye'nin ka-
l der sınırı bugünkü ülke sınırı değildir. Türkiye'nin 

hem kader, hem de doğal sınırı Kıbrıs, 12 Ada ve 
Batı Trakya'yı içine alan bir çizgidir. Buna rağmen 
bugüne kadar Atatürk'ün «Yurtta barış, cihanda ba
rış.» ilkesine bağlı kaldık; fakat ülkemize ve ülkümü
ze yönelecek tecavüzler karşısında Türk milleti ola
rak doğal sınırımıza hâkim olmak mecburiyetinde ka
lacağız. Haklarımızı savunmada tek ve tek müttefi-

I kimiz kendi gücümüzdür ve kendi imanımızdır. Bu
nun için Millî Savunma Bütçesinin sınırı rakamlarla 
kapatılmadan, maddî ve manevî bütün gücümüzü içi
ne alacak şekilde açık tutulmalıdır. 

Bu görüş ve inanç içinde Yüce Senatoyu hürmet
le selâmlar, kahraman milletime başarı ve mutluluk
lar dilerim. 

ı BAŞKAN — Sayın üyeler 26 ncı Birleşimin îkin-
| ci Oturumunu kapatıyorum. 
j 26 ncı Birleşimin Üçüncü Oturumu saat 20,30'da 

başlayacaktır. 

Kapanma saati : 19,00 

fj tem • • — 
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ÜÇÜNCÜ pKl^RUM 

Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkanvefcili Necip Mirkelâmoğkı 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Hüsamettin Çelebi (Ciimhur başkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin Üçüncü Oturu-; 
munu açıyorum. i 

Bütçenin tümü üzerinde Sayın Salim Hazerdağlı, • 
buyurun. j 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş- j 
kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; i 

1975 malî yılı Bütçesi Yüee Senatomuzda görü-1 
şülrnektedir. Sayın Maliye Bakanını, siyasî parti j 
gruplarını, benden ewel 5 konuşan şözçü arkadaşları-' 
;mı dinledim. Bu bütçede imzası bulunan; bir arkada- \ 

... şıruz olacak, _ ben de ileri sürülen görüşlere ve bütçe; 
(üzerindeki kendi görüşlerime yer vepnek suretiyle [ 
20: dakikalık şüfe içinde bilgilerimi arz edeceğim. , 

Sayın? Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Bu kürsülerden sabahtan beri, önce bu Komis-; 

yonun "Anayasaya aykırı olarak kurulduğu, bütçesi
nin ve kuruluşunun gayri meşru olduğu ileri sürüldü. 
Bu-konuyu; kerretan dinlemişken ve bitmiş olduğunu 
sanmışken, ; tekrar; hu konu önümüze getirilmiş ol
du. nBu da> yetmiyormuş gibi, bir de bütçemizin di
line «Yandaş, talan» gibi sözler karıştırıldı durdu. 
Kimseyi hedef tutmuyorum, kimseyi isnat etmiyo
rum, kokuşulan sözleri arz ediyorum. 

Ben de biraz evvel arz. ettiğim gibi, bu talan 
edilen bütçeye imza koymuş bir arkadaşınız olarak 
cevaplar arz ederken, beni bağışlamanızı rica ede
rim. 

Muhterem., arkadaşlarım; 
.Bu. kürsüden yalnız , bitmiş, Senatoda oylanmış 

bir konuya; Komisyonun kuruluşuna taarruz, teca
vüz edilmekle kalınmadı, Hükümeti hedef tutan ta
riz ve tecavüzler devam edegeldi. Sanki bu Hükü
metin *• bir iddiası varmış, sanki bu Hükümet her 
vesileyle «Görevimi yeni kurulacak s Hükümete tes
lime amadeyim» diye beyanatlarda bulunmuyormuş 
gibi, bir de bu bütçeyle yerine oturmak niyetinde 
olan bir Hükümet olarak tavsif edilmek suretiyle ta
rizlere, 'tecavüzlere hedef ;oJ,du. 

. B̂ u; beni jüzamüştür. ,< Gerçi Hükümeti savunmak 
.baaa idiişmez; ama:»bir üye ^iarak bu taarruz, ye bu 
tecavüzlerden üzüldüm ve bu sözleri sosyal eğitimle 

bağdaştırmak mümkün olmadığı kanısına vardım. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
Bu bütçenin Hükümet tarafından getirilen gerekçe

sinin .bilinci satırında şöyle yazıyor, .diyor ki: «1575 
yılı jBü$çesi, ^Üçüncü; Beş Y ı ^ : Planın . 1975 dilimi 
icra programını gerçekleştirmek için yapıtauş; ,hir büt
çedir,» Bütçenin gerekçesini okuduğumuz; zaman -bu-
.nu göreceğiz. Kendi hükümet Programından bahset
miyor; ... «Benim programım budur, bunu gerçekleş
tirmek için bütçeye oy verin.» .demiyor; «Üçüncü 
Beş Yıllık : Planın 1975 icra ..programının cgerçekleş
mesi için bu bütçeyi getirdim» diyor. 

Zaten kendi programını söyleyemez; çünkü, «İsti
fa ettim gidiyorum; ama gelin, lütfen Hükümeti tes
lim alın.» diyor. • O bakımdan böyle bir şey söyle
yemez istifa etmiş bir Hükümet. 

Şimdi, deniyor ki, «Bu Hükümete oy vermek, 
itimat oyudur.» Sanki bu Hükümet itimat oyu isti
yormuş gibi... Bu sözler zannediyorum ki, bütçe
nin dışında, tarafların isteklerinin dışında kendi ken
dine kurulmuş bir kurgu sonucu söylenmiş sözler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 
. Hükümeti Du bütçgde. ayırmak ; suretiyle, biz ken

di kendjmize ;bu bütçemizi .kpnuşahm- ,Bjz de b u 

gerekçeye uyacak, Üçüncü Beş Yıllık Planın 1.975 
.dilimini ve icra programının bir gereği olarak bu 
bütçeyi yapıyoruz. Böyle \ yaptığımıza 'göre; Komis
yonun Anayasanın 85 • nci maddesine,. göre kuruldu
ğunu da, daha önce, bu Meclislerde konuşup, uzun 
.tartışmalardan sonra .karara bağlayıp bitirdikten 
sonra, iki .Meclisin, Başkanları bizlere tezkere yazdı 
ye.dçdiler ki, . «BüJçe.^ajPma Komisyonuna, seçildi-
jiiz, gidin. orada bütçeyi yapın. »̂  Bunu Millet, Meçli
si Balkanı imzaladı, bunu Yüce Senatosunun Başka
nı imzaladı. 

Şimdi, bu imzayı aldıktan şpnra, gidip Bütçe Kar
ma Komisyonunu, kurduk ye bütçeyi önümüze; getir
dik. Şimdi bu - .Komisyonun; kuruluşuna, itiraz • eden 
ler, bjenee * ne istediklerini bKmey^nlerdir -yahut art 
niyetleri vardır. 
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Şimdi deniyor ki; bir yıllık bütçe yapacağınıza 
geçici bir bütçe yapın, yetki veren bir bütçe yapıl
ması lâzımgelir. Anayasada geçici bütçe çıkarılma
sı konusunda bir yetki yok, Anayasa ve İçtüzüğü
müzde böyle bir madde yok. Hükümet bizim önü
müze bir bütçe getirmiş; «isterseniz üç aylık yapın, 
isterseniz 12 aylık yapın» diyor. Biz, başında öyle 
başladık, süremiz elverirse bunu 10, günde bitiririz, 
bitiremezsek üç aylık bütçe yaparız, yetiştiremedik 
deriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Komisyonda 10 günde sıkıştırılmış, acele, ta

lan...» şeklinde tavsif edilen bu bütçede, geçmiş büt
çeler kadar alâkalı, geçmiş bütçeler kadar ilgili, geç
miş bütçelerdeki kadar bütün arkadaşlarımızın söz al
ması suretiyle konuşmalar yapılmıştır. Bir bütçede 
42 arkadaşın söz aldığını biliyorum. Ama Komis
yon ne yapmıştır?.. Sabahların beşlerine kadar çalış
mak suretiyle bunu tamamlamıştır. «Efendim bu ka
dar bütçe 10 güne sıkıştırılır mı?..« deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
50 gün içinde de bütçenin görüşüldüğünü ve ara 

verildiğini gördük; programın arasından günler geçti
ğini de gördük. Şimdi, «Bütçe bu kadar dar süreye 
sıkıştırılmıştır.» sözü başka şeydir, «Bu Komisyon 
Anayasaya aykırı kurulmuştur.» sözü başka şeydir. 
Yani «Siz bu bütçeyi iyice -eleştirmemişsiniz, incele
meden önümüze getirmişsiniz, şurasını eksik yap
mışsınız, burasını yanlış yapmışsınız, 10 günde bu
nu yapamamışsınız» demek başka şeydir; fakat «Bu 
Komisyon Anayasaya aykırıdır.» demek başka şey
dir. 

Şimdi, geçici bütçe isteyenlere karşı bir maruza
tım olacak. Bundan evvel de geçici bütçeler oldu. 
Geçen gün de arz etmiştim; İnönü Koalisyon hükü
metleri zamanında 1964 Bütçesinde oldu. Bundan 
sonra Adalet Partisi Maliye Bakanı Sayın İhsan 
Gürsan, bunun noktasını, virgülünü değiştirmek su
retiyle aynı bütçeyi getirdi. Süleyman Demirel Hü
kümeti zamanında geçici olarak üç aylık bütçe çıka
rıldı ve bu bütçe yine noktasına, virgülüne kadar 
aynı bütçeydi. Sayın Ecevit Hükümeti zamanında; 
yani geçen yıl yine geçici bütçe yapıldı ve o devrin 
Maliye Bakanı esas bütçe çıkarken; «Bu bütçe, ge
çici bütçenin bir devamıdır.» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
O halde, geçici bütçenin yapılmasında bir fay

da yok. Eğer «Geçici bütçe yapılsın, bundan son
ra gekcek hükümet bu konuda siyasî tercihini kul
lansın.» diyorsanız; siyasî tercihler zaten 1973 yılın

da Üçüncü Beş Yıllık Plan yapıldığı zaman kullanıl
dı muhterem arkadaşlarım. O zaman bu plana za
mandı muhalefet lideri, «Bu sağ bir plandır, bu pla
nı ?,ncak sağ dikta yürütür.» dedi ve ondan sonra 
iktidara geldikleri zaman da bu plana kalem sürme
diler. O zaman bu planı yapan ve «Bu plan sosyal 
b̂ r plandır.» diye savunan arkadaşlar, daha sonra 
pîanı sağ bir plan diye tavsif edenlere şimdi içlerin
den gülmekten kendilerini alıkoyamamışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi bu bütçenin, plana ve programa aykırı 

olduğunu söyleyenler biraz düşünseler, biraz etrafla-
rmı kollasaîar; «Bizi dinleyenler acaba ne diyor?» 
diye biraz kulak verseler, onlardan öğreneceklerdir 
ki, bu bütçe, bu program, geçmiş Hükümet za
manında yapılmış bir programa dayandırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir defa şunu söyleyeyim ki, 1961 Anayasası, 

hükümetleri yetkili olmaktan çok görevli kılmıştır. 
Planlı döneme girdikten sonra hükümetler siyasî ter
cihlerini en çok beş yıllık planlarda kullanmışlardır. 
Bir açıdan hükümet programları beş yıllık planlara 
aykırı olamaz. Evet, siyasî tercihler olacaktır; ama 
bu tercihler ya planın başında, ya da sonunda ola
caktır. Bir hükümet gelmiş, İstanbul Boğaz Köprü
sünün İkinci Beş Yıllık Planın ilk döneminde yapıl
masını istemişse, öbürü de nihayet son döneminde 
yapılmasını isteyebilir; bunun yanında başka bir şey 
isteyemez. 

Türkiye'nin gerçekleri meydandadır. Plancılar 
Türkiye'nin gerçeklerini iyi tespit ediyorlar. Akıl 
için yol bir oluyor, iki olamıyor. 

Bu plan sosyal bir plandır, bu bütçe de, sosyal 
planın bir dilimidir ve bu programlar da geçen Hü
kümet zamanından; yani Haziran, Temmuz, Ağus
tos, Eylül aylarından başlayarak bu Hükümetin isti
fası zamanına kadar hazırlanmış ve kesinleşmiştir. 
O halde bu bütçe, programlara dayalı olarak yapıl
mıştır. 

Bu Hükümet 15 gün içinde neyi değiştirmiştir?.. 
Geçen yılkı programı yapan Hükümet hangi siyasî 
tercihim kullanmış da, bu Hükümet gelmiş o siyasî 
tercihi değiştirmiş, programı değiştirmiş ve bu büt
çe ona göre yapılmıştır?.. 

Konuşmacı bir arkadaşım, «Bu programda ver
gilerin konulması öngörülmüşken, (Söylemek için onu 
buldular, başka şey bulamadılar.) Vergileri getir
memişlerdir.» dediler. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Vergiler kanunlarla gelir. Vergiler kanunlarla 

geleceğine göre; «Bu Hükümet güvenoyu almamıştır, 
istifa etmiştir, kanun getiremez.» diye söyleyecek
siniz, ondan sonra da «Bu Hükümet niye vergi ge
tirmiyor?» diyeceksiniz; eğer vergi getirirse, «Siz 
kim oluyorsunuz da vergi getiriyorsunuz?..» diye 
burada bar bar bağıracaksınız... 

Hayır; bundan sonra gelecek hükümetlerin vergi 
getirmesine engel yoktur. Siz, Naim Talû Hükü
meti zamanında da, «Niye zam yapmıyorsunuz, niye 
vergi getirmiyorsunuz?..» diye bağırıyordunuz; şim
di biraz insaflı olmanız lâzım. Soruyorsunuz Hükü
metten ve «Niçin vergi getirmediniz?» diyorsunuz. 
Hükümet de «Programa göre bütçeyi yaptım getir
dim, benim görevim bu kadardır, istifa ettim gidi
yorum.» diyor. Kim gelecekse; geldiğiniz zaman 
vergi getirirsiniz, ama bu lâfları söylemeye hakkı
nız yoktur. 

Bu program, kim ne derse desin, program büt
çedir. Bu bütçede bundan evvelki C. H. P. - M. S. P. 
Koalisyonu Hükümetinin imzası yoktur; ama dam
gası vardır. Zaten bütçe tekniği de bunu emreder; 
bütçeler birbirlerini izlerler, birbirlerinin kalın çiz
gilerini taşırlar ve en önemlisi planlıdırlar; yani pla
nın dışına çıkamazlar. 

O halde, ne yapmış bu Hükümet?... Hiçbir şey 
yapmamış. Ne istiyorsunuz bu Hükümetten; ne hak
kınız var?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, bu sataşmaların, bu vaveylala

rın, bu şamataların hepsi boşuna. Bir lâf yığını, 
bir lâf ebeliğidir gidiyor. Bütçeye temas eden yok, 
bütçenin içine giren yok, bütçenin rakamlarını ko
nuşturan yok; bir talan edebiyatı tutturuldu. Ben 
bunu şimdiye kadar edebiyat dilimizde de, siyaset 
dilimizde de görmedim. Bunu ifade eden arkadaş, 
«Bütçe dilinde vardır.» dedi; ama ben bunu yal
nız argo diilnde gördüm; nezahat-i lisaniyede de gör
medim. Arkadaşımızın «Talan» derken neyin ta
lan edildiğini söylemesini çok istiyorum. Onun için 
bu söze vaveyla ve şamata diyorum. Bağışlayın, bu 
sözleri kullanmak istemezdim; ama mütemadiyen 
«Talan, talan» diye üzerine basa basa konuşulursa, 
bunlara cevap verilir elbette. 

Neyi değiştirmiş Hükümet?.. Geçen yılın bütçesi 
83 milyar küsurdu; Bütçe Komisyonu dokuz ayı kap
sayan o bütçe 800 milyon lira ekleme yaptı. Bu se-
neki bütçe ise 106 milyar liradır. Bu bütçeye 1,5 
milyar Jira ekledik ve ondan sonra da % 1,5 düşür-
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mek suretiyle aynı noktaya getirip otuttururduk. Bu
nu niçin yaptık?.. Bunu yapmamızın da sebebi şu: 

Bütçe çok erken hazırlanıyor. Bunu, bütçe tek
nisyenleri, maliye teknisyenleri, Bütçe Genel Mü
dürü söylüyor ve «Bütçe, bazı yerlerde Temmuz, 
Ağustos, Eylül veya Ekim ayında kapatılıyor.» di
yorlar. Ondan sonra da yeni yeni ihtiyaçlar zuhur 
ediyor; bir bina yıkılıyor, bir binanın yapılması ge
rekiyor, unutulmuş oluyor, yeni yeni yan ödeme
ler çıkıyor. Bu itibarla biz, bunların yapılması lâ
zım geliyor diye bu önergeleri veriyoruz. 

Bütçede en fazla para Millî Eğitim Bakanlığı
na ayrılmış; öğretmenlerin, okulların ihtiyaçları için 
verilmiştir. Siz şimdi geleceksiniz buna, «Talan» 
diyeceksiniz... Bu, kuru sıkı, hedefsiz, nişan-
gâhsız atmaktır, başka bir şey değildir. (Gülüşme
ler) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben, «Biz programı şöyle yaptık, şu siyasî ter

cihlerimizi kullandık; ama siz bunu yapmadınız.» de
melerini bekliyor ve istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir örnek vermek istiyorum: Bir köy - kent ku

rulması taraftarıyımdır ve bunu bu kürsülerden sa
vunmuşum dur. Bu, Millî Hareket Partisinin Tü
züğünde de var. Üçüncü Beş Yıllık Planda da var, 
Adalet Partisinin köylerin merkezileştirilmesi proje
sinde de var. Türkiye'nin en başta gelen sorunların
dan bir tanesidir. Köy tşleri Bakanı memleketi do
laştı, biz içimizden alkışladık; bütçeye baktım ki, 
bu iş için 5 milyon lira para konmuş, ilgili Genel 
Müdürlük kurulmuş... Dağ, fare doğuruyor; işte 
programınız, koca memleket yerinden oynatılmış 
köy - kentler kuruyoruz diye. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu bütçeyi, bu programları bundan evvelki Hükü

met hazırladı, biz de bunları görüştük ve önünüze 
getirdik; ama siz «Bunlar bizim değildir, bunlarda 
bizim imzamız yoktur.» sözlerini söylemekle ve bu
nun yanında «Milliyetçi Cepheler, yandaşçılar» gi
bi sözleri de ilâve etmek suretiyle ne kazanıyorsu
nuz?.. Bunlara cevap vermek mümkündür; müsaade 
ederseniz söyleyeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de Milliyetçi Cephe oluşturması vardır. 

Ben belki bunun içinde olurum veya olmam; ama 
Türkiye'de Atatürk milliyetçiliği yerine «Türk halk
ları» sözünün konulmasına ve milleti, «Kürt ve 
Türk halkları» diye bölmek isteyenlere karşı, Ata
türk milliyetçiliği doğrultusunda bir milliyetçi cephe 
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oluşturulmak istenmektedir; oluşur veya oluşmaz 
"bürhern. (C. G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

Acıdır; fakat söyleyeceğim. Bir Genel Başkan 
Diyarbakır'a gittiği zaman, onu karşılayanlar, «Kürt 
ve Türk halkları adına hoş geldiniz.» demişlerdir. 
Temenni ediyorum ki, Saym Genel Başkan onları 
görmemiştir, görseydi mutlaka yerin dibine batır
ması gerekirdi. Eğer yerin dibine batırmazsa, o 
meydanı yıkmazsa, milliyetçi değildir, Türk Milleti
nin evlâdı değildir. 

Nasıl ölür, bir Genel Başkana o kadar insanın 
içerisinde «Kürt ve Türk halkları adına hoş geldiniz.» 
denilebilir, pankartlar asılabilir?.. Nasıl olur da, 
rektörün odasının içerisinde «Kürt ve Türk halkları» 
yazıları yazılabilir? Ne oluyoruz arkadaşlar; nasıl 
oluyor da biz; (Atatürk'ün kurup da göremediği) 
Atatürk'ün kurduğu milliyetçiliği, Kıbrıs seferi mü
nasebetiyle duyup, yaşamak suretiyle kazandığımız 
bu milliyetçiliği, bu 50 yıllık Atatürk milliyetçiliğini 
bir tarafa iteceğiz; «Türkiye'de halklar vardır, Türk 
ve Kürt halkları vardır.» ve «Fikir özgürlüğü var
dır, sınırsızdır.» gibi sözlerle Türk halkını dilim dilim 
böleceğiz, asıl bahsedilen duvarları yapacağız?,. Bu, 
oluşturulmaktadır. Türkiye'de Milliyetçi Cephe ku
rulmak isteniyor ise; açılmış bir şemsiye vardır, o 
şemsiyenin altına; aşırı solcular, bu milleti «Kürt -
Türk» diye bölmek isteyenler sığınmaktadırlar; elbet
te buna karşı bir cephe kurulacaktır. Siz içinde olun, 
biz içinde olmayalım, biz k u m r a l ı m , siz kurma
yın; ama başkası kuracaktır bunu, kurulacaktır mu
hakkak. 

Muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, sözlerinizi bağla

yın efendim. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bitiyor 
efendim, hemen bitiriyorum. 

Burada, «Cephe yandaşcıları» gibi sözler müte
madiyen tekrar tekrar sarf edildi durdu. Ben; millî 
olmayan bir dolaba etrafını görmeden koşulmuş, so-
luya soluya bir daire içinde daima kendi izlerini çi
zen, kendi izlerine basan, her gün o izi biraz da
ha çukurlaştıran ve o çukurun içinden çıkamaz ha
le gelen kimselerin, biran bu dairenin içinden dışa
rı çıkıp baktıkları zaman, bu bütçenin Anayasanın 
emri olan bir millî bütçe olduğunu (Saym Maliye 
Bakanı da belirttiler) göreceklerini ve bu ruhsal bo
zukluktan kendilerini kurtarmış olacaklarına inanıyo
rum. 
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j Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılan-
• mı sunuyorum. (A. P. ve C. G. P. sıralarından al-
I kışlar) 

BAŞKAN — Saym Hüseyin Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
| 1975 malî yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde ki-
j şisel görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzda bu-
| lunuyorum. 
i Anayasamıza uygun bir biçimde kurulamayan 

Bütçe Karma Komisyonunca hazırlanan bir Bütçe 
i Kanunu tasarısı üzerinde gerçekten konuşmanın üzün-
| tüsü içindeyim. Hele, Devletin bir yıllık gelir ve 
| giderlerini kapsayan, 107 milyarı aşkın bir konsoli-
! de bütçeyle, 18 milyarı aşkın, 19 milyara yaklaş-
! mış katma bütçe gibi önemli bir yekûnu tutan ve 
i Türkiye'nin bir yıllık bütün gelir - giderini kullan-
| mak sorumluluğunu güvenoyu almamış bir Hüküme-
j tin üzerine yüklenmesine de gerçekten akıl erdiremi

yorum ve sebeplerinin ne olduğunu arıyorum; ne-
I 1er düşünüyorlar da böyle bir bütçenin ağırlığı altı

na, yükü altına, sorumluluğu altına girdiler diye 
j hâlâ düşünüyorum. Buna rağmen kişisel görüşümü 

söylemenin sakıncalı olmadığı kanisiyle bu konuş
mayı yapıyorum. 

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de toplum ya
pısındaki değişim, ekonomik olanaklardaki yetersiz
lik nedeniyle tüm sorunlarımızın çözümü zorlaşmak
tadır. Bu bakımdan, ekonomik sorunumuz çözüm
lenmeden, sosyal ve politik sorunlarımızın çözümü 
ve gerekli aşamalarda olanaklar sağlamanın mümkün 
olmayacağı kanısındayım. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planındaki amaç-
I lara yönelik sermaye kesiminde bir bütünleşme, 

emekte verimlilik ve ulusal tutumluluk sağlanmadık-
Î ça, yıllık bütçe uygulamaları maalesef tamı tamına 

hedefine ulaşmamaktadır. 
I Bu gerçeklere rağmen, ülkenin ve çağın gerek-
İ lerine ters düşen yöntemlerle, yapılan çabalarla sür-
| dürülen işlemler ise iyi bir sonuç vermemektedir. 

Öte yandan, özgürlükçü ve çoğulcu dem okra-
• silerde işleyişi sağlayacak, güçlendirecek toplumun 

kesimleri ekonomik ve sosyal güçlerden yoksun kal
dıkça, bütçenin hedefine ulaştığı da savunulamaz. 

Bu Bütçede de aynı durumları görüyoruz. Bun
dan önceki bütçeler gibi klâsik bir Bütçe Kanunu ta
sarısı ile karşı karşıyayız. Çünkü, yıllardır görül
düğü şekliyle, çıkarcı sermaye çevreleri ve gelenek-

! sel burjuva kesimi, çeşitli yatırım ve harcamalarda 
| Adalet Partisinin liberal ekonomi poltikasıyle bile 
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ters düştüğü için, 1970'lerden itibaren sanayi ala
nına yapılacak Devlet yatırımları maalesef aksamış 
ve sanayileşme başarıya ulaşamamıştır. 

Ayrıca, büyük, orta ve küçük sanayi kesimleri 
arasında da farklılıkların sürdürülmesi sonucu; sana-
yileşmemizdeki olumsuzluklar etkilenmiştir. 

Güvenoyu almamış, programsız bir Hükümetin, 
bu farklılıkları giderici ve uygulamada birleştirici 
olması ise mümkün değildir. Çünkü, Hükümetin 
güvenoyu almış bir programı yoktur; hangi progra
mına göre bu bütçeyi uygulayacak?.. 

Bu gerçekler karşısında, ülkemizin içinde bu
lunduğu bunalımlara, yalnız politik gelişmelerin ha
taları veya yetersizliğinin sebep olduğunu ileri sür
mek de doğru değildir. 

Bugün, topluma dayak ve toplum yararına dö
nük politikaların uygulanması; ulusal gelirden, sos
yal adalet ilkelerine göre payların alınması gereğine 
dayalıdır. Bütçeler bunu getirmemektedir, oysa ki, 
getirmelidir. O zaman haklar ve özgürlükler büyür 
ve gelişir. Çoğulcu sosyal demokrasilerde, demok
ratik sol rejimlerde, toplumlar, toplum kesimleri 
bu bakımlardan birçok haklara kavuşur, eğer bir de 
eğitilmiş, bilinçleştirilmiş olursa, demokrasi daha 
sağlam temellere dayanma olanağını bulur. 

Ekonomik güce kavuşmuş toplum kesimlerinde
ki ahenkli çalışma düzeni, barış içinde bir arada ya
şamayı kolaylaştıracağı için, sömürücü düzenin bas
kı yöntemlerinin uygulayıcısı olan faşist zorbalar, 
uydurma ve sahte milliyetçilik serüvencileri veya te
okratik devlet özlemcileri, barınacak yer bulamadı
lar. Fakat nedense Türkiye'de ortada bir gerçek 
var; olaylar oluyor, olayları yaratanlar var; fakat 
bakıyoruz Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımıza göre 
biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Af Kanununa 
koyduğumuz maddelerde (Kendileri engel olmasına 
rağmen) Anayasa Mahkemesine müracaat ederek ko
münistleri affettirmişiz ve bu komünistler de çıkmış 
bugün anarşiyi teşvik ediyormuş, yaratıyormuş... 

Bu bir haksa, biz bunu kullanmışsak, (Bunlar 
yaratıyor, yaratmıyor, ayrı bir konu; bence yaratmı
yor) şimdiye kadar tespit edilen bir durum yok, bun
lar tamamen komando denilen faşist baskı grupları
nın yarattıkları olaylar. Ama bu mantık ile hareket 
ederek diyebilir miyiz ki; Adalet Partisi 1974 yılı 
Bütçe Kanununun bazı maddelerini Anayasa Mah
kemesine başvurarak iptal ettirmiştir ve böylece de 
bütün yatırım kaynaklarını kurutmuştur ve yatırım
ların aksaması sebebiyle de Türkiye'de büyük işsiz
likler olmuştur ve bugün Türkiye'deki çıkmazın asıl 

suçlusu da bu yatırımla^ olmadığı için Adalet Partisi
dir-

Şimdi bu itişmelerin, sürtüşmelerin bk r şey, ge-. 
tirmeyeceği kanaatiyle işi daha derine götürmek is
temiyorum. Bugün yapılacak iş, oy kaygu§u§jdajt 
kurtularak bunalımların çözümünde son sözü biran 
önce millete bırakmak için erken seçime gitmek mil
liyetçiliğin de, ülkeseverliğin de en güzel örneği 
olacaktır. Sayın Demirel, «Son sözü kim söyleye
cek?^ diyor. Son sözü büyük Türk Milleti söyleye
cektir. Biran önce ona başvurmakla bu sözü ona 
söyleteceğiz. 

O bakımdan burada siz şunu söylüyorsunuz, biz 
bunu söylüyoruz diye boş kovanlar fırlatmanın da 
yakışmayacağı kanaatindeyim. Bırakalım halka, do
lu mermiyi kim atacak, boş kovanı kim savuracak, 
o da ortaya çıkacak. 

Oysa, ülkenin en nazik ve dış politika bakımın
dan da en büyük sorunlarla karşı karşıya bulunduğu 
şu günlerde politik sürtüşmelerin hız kazanmasının, 
parti çıkarlarını ülke çıkarlarının önünde görmenin 
hatalarını bu milletin gözünden saklamaya imkân 
yoktur. Bugün dış politikamızda bulunduğumuz yer, 
her zamankinden çok büyük tehlikeler arz etmekte 
ve sorumlulukla davranılmayı istemektedir. Kıbrıs 
askerî ve siyasî zaferimizin dış politikalardaki çal
kantıları ve etkilerinin Yunan diplomasisince lehle
rine çevrilmesi için çeşitli yollardan büyük çabalar 
sarf edilmektedir. Bunlardan birisi, 50 yıllık bir 
dostumuzun, Amerika Birleşik Devletlerinin askerî 
yardımı kesmesiyle ortaya çıkmıştır. Gerçi bu yar
dım kesilmekle büyük bir kayıp olmamıştır; ama çe
şitli yönleri ile düşünüldüğünde bunun çok büyük sa
kıncaları vardır. Bu durum karşısında yapılacak iş 
büyük partilerin ülkeseverlik çizgisinde derhal birle
şerek halka- dayalı, Millet Meclisinden güvenoyu al
mış bir Hükümet kurmalarıdır ve uygun bir tarihte 
erken seçime gitmektir. Gerçi Amerika Birleşik Dev
letlerinin 23 yılda yaptığı askerî yardım 4 milyar li
ra civarındadır. («Dör milyar dolar» sesleri) Bu 
yardımın kesilmesi ile Türk ekonomisi etkilenecek 
değildir; hatta benim kanım kârlı bile çıkacağımızdır. 
Sebep de şu: 

Biz NATO içinde en çok silâhlı kuvvete sahip 
olan, en çok silâh altında asker tutan milletiz. Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesini incelerseniz, 12 - 13 
milyarlık bütçe içinde teknik ve ateş gücünü artıra
cak para yarım milyarı bulmaz. Bu bakımdan büt
çedeki bu carî harcamayı biz teknik, güce, ateş gü
cüne çevirdiğimiz zaman bu 23 yılda yapılan dört 
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milyarı çok çok, birkaç yıl içerisinde çıkarmak im
kânına sahibiz. Bunun en güzel örneğini Millî Ordu 
kuruluşunda Atatürk vermiştir. Atatürk'ün yaptığı 
gibi bir Milli Ordu kurulmalı; şuna buna dayalı or
du değil. 

Önemli olan, bu askerî yardımın Kıbrıs ile ilgili 
bir durumun sonucu olarak kesilmesi olayı birçok 
yönü ile iyi değerlendirilmelidir. Bu bize, askerî alan
da daha millî ve daha sağlam bir sistemin geliştirilme
sini sağlamalıdır. 

Ayrıca, bu cüzî yardıma karşılık NATO içindeki 
görevimize (Gerçekten bütçede buna dokunulmuştur) 
önemle yer verilmeli, bu karşılıklı anlaşmalarla geti
rilenler ve götürülenler iyi hesap edilmelidir. 

Bütçeye bu yönü ile de; yani gelecek her türlü 
tehlikelerin ve her türlü kısıtlamaların, içeride ve dı
şarıda aksaklıkların ne olabileceğini biraz hesap ede
rek elastikiyet kazandırılmalıdır. Oysaki, bütçede her 
şey kesin kesin konmuştur. Gerçi bütçe bir rakama 
dayanır; herşeyin, verileceği, alınacağı yer bellidir; 
ama bu imkânlar bütçede yaratılmalıdır. Duyuyoruz 
ki, Yunanistan'da bu yıl yalnız ordu için silâh almak 
ve çeşitli silâhlandırma için millî savunma bütçesinin 
ötesinde 14 milyar liralık bir ödenek ile Yunan ordusu 
yeni silâhlara kavuşturulmaktadır. 

1975 malî yılı program bütçesi, Beş Yıllık Kalkın
ma Planında öngörülen kısa vadedeki genel ekono
mik dengenin kurulması ve uzun vadede kalkınma için 
gerekli kaynakları artırıcı ve plan hedeflerine yöneltici 
özellikere sahip olmasına rağmen, Bütçe Karma Ko
misyonunun Anayasaya uygunsuz düzenlenişi, güven
oyu almamış Hükümetin bunu uygulamaya kalkması 
beni hâlâ düşündürmektedir. Sonu ne olur?. 

Vergi sistemimizin ekonomik amaçlara dönük bir 
yöntemle uygulanması, vergi eşitliği ve adaleti esas 
olmak üzere kredi harcama ve ekonomik işlemlerde 
ahenklilik ve kontrollü bir düzenin kurulması için 
somut deliller, çözüm yolları ve imkânları da bütçede 
pek gözükmemektedir. Biraz açıklama kısmında bu
na dokunulmuş; ama bilhassa vergi kontrolü Türki
ye'de çok çok önemlidir, çünkü çok büyük vergi ka
çakçılığı vardır. Bunu köyün ta başındaki çobandan, 
Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar hepimiz söyleriz, 
biliriz; ama bunun tedbirlerini almak için neler yapa
rız, neler yapacağız; bunlar pek açıklanamıyor. 

Vergilerin tahsil kolaylıkları, idarenin etkinliği sağ
lanmalıdır. Bütçe tasarısının bilhassa altyapı hizmetleri 
ile ilgili olarak altyapı hizmetleri görecek kuruluşlara 
ayırmış olduğu paranm, geçen yıla göre dört milyar 
liralık fazlalık göstermesi de memnuniyet vericidir. 
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Bunun bilhassa köy hizmetlerinde; köy yolu, köy içme 
suyu, köy elektriği gibi hizmetlere daha çok harcan
masının doğru olacağı kanısındayım ve faydalı oldu
ğuna inanıyorum. 

Değerli senatörler; 
Son günlerde bir konu üzerine Sayın Hükümetin 

dikkatini çekmek isterim. Bu, üzerinde çok durulan 
bir konu; ama yine de önemle durulması gerekir. 
Çünkü, millî cephe veya millî cephe olmama diye bir 
şey olmaz; ama Türk Milleti bir millî cephedir, Türk 
Milletini bu millî cephe içinde kaç defa birleşmiş gör
dük biz. Bugünkü ortamda da birleşmesi benim en 
büyük arzumdur. Fakat ne yazık ki, son günlerde 
aşırı sağın silâhlı şiddet eylemcilerinin yarattığı ortam 
anarşizmi aşmış, bilhassa İstanbul'da terör ortamı ya
ratılmış, tedhişçilik başlamıştır. Görüyoruz ki, TRT'de, 
televizyonda 70 - 80 - 100 bin öğrenci yürüyor ve bu 
yüksek öğrenim gençliği boş yürümüyor; bir şey is
tiyor ve bir şey diliyor ve bunlarda çıkarı olmayan 
kimselerdir. Bunlar, üst seviyede devleti idare edenler
den, (samimî söylüyorum) çok daha ideal, memleket-
sever insanlardır. Biz bunu, televizyonun objektifinden 
görünce, maalesef huylanıyoruz, «Yönümüzü, bu ger
çeği gösterdiniz yahutta Zap Suyunu gösterdiniz» 
diye TRT'yi yönetenlere derhal hücum ediyoruz. Bu 
gerçeği görelim. Gerçeği görmeden, bir teşhis koyma
dan meseleyi çözemezsiniz. İşte bu terörcüler, bu ted
hişçiler, maalesef Türkiye'de asıl milliyetçi olmak ge
reken, huzur istenen bir ortamda milliyetçilik düş
manlığı yapıyorlar. Yüzbinlerce öğrenci yürüyor ve 
bunların milyonlarca ailesi «Acaba ne olacak?» diye 
kuşku içinde. Memleketi bu huzursuzluğa sürükle
yen, bir avuç ruh hastası; başta idare eden ruh has
tası, gidenler de manyaklaşmış ruh hastası. Teşhis 
edilsin, tetkik edilsin, bunların çoğu ruh hastasıdır, 
çünkü yüzlerine baktığınız zaman, konuştuğunuz za
man aynı şeyi görüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, sözlerinizi bağlama
nızı rica ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlıyorum, 
Sayın Başkan. 

Çünkü hafta geçmeden bir silâhlı baskın oluyor; 
okulda, yurtta sokak ortasında faşist yönetim özlem
cilerinin, komando müsvettelerinin öldürdüğü insan
lar oluyor. Ne yazık ki, bu işler yürürken, Hükümet 
de bunların üzerine bütün ağırhğıyle gidemiyor? Biz, 
sıkıyönetimi bunlar için ilân etmedik, Kıbrıs ve dış 
tehlike için ilân ettik; ama maalesef sıkıyönetimin 
olduğu İstanbul'da oluyor bu hadiseler. Şunu iyi bil-
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inek gerekir ki, Türkiye'de bilinçlenmiş bir ulus var; 
faşist yöntemlerle temel hak ve özgürlüklerin bağdaş
mayacağını, faşizmin insanı ve kişisel yaşama hak
kını tanımayan bir baskı yöntemi olduğunu bilen, 
sağduyusu güçlenmiş bir toplum sahibiyiz bugün. De
mokratik hakların korunup, geliştirilmesinde inançlı 
bir ulus oluşumuz, bu umutlan kıracak ve süper oto
riteye boyun eğecek ortamı yaratmaya özenen faşist 
çabaları ve zorbaları her zaman yenecek güçtedir. 
Ama hükümetin bunu bilerek, meselelerin üzerine 
eğilmesini istiyoruz. 

Hele Akdeniz'de ve Orta - Doğu'da barışçı tutu
mumuzla, dünya için bir uzlaşma ortamı yaratmaya 
çalıştığımız bugünlerde, faşist düzen özlemcilerinin, 
hasta ruhlu silâhlı komandoların, ülkede yarattıkları 
tedhişçilik, huzursuzluk Türk miiliyetçiliğiyle bağda
şır mı, Atatürk miiliyetçiliğiyle bağdaşır mı? Bu tah
rikler böyle devam ederse, bugünkü ortamda bunlara 
milliyetçi diyebilir miyiz?. Ama toplumumuzun özgür 
ve demokratik sisteme dayalı, halka dönük bir sosyal 
iktidarla her sorunumuzun çözüleceğine olan büyük 
inancı ve sağduyusu en sağlam güvencemizdir. Tedhiş
çilikle toplumu tahrip etmek mümkün değildir; çağ 
dışı hayal perest imgeci inançlarla bir yere ulaşmak 
mümkün değildir. Bu yöntemlerle demokratik solda 
bilinçlenmiş demokratik toplumların siyasî, ekonomik 
ve sosyal bunalımlarını gidermek mümkün değildir; 
ancak bunları, halka dayalı, demokratik yollardan 
halka inanmış, Atatürk milliyetçiliğine inanmış in
sanların bir araya getirdiği partilerin, hükümetlerin 
çözebileceğini bilmek gerekir. 

Bütçenin hayırlı olması dileğiyle, Sayın Başkana, 
ve sayın senatörlere teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

1975 malî yılı konsolide Devlet Bütçesi üzerinde 
şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza geldi
ğim şu anda, her zaman olduğu gibi, yine bu bütçe
nin hazırlanışında, emek ve gayretleri geçen yetkili
lere ve bütçenin gelir kaynağının yaratılışında emek 
ve gayretleri geçen bütün vatandaşlarıma şükran bor
cumu ifade etmeyi zevkli bir vazife sayar, hepsine 
başarılar dilerim. 

Değerli senatörler; 
Geçen yıl 1974 malî yılı Bütçesinin tümü üzerin

de görüşlerimi ifade ederken, hatırlayacaksınız, o 
bütçenin malî politikadan mahrum olup, ekonomik 
dengeyi kuramayacağını, plan hedeflerine ulaşılama

yacağını, plan hedeflerine ulaşmayı engelleyecek 
konjonktür hareketlerini asgarî seviyede tutamaya
cağını, plan hedefine ulaşmada kaynak yaratmak ve 
artış sağlayamayacağım, böylece 1974 malî yılının 
Türkiye'de eşi görülmemiş ekonomik buhran yılı 
olacağını, bütçenin yıl sonunda gerçek açığının 20 
milyarı bulacağını ifade etmiştim. Üzülerek arz edi
yorum ki, 1974 malî yılı Bütçesini yapan ve tatbik 
eden Ecevit Hükümeti, beni tahminlerimde yanılt
madı. 

Değerli senatörler; 
Üzüntüme kaynak olan, abartılmış bir görüntü 

yaratarak, umut haline gelenlerden bugün milletime 
kalan maalesef kötü bir mirastır. Bu terekeyi tespit
te oldukça zorluk içerisindeyim. Teker teker teşhir 
ve saymakta da fayda var; ama bu kısa zaman kâfi 
gelmeyecek. Devlet hizmetine; yani iktidara talip 
olanların, hadlerini ve kapasitelerini iyi bilmeleri ge
rekir. Devlet işlerini tedvire talip olanların becerik
sizlikleri sonucu doğan zarar, şahıslarına gelse bir de
rece hoş görülebilir; ama sebep oldukları zarar ve 
tahribat hem Devletin, hem de milletin bünyesinde 
telâfisi uzun yıllar ortadan kaldırılması çok zor ve 
güç rahneler açarsa, bu çok tehlikeli bir iştir. Nite
kim Ecevit Hükümetinin bilgisiz ve beceriksiz tutu
mu yanında, hedef olarak uygulamaya yeltendiği 
sol görüşlü ekonomik politikaları, bünyeye de uyma
dığı için tam iflâsla neticelenmiştir. 

Değerli senatörler; 
Ecevit Hükümeti ucuzluk yaratma taahhüdünü 

bozarak, sebep yokken yüzde 300'e varan zam ka
rarnamelerini uygulamaya koydu. Bu taahhütleriy
le ters düşme elbette yerinde saymayacaktı; çünkü 
alınan karar ekonomik bir olay olduğundan, bir baş
ka ekonomik olaya sebep olacaktı. Zam, ucuzluğun 
tedbiri olur diye, ekonomik sahada bir kaide mev
cut değildir. Zammın meydana getirdiği tehlike enf
lasyondur. Nitekim, istatistiklere bakınca, hemen 
enflasyonun şiddetle şahlandığı, bu hareketle fiyat 
artışının yükseldiği; böylesine buhran sahası içinde 
kalkınma çabasında olan memleketimizde, elbette 
yatırımların birdenbire yavaşlayıp duracağı, bunu 
hiçbir tedbirin önleyemeyeceği çirkin bir gerçek ola
rak karşımıza çıkmıştır. Nitekim, kısa bir müddet 
içinde bu çirkin gerçek karşımıza dikilmiş, yanma 
milyonlarca işsiz vatandaşı almıştır. Bu -vatandaş top
luluğu iş ve ekmek beklerken özel sektör sol görü
şün tutum ve davranışıyle ümit ve şevkini kaybetme
ye başlamış; derken «İktidarın görüş ve felsefesine 
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uymayanlar» teranesiyle ömrünü Devlet hizmetine 
hasreden yetişmiş elemanlar bulundukları görevler
den uzaklaştırılmış, yerine kendi görüşlerine gönül 
verenler işbaşına getirilmiş, bu kişiler de mer'i mev
zuatı, sırtlarını dayadıkları iktidara güvenerek hiçe 
sayan davranışlarıyîe bir kenara atınca, gelin Türki
ye'nin ekonomisini tedavi edin de görelim... Özel 
sektöre bütün kapılar teker teker kapanmaya başla
mış, günde üç yumurta veren tavuk misali özel sek
tör açlığa terk edilmiş; istihdam imkânı yaratıp, iş
size iş veren, yarattığı mal ile vatandaşın ihtiyacını 
karşılayan ve kazancından Devlete vergi veren özel 
sektör, sahipsizlik ve ümitsizlik içine itilmiş, para ve 
kredi durumu bozulmuş, değer kaybeden para, aza
lan kredi yanında, bu ortamda bir halk sektörü özen
tisi, çalkantısı, birtakım abartmalar bir balon gibi 
şişirilirken sonuca varmayıp sönüp gitmiş, tasarruf 
açığı alabildiğine artmış. Ödemeler dengesinin bu or
tam içinde ne hale geleceği elbette malum. İhracat 
ise yok denecek seviyenin altına düşmüş ve bozul
muş. Bunun sonucu, döviz stoklarımız bugünkü hale 
gelmiş, üretim yavaşlamış ve durmuş. Ortada görü
nen gerçek, gelirlerin neyin önünde; neyin gerisinde 
kaldığını tarif edebilme zorluğudur. 

Türkiye'yi bu ekonomik buhrana sürükleyen Ece-
vit, bu cezayı az bularak, bir de Hükümet buhranına, 
Hükümeti terk edip kaçarak sebep olmuştur. 

Yukarıda kısaca saymaya çalıştığım çirkin tere
kenin sahibi Ecevit, bu mirası yaratırken, muhalefet 
olarak bizler, bir ciddî muhalefet tutumu içinde; he
le birkaç ay geçsin, Devlet idaresinde bilinçlenme ve 
tecrübe edinsinler diye, hemen hemen bir seyircilik 
tutumundan öteye gidemedik. Çünkü, olur da «Altı -
yedi ayda hemen yakamıza sarılmayın» derler diye 
düşünmüştük. 

Değerli senatörler; 
1974 mali yılı, malî yönden, ekonomik yönden 

olduğu kadar, siyasî yönden de Ecevit Hükümetince 
tahribata sebep olmuştur. Devletin içinde yapılan 
haksız, kanunsuz ve keyfî tasarruflarla Devlet gücü 
tecrübesiz ve maksatlı tutumlarla atıl hale gelmiş. 
Devlet olarak yatırımlar yapılmamış, plan hedefleri
nin her yönden çok gerisinde kalınmış, Devlet hiz
metleri yerinde saymış, «Plan, plan» diye kükreyen-
lerin, plana saygıları böylece tespit edilmiştir. Parti
zanlık, alabildiğine, merkezden mahallî idarelere ka
dar baskı şeklinde sürdürülmüş, kooperatifler de bun
ların yanında ihmal edilmemiş; bir parti ocağı ve teş
kilâtı haline getirilmiştir. Kanunlar, ya hiç tatbik 
edilmek istenmemiş, ya da ters tatbik edilmiştir. Tür

kiye Büyük Millet Meclisinde murakabe görevi, ba
kanların Meclislere gelmemesi suretiyle işlemez hale 
sokulmuş; yazılı sorulara bir ay içinde cevap veril
mesi İçtüzük emri iken, on ay cevapsız bırakılarak 
murakabeden kaçılmıştır. Böylesine bir ortamda is
tikrar beklemek elbette hayal olur, elbette buhran
lar memlekette at oynatır. 

Değerli senatörler; 
İşçi, işçi emeklisi, memur ve memur emeklisi, 

köylü, çiftçi esnaf ve sanatkâr bu ortam içinde ne 
haldedir? Onlara baktığımızda, onları görüp dinle
diğimizde, ıstırabımız dinmiyor; aksine artıyor, Ar
tan fiyatlar ve fren kabul etmeyen enflasyon, gelir
leri sabit olan işçi, memur, işçi emeklisi ve memur 
emeklilerini her geçen gün ekonomik sıkıntı çemberi 
içinde 1974'ün başından bugüne kadar ezmeye de
vam etmiş ve fakat bunların maaş, ücret ve emekli 
ücretlerinde artan hayat pahalılığını bir nispet dahi
linde olsun karşılayacak tedbire, Ecevit Hükümeti 
sözden öteye bir girişim yapmamıştır. 

Partimiz tarafından getirilen kanun tekliflerinin 
görüşülmesine de imkân verilmemiştir. İşçi, işçi 
emeklisi, memur ve emekliler haklı olarak bugün 
sıkıntı içerisinde yardım beklemektedirler. Çiftçi ve 
müstahsil köylünün yapılan zamlar karşısında, ürün 
maliyetleri yükselmesine sebep olan bir kısım tedbir
lere vaktinde Hükümetçe gereken ehemmiyet veril
mediği için, başta pamuk, narenciye mahsulünde ma
liyet geçmiş yıllara nazaran yüzde 300 artmış; üzüm, 
incir, pancar maliyetleri de artan fiyatlar sebebiyle 
yükselmiş, verilen taban fiyatlar, artışlar sebebiyle 
artan maliyeti, ya ancak karşılamış veya karşılaya
mamış, ama köylü bu sahada emeğinin karşılığını 
alamamış; böylece büyük sıkıntıya düşmüş. Bugün 
hayvancılıkla geçinen Doğu Anadolu köylüsünün 
hali hüsuandır. Köylü, ne bugününden ne de, güb
reye yapılan zam sebebiyle, gelecek yılından mem
nun ve ümitli haldedir. 

Değerli senatörler; 
1974 yılı dünya konjonktürü, enerjik, hızlı, sü

rekli, dengeli, gelişim, oluşum, olanak ve olasılık gi
bi sözden öteye, memlekete ve millete müspet hiç bir 
şey sağlamayan bir tutum içinde geçiştirilmiş, sonun
da da memlekete bu buhranlarla, Hükümet buhranı
nı reva görenleri milletimiz ve siyasî tarihimiz asla 
affetmeyecektir. Dünya konjonktürünün, millî geli
rimizdeki hissesi ancak yüzde 10'u buldu. İthal enf
lasyonu bu nispet dahilinde yüzde 2'dir. 

Değerli senatörler; 
Türkiye bugün, 1974 yılında meydana getirilen 
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Ecevit sol Hükümetinin beceriksiz, başarısız, kanun
suz, Anayasa dışı tutumuyle, siyasî, ekonomik, sos
yal ve hukuk sahasında meydana getirdiği tahribat 
sonucu, insanları aç ve perişan, hayvanları aç, güb
reye yapılan yüzde 300 zam sebebiyle toprağı aç ve 
perişan bir millet ve memleket haline getirilmiştir. 
Türkiye'de bugün büyük bir kesim satınalma gücünü 
kaybetmiş, bir kesim ise satınalma gücü olmasına rağ
men zarurî ihtiyacını istediği anda ve yerde satınal
ma imkânını bulamıyor. Bu ortam içine Türkiye'yi 
getirenlerin hataları, kusurları, tahribatları, kanun
suz hareketleri suratlarına vurulunca, başka ülkeler
den gelmiş kişiler edası içerisinde, 1971 - 1974 yıl
larını yaşamamış, mesuliyet mevkilerine gelmemiş 
gibi bir davranışla, çocuğunu sokağa terk eden kişiler 
gibi suçlu arama gayretine girerler, insafsızlığın em
salsiz örneğini verirler. 

1971 öncesini «Çağ dışı ve faziletsiz dönem» ola
rak tanımlayan Yeni Cumhuriyet Halk Partisine bu 
davranışı sebebiyle, 1968 - 1971 yıllarında nelerle 
meşgul olduklarını soruyor; susmaları sonucunda 
cevabım biz veriyoruz: 1971 evvelinde ve sonrasın
daki anarşik olaylarda mevcutsunuz. Sıkıyönetim 
mahkemelerince mahkûm edilenleri, Hükümet olun
ca da Yüksek Mahkemeye müracaat ederek komü
nistlik suçundan mahkûm olan binlerce suçluları af
fetme çabasını sarf etmiş olanlardansınız. 

1971 öncesi ve sonrasında, 10 aylık döneminizde 
yarattığınız, siyasî, ekonomik sosyal sahadaki tahri
batınızın bir emsalini gösteremezsiniz. Anayasa ve 
bütün kanunlar en güzel şekilde uygulanmış, fertler 
arasında tefrik yaratılmamış, Devletin imkânı, plan 
hedeflerine göre, en uygun ve verimli şekilde uygu
lanmıştır. 

Adalet Partisi olarak, hiçbir kanunsuz olay ve 
hareketin içinde olmadık. Türkiye'nin doğusundan 
batısına kadar sıralanan emsalsiz ve sayısız hizmet 
veren ve imkân yaratan eserlerin mimarlığını yap
tık. 

Değerli senatörler; 

Adalet Partisi 1965 - 1971 iktidar döneminde, 
Devletin imkânlarının ötesinde, büyük milletimize 
en güzel hizmeti vermiş, imkânlar yaratmış, kalkın
ma yolunda sanayii patlama noktasına getirmiştir. 
Evsize ev, işsize iş, okulsuza okul vermiş, en fakir 
vatandaşa, yaşama sıkıntısını çekilmez halden çıkar
mış, ne ezen, ne ezilen, insanca yaşanan bir Anaya
sa düzenini korumuş ve devam ettirmiştir. 

Bu dönemi faziletsizlikle tanımlayanlarda insaf
tan eserm olup olmadığım Yüce Heyetinizin takdiri
ne arz ediyorum. 

Adalet Partisi döneminde kimse aç, kimse çıp
lak, kimse aradığını bulamaz ortam yaşamadı. Ama 
bizi faziletsizlikle tanımlamaya çalışan solcu yeni 
Cumhuriyet Halk Partisinin 10 aylık Hükümet dö
neminde bıraktıkları fazilet İevhalarını beraber oku
yalım: Pahalılık, enflasyon, zam, işsizlik, kuyruk, 
vesika, yokluk... 

Fazilet döneminin eserleri bunlarsa, bunları gö
rüp kıskanacak ve hasete kapılacak bir tek ferdi 
Adalet Partisi bünyesinde tasavvur etmek mümkün 
değildir. 

Biz, milletimiz, partimizin menfaati ötesinde se
ven ve sayan bir siyasî partiyiz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken şunu 
arza mecburum; görüşme mevzuu olan 1975 malî 
yılı Bütçe tasarısına, Sayın Irmak Hükümetince bir 
Devlet ve hukuk anlayışı içinde sahip çıkılmıştır. 
Ama işbaşına geliş tarihine bakılınca, 18 Kasım 1974' 
ten 30 Kasım 1974'e kadar bu tasarının hazırlanması
na maddeten imkân yok. O halde, bu tasarının Cum
huriyet Halk Partisi olarak sizin Hükümetinize ait 
olduğunu kabul mecburiyetindeyiz. Çünkü, bütçenin 
hazırlığına Temmuz 1974'te başlanmıştır. 

Neden eserinize, neden yavrunuza sahip çıkmaz 
da, onu saldırıya vasıta kılarsınız?. 

Değerli senatörler; 
Milliyetçi Cepheden rahatsız olanlar, «Cephe» 

kelimesinden istifade ederek tenkide yeltenirken, 
TRT cephesinden de bir nebze bahsetmiş olsalardı, 
kendilerini o noktada haklı bulabilirlerdi. 1975 ma
lî yılı Bütçesi üzerinde bugünkü haliyle malî ekono
mik v& plan yönünden beklediğimizi dile getirmek 
mümkün değil. 1974'te işbaşında bulunan, yani Ka-
raoğlan döneminden esen karayel, memlekette ne 
varsa alıp götürmüştür. Memleketi ve milleti böyle
sine yokluk, böylesine buhranlara sokanları millet 
er geç affetmeyecektir. Onları; yani yeni Cumhuriyet 
Halk Partisini bu günahlarıyle başbaşa bırakırken, 
faziletten bahseden arkadaşlarıma şunu hatırlatıyo
rum; görüşme mevzuunu teşkil eden 1975 bütçesi 
1 Mart günü kanunlaşıp, bütçe imkânları harekete 
geçirildiği takdirde ümit ederim ki, bu imkânlardan 
istifade etmeyesiniz. 

Bütçenin Büyük Milletimize mutluluk getirmesini 
Cenabı Haktan niyaz eder, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Saym Sami Turan. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler, 
1975 yılı Bütçesinin hangi şartlar içinde hazırla

nıp, Meclise sunulduğu ve hangi koşullar içinde mü
zakere edilmekte olduğu hepimizce malumdur. 

Bu Bütçe, güvenoyu alamdığı için istifa eden ve 
yeni hükümet kuruluncaya, kadar göreve devam et
me durumunda olan bir Hükümet tarafından Anaya
sanın emrine uyularak 1C gün gibi kısa bir süre için 
de hazırlanarak Büyük Meclise sunulmuştur. 

Bu bütçe, memleketimizin bugün de devam et
mekte olan siyasî, iktisadî bunalımlar içinde yüzdüğü, 
vatandaşlarımızın sosyal huzursuzluklara itildiği, bir 
güvensizlik ortamının bunaltıcı şartları içinde hazır
lanmıştır. 

Geçici Hükümetin, Anayasanın emrine uyarak 
bütçeyi Meclise sunmasından sonra, bu durumda 
olan müstafi bir hükümetin meclise yıllık bütçe ge. 
tirip getiremiyeceği uzun süre tartışma konusu ya
pılmış ve bu yüzden bütçenin. Bütçe Karma Komis
yonunda incelenmesi için ayrılan zaman kısalmıştır. 
Buna rağmen, Komisyon gece - gündüz çalışmak 
suretiyle bütçeyi zamanında meclislere sunmayı başar
mıştır. Bundan dolayı Komisyonu yürekten tebrik 
etmek isterim. 

Bu tartışmanın, başta Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup sözcüsü olmak üzere, bazı sözcüler ve üyeler 
tarafından burada da sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu 
tartışma, gereksiz ve yersiz bir tartışmadır. Devlet, de
vam eden bir varlıktır. Bu sebeple, icra organının 
da devamlılık niteliği vardır. Hükümet müstafi de 
olsa, yenisi kuruluncaya kadar icra görevini yapmak 
ve yürümek durumundadır. 

Anayasamızda, bu durumda olan hükümetlerin 
kanun ve özellikle bütçe kanunu hazırlamalarını ya
saklayan bir hüküm mevcut değildir. Kaldı ki, bu 
konu her iki mesliste uzun boylu tartışılmış ve karara 
varılmıştır. Anayasamızda, Meclis Tüzüklerinde bu 
gibi haj'atî konularda bir açıklık olması halinde 
dahi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, millî haya
tımızı ve Devleti büyük sarsıntılara maruz bırakma
mak üzere, bu boşlukları dolduracak kararlar ve 
tedbirler alması ve bunları yürütmesi kaçınılmaz bir 
görevidir. Meclislerimiz en isabetli kararla bu göre
vi yerine getirmiştir. 

Bu kararlara karşı çıkanlar, memleketin bütçe-
siz kalmasından doğacak bunalımın memleketimize, 

Devletimize neye malolacağını biran düşünmelidir
ler. Bu, yapıcı bir tutum değildir. 

Geçici bütçe ile normal bütçe arasında hukuken 
bir fark yoktur. Geçici bütçeye cevaz verenlerin, 
hukuken aynı bünyede olan yıllık bütçe fikrine kar
şı çıkmamaları gerekir. Malî ve iktisadî bakımdan 
da müstafi bir hükümet döneminde yıllık bütçe ya
pılmasında önemli bir sakınca olmadığı kanısında
yım. Zira, planlı dönemde bütçe rakamları plana da
yanmakta ve planın o yıla isabet eden dilimlerine 
göre tespite dilmektedir. 

1975 yılı Bütçesi de, Üçüncü Kalkınma Plânının 
1975 yılında uygulanacak üçüncü dilimini esas almak 
suretiyle hazırlanmıştır. Plân değişmedikçe yeni hü
kümetlerin bu bütçe üzerinde önemli değişiklikler 
yapmaları mümkün değildir. Kaldı ki, kurulacak 
hükümet yıl içinde bütçede değişiklik ihtiyacı du
yarsa, bunu tadil tasarılarıyla meclise getirir ve 
çoğunluğuna dayanarak kısa zamanda bunu değişti
rebilir. Asıl sakıncalı olan, geçici bütçelere gitmek
tir. 

Bu sakıncaları sayın Maliye Bakanımız Bütçe Kar
ma Komisyonunda ayrıntıları ile açıklamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım: 

Biraz önce de belirttiğim gibi, çok güç koşullar 
içinde hazırlanmış olan 1975 yılı Bütçesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği Üçüncü Beş 

I Yıllık Planın 1975 yılı programına uygun olarak ha
zırlanmıştır. Bunu bütçe gerekçesinden, verilen bil
gilerden ve yapılan mukayeselerden anlıyoruz. Bu 
suretle pîan ve program esaslarına uygun olarak ha
zırlanması sebebiyle, nazari açıdan böyle bir bütçe
nin gelişmekte ve genişlemekte olan kamu İs ismet
lerini, planın tespit ettiği yatırımların gerektirdiği har
camaları karşılamaya, yeterli ekonomik istikrara ve 
istikrar içinde kalkınmaya hizmet eder. Sosyal ^ada
let ilkelerinin daha geniş surette uygulanmasına ola
nak hazırlayan bir bütçe olarak kabul etmemiz ge
rekir. 

Ancak, 31 Ocak 1975 günkü Resmî Gazetede ya
yınlanmış olan 1975 Yılı Kalkınma programının 3 

j . ncü bölümünün 1 nci kısmında da belirtildiği gib:, 
gerek sözünü ettiğimiz 1975 programı, gerekse 1975 
yılı Bütçesi hazırlanırken, dünya ekonomisindeki ge
lişmeler ve günün ekonomik koşulları yanında ağır
lık kazanan önemli konuların da mecvut olduğunu 
görüyoruz. Bunların başında tasarruf açığı gelmek-

{ tedir. Son iki yılda toplum iş tasarrufları planda 
I öngörülen düzeye ulaşamamıştır. Vergi gelirleri, gelir 
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artışlarını izleyememiştir. Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde de tasarruflardaki geri kalma çok belirgin 
hale gelmiştir. Dış ticaret açığı giderek büyümekte
dir. İşsizlik artma yolundadır, fiyat artışları devam 
etmektedir. Programın ve Bütçenin uygulamada ön
görülen hedeflere ulaşabilmesi için bu çok önemli 
sorunlara bir çözüm yolu bulunması gerekir. 

Ekonomimizin içine itildiği ağır bunalım şartla
rından kurtularak bu sorunların halledilmesi ve dar
boğazlardan kısa zamanda kurtarılması çok güç ol
duğu için, bütçenin uygulamada öngörülen hedeflere 
ulaşmayı sağlayacağı çok şüphelidir. Kanıma göre 
Maliyemizin ve ekonomimizin içine itildiği. bunalım
dan ve gelişme huzunu engelleyen hastalıklardan 
kurtarılması bir kaç yıllık ciddî bir çaba sonunda 
mümkün olabilir. 

Muhterem senatörler; 
Bu duruma nasıl ve ne surette gelindiğini belirt

mekte yarar görüyorum. Kanaatime göre, ekonomik 
ve sosyal ve hatta siyasî hayatımızın ağır bir buna
lım içerisine girmesinde sayın Ecevit başkanlığında
ki Koalisyon Hükümetinin büyük etkisi olmuştur. 

1974 yılı Bütçesinin tümü üzerinde yaptığım ko
nuşmamda da belirtiğim gibi, Ecevit Hükümeti belli 
bir kaç konu hariç, Türkiye'mizin belli başlı sorun
larına ayrı açılardan bakan, yurt ve dünya görüş
leri ayrı iki partiden kuruluşu, böyle bir iktidarın 
memleketimize hiç bir sahada beklenilen huzuru ge
tiremeyeceği, daha kuruluşunda belli idi. Bu iktidar 
uzun zaman, aksi iddia edilmesine rağmen, kendi 
içinde uyum halinde çalışamadı. Uyum, uzun süre 
kanatların birbirine verdikleri tavizler sayesinde sağ
lanabildi. Bu tavizler ise, Cumhuriyet Türkiye'sinin 
50 yılda oluşturduğu Atatürk'çü ilkelerin ve modern 
Türkiye'yi ayakta tutan prensiplerin birbiri ardına 
tahribine yol açtı. 

Bu iktidarın iktisadî alanda ortaya koydukları fi
kirler ve yürütmek istediği politikalar ekonomik ha
yatımızda, sosyal hayatımızda herşeyden evvel büyük 
güvensizlik ve hatta şaşkınlık yaratmıştır. Hür te
şebbüs tedirgin edilmiş ve üvey evlât muamelesi gör
müştür. Seçim meydanlarında hayat pahalılığından, 
geçim zorluğundan şikâyet ederek ucuzluk getirecek
lerini iddia edenlerin iktidarı döneminde hayat pa
halılığı alabildiğine artmış ve geçim şartlan çok 
ağırlaşmıştır. Toptan eşya fiyatları endeksleri bir 
yılda % 18, ortalama fiyat endeksleri c/c 30 oranın
da artmıştır. Geçim endeksindeki artışlar bu oran 
ların da üstüne çıkmıştır. Yüksek fiyat politikası ile j 
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sosyal adalet daha yaygın bir hale getirilmek iste
nirken; işçinin, köylünün, memurun, emeklilerin, 
dul ve yetimlerin ve küçük esnafın geçim şartlan da
ha da zoriaştırılmış ve sıkıntıları artmıştır. 

Kısmen dünya fiyatlarının- yükselmesi, kısmen de 
memleketimize has nedenlerle yurtta hüküm süren 
enflâsyoncu baskılar ortadan kaldırılmak üzere istik
rar tedbirleri alınacak yerde, yüksek fiyat politikası 
ile enflâsyonu kamçılama yollarına başvurulmuştur. 
Devamlı ve dengeli kalkınma için, yaygın sosyal ada
let içinde her şeyden önce, ekonomik istikrara, fiyat 
istikrarına ihtiyaç vardır. İstikrar sağlamadan işçi üc
retlerine, memur maaşlarına, köylünün ve çiftçinin 
ürünlerine yapılacak zamların bunlara dahi hiçbir ya
rar sağlayamacağı tecrübe ile anlaşılan bir gerçektir. 
Bir elden verilenin, öteki elle fazlasıyle geri alınması 
halinde geçim sıkıntısı hafiflemez, bilâkis artar. Ece
vit tecrübesi de bu sonucu vermiştir. Hayat pahalılığı 
bütün şiddetiyle herkes için devam ediyor ve önemi 
her gün biraz daha artıyor. Geçini sıkıntısı yükse
len fiyatlarla birlikte artmaya devam ediyor. Ecevit 
İktidarının taban fiyatları politikası olumlu sonuç do-
ğurmamıştır. Hububat için tespit edilen taban fiyatı 
gerçekçi olmadığı için, kısa zamanda piyasa fiyatının 
altında kalmıştır. Bu fiyatla da Ofise yapılan teslimat 
bu yüzden beklenenden az olmuştur. Çayda da uygu
lanan taban fiyat politikası, çay bölgesinde geniş öl
çüde huzursuzluklara sebebiyet vermiştir. 

Hayvan taban fiyatları ise, Et Balık Kurumuna 
ihtiyacı karşılayacak para verilmediği ve finansman 
temin edilmediği için hiç işlememiştir. Hayvan yem
lerinin fiyatlarında büyük artışlar sebebiyle, hayvan
larını süratle elden çıkarmak mecburiyetinde kalan 
üreticiler büyük zararlarla karşı karşıya kalmışlar
dır. Yurt hayvancılığına bu suretle en öldürücü darbe 
vurulmuştur. 

Ekmek meselesi ayrı bir dert olmuştur. Piyasada 
biri serbest ve diğeri Devlet tarafından sübvansiyon 
olmak üzere iki ayrı un fiyatı mevcuttur. Sübvansi
yon fiyat, sadece şehirliler için uygulandığı cihetle, 
himaye edilmesi gereken köylümüz tersine şehirliden 
daha yüksek fiyatla ekmek yemek mecburiyetinde bı
rakılmıştır. Sayın Irmak: Hükümetinin son kararı bu 
hatalı durumu düzeltmiş bulunmaktadır. 

Pamuk için uygulanan taban fiyatları facia ola
rak nitelendirilecek bir durum yaratmıştır. Dokuma 
sanayimizin önemli hammaddesi ve döviz kaynakla
rımızdan birisi olan pamuk için tespit edilen taban 
fiyatı keyfen uygulandığı için pamuğun ihraç imkân-
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larını da zorlaştırmış ve ekonomimiz bu yüzden kor
kunç kayıplara uğratılmıştır. 

Bu arada pamuk üreticisi de, pamuk ticareti ile 
uğraşanlar da zarara sokulmuştur. Hazinenin uğra
yacağı zarar ise, yüzlerce milyon olarak hesap edil
mektedir. 

Ecevit'in pamuk politikasından anlaşıldığına göre, 
tek kazanç sahibi olanlar Cumhuriyet Halk Partili 
partizanlardır. Yüksek fiyat politikasj ile üreticinin 
eline geçtiği iddia olunan yeni satmalma gücünün 
mühim bir kısmını Hükümetin gübre fiyatlarına yap
tığı zamlar alıp götürmüştür. Gübre fiyatlarının hu
bubat fiyatlarından daha yüksek oluşu tamamen bir 
çelişkidir. Ecevit iktidarının ekonomimizi istikrarsız
lığa sürükleyen ve enflâsyonu kamçılayan politikala
rından birisi de, taban fiyatları politikasından doğan 
zararları Merkez Bankası kaynaklarından açık finans
man yolu ile karşılamaya kalkışmasıdır. 

Bütçe açıkları ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
açıkları yanında, destekleme politikasının uygulan
ması sonucunda doğan zararların açık finansman yo
luyla karşılanmaya kalkışılması, enflâsyonu kamçıla
yan en etkili unsur olmuştur. Bu yüzden 1974 yılı
nın ilk 8 ayında tedavüle 9 milyar lira çıkarılmıştır. 
Bundan evvelki yıllarda tedavüde çıkan para miktarı 
yılda bir milyarı geçmezken, 1974 yılında 9 milyar 
gibi önemli bir satmalma gücünün ortaya çıkmasının 
enflâsyonu ne ölçüde kamçılayacağını takdir edersi
niz. 

10 milyar lira olarak tahmin edilen destekleme 
zararlarının bu ve önümüzdeki bütçeler için yarata
cağı sıkıntı ayrı bir sorun olarak karşımızdadır ve 
uzun yıllar çözülmesi güç bir sorun olarak kalacak
tır. 

Ecevit Hükümetinin enflâsyoncu baskılarla yaptı
ğı mücadele, yatırım kredilerini kısmaktan ibaret 
kalmıştır. Özel sektöre verilen kredilerde geniş öl
çüde kısıntı yapılmıştır. Bu kredilerin daralması ise. 
doğrudan doğruya üreticiyi ve yatırımları olumsuz 
yönde etkilemiştir. Sanayi yatırımlarında da durakla
ma başlamış, sanayi ürününde artış hızı azalmıştır. 
Bütçe gerekçesinde de Sayın Maliye Bakanının konuş
masında yer alan rakamlar bunu açık bir surette gös
termektedir. 

Ecevit döneminde Devlet yatırımlarında büyük öl
çüde gevşeme olmuştur. Plan ve programlarda yer 
alan yeni yatırımlardan bir kısmına hiç başlanmamış
tır. Önceki yıllarda başlamış yatırımlardan bir kısmı
nın da fiyat yükselmeleri sebebiyle mukaveleleri fes-
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hedilmiş ve yeniden ihale yapılmadığı için de, olduğu 
yerde yarım bırakılmıştır. 

Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan'ın ziyaret et
tiği her il ve ilçede vaat ettiği ve müjdelediği yeni 
fabrikalardan bir tekine bile kavuşmamız mümkün 
olmamıştır. 

Hükümetin önleyemediği, tam tersine kamçıladığı 
enflasyon, kısa sürede dış ticaret alanındaki etkisini 
göstermiş ve ihracat tıkanıklarına yol açmıştır. Fi
yat yükselmeleri, doların değerini kaybetmesi sebe
biyle ihracat rakamlarında değer bakımından bir ar
tış görülmekle beraber, miktar bakımından ihracatta 
bir önceki yıla nazaran % 50 nispetinde bir düşüş 
olduğu planlamanın tespitlerinden anlaşılmaktadır. 

Dış ticaret açığımızın 1974 sonunda 2 245 000 000 
gibi çok büyük bir rakam olduğunu görüyoruz. 1973 
sonunda 2 milyar doların üstüne çıkmış olan altın 
rezervimiz 1974 yılının sonunda 1 669 000 000 do
lara düşmüştür. Türkiye önümüzdeki yıllarda bu öl
çüde bir dış ticaret açığı ile karşılaştığı takdirde, ye
niden dış ödeme tıkanıklıkları dönemine girmemiz 
mukadder olacaktır. 

Ecevit Hükümetinin yanlış iktisadî politikasının 
yurdumuzda işsizliği geniş ölçüde artırdığını gözden 
kaçırmamak gerekir. Ayrıca, geçen yıl yabancı mem
leketlere gönderilen işçi sayısında da önemli bir düşüş 
olmuştur. 

Sayın senatörler; 

Destekleme politikasından doğan ve miktarı 10 
milyar lira civarında tahmin edilen zarar yanında, 
Ecevit İktidarının bütçeye devrettiği başka yükler 
de vardır. Sayın Başbakan Yardımcısı Zeyyat Bay-
kara'nm Bütçe Karma Komisyonunda verdiği bilgi
ye göre, 1974 bütçesinin uygulama sonunda 10 mil
yar civarında açıkla kapanacağı anlaşılmaktadır. Ay
rıca, İktisadî Devlet Teşekküllerinin maliyet artışın
dan doğacak zararlarının da buna yakın bir miktar
la ifade edileceği anlaşılmaktadır. 

Ecevit Hükümeti halk sektörünü geliştirmek husu
sunda da başarılı olamamıştır. Bilindiği gibi, buna 
daha ziyade halk sektörünün mahiyeti hakkında bir 
görüşe sahip olmamaları amil olmuştur. Hazırlıksız 
olarak ortaya atıldığı için, Ecevit'in 9 aylık iktidarı 
döneminde bu konuda akademik tartışmalardan ileri 
bir sonuç alınamamıştır. Bu tartışma ve tereddütler 
yüzünden mevcut düzen içinde halk tarafından halka 
açık şirketler yoluyle yapılacak yatırımları da geniş 
ölçüde baltalamıştır. 
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Muhterem, arkadaşlar; 
Ecevit Hükümetinin Devlet idaresinde ve TRT 

yönetiminde, millî eğitimde yaptığı değişikliklerin 
yarattığı huzursuzluklar şimdiden birer birer kendini 
göstermeye başlamıştır. 

Verdiğim bu örnekler Ecevit Hükümetinin kısa 
iktidarı döneminde ekonomimizi ve sosyal hayatımı
zı içine sürüklediği yıkıntı ve bunalım hakkında bir 
fikir vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Irmak Hükümetinin huzurunuza getirdiği bütçe, 

işte böyle bir ortam içinde hazırlanmış ve böyle bir 
miras üzerine oturmuş bir bütçedir. Plan ve program 
hedeflerine ne ölçüde uygun olarak hazırlanırsa ha
zırlansın, bu bütçenin uygulamada bu mirasın olum
suz etkisinden kurtulmasına imkân olmayacaktır. 

Biraz önce de işaret ettiğim üzere, tasarruf açığı, 
fiyat artışları, dış ticaret açığı ve dış ödeme açıkla
rını kapatmak gerekmektedir. Bunlar yapılmadıkça 
bütçeyi bütünüyle uygulamak ve öngörülen yatırım
ları gerçekleştirmek imkânı bulunamaz. Bu yapılma
yınca da, bugün bir numaralı sorun haline gelen iş
sizliği azaltmakta başarı elde edilemeyecektir. İktisa
dî gelişmemiz, sosyal adalet ve güvenlik alanında ile
ri adımlar atmamız da, işaret ettiğim sorunların hal
ledilmesine bağlı kalacaktır. 

Öngörülen hedeflere ulaşılması bazı şartların ger
çekleşmesine bağlı olmakla beraber, bu bütçenin kal
kınma planımız ve yıllık programa uygun olarak ha
zırlanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bütün 
mesele, bunun olduğu gibi gerçekleştirilmesini sağla
maktır. Bu, yeni hükümetler için ciddî bir görev ola
caktır. 

Yine bu bütçenin yatırımlara dönük, yatırımları 
artıran ölçüde bir bütçe olması da sevindiricidir. Ma
liye Bakanımızın Bütçe Karma Komisyonunda ver
diği izahata göre yatırım amaçlı yatırım ödenekleri
nin toplam bütçe içindeki ağırlığı % 35'in üstüne çık
mış bulunmaktadır. Köye dönük hizmetler için ayrı
lan ödeneklerin geçen yıl bütçesine nazaran % 30 
oranında artırılmış olması da, hepimiz için sevindirici 
bir olaydır. 

BAŞKAN — Sayın Turan, lütfen bağlamanızı ri
ca ederim. 

SAMİ TURAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Millî savunmamızın yeni ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere savunma ödeneklerinin artırılmış olması da 
memnuniyet vericidir. 

5 . 2 . 1975 O : 3 

Personel Kanunundaki mahrumiyet yeri ödeneği 
müessesesini işletmek üzere bütçeye ödenek.. konmuş 
olması yerinde olmuştur. 

Bütçede yatırımları hızlandırma, toplu iş sözleş
melerinin gerektirdiği giderler, önemli fiyat artışla
rını karşılama, küçük tasarrufları yatırıma yöneltme 
konularına yer verilmiş olması da olumlu karşılan
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zamanın verdiği imkân ölçüsünde 1975 yılı Büt

çesi ve bu bütçe ile ilgili konuların bir kaçı hakkın
daki görüşlerimi arz etmiş bulunuyorum. Bütçenin 
Yüce Milletimize ve memleketimize hayırlı, uğurlu 
olmasını diler, Yüce Senatoyu, Bakanlığın değerli ele
manlarını ve kıymetli Başkanı saygıyle selâmlarım. 
(C. G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu?.. Yok. 
Bütçenin tümü üzerinde kişisel olarak söz almış 

Sayın üyeler konuşmuşlardır. 
Hükümet konuşacak mı efendim?.. 
MALÎYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Lütfe

dersiniz. 
BAŞKAN — Hükümet adına Maliye Bakanı Sayın 

Prof. Bedri Gürsoy, buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Çok 

Sayın Başkanım, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Gecenin bu geç saatinde sizi fazla işgal etmeden, 

yüce senatörlerce bütçenin iyileştirilmesi yönünde öne 
sürülmüş sorunlara, bütçeyi eleştirmek lütfunda bu
lunan konuşmacılara ve bizden soru sormak ve cevap 
beklemek üzere kürsüye gelmiş sayın hatiplere kısa
ca cevap arz etmek isterim. 

Önce, Tabiî Senatör Sayın Selâhattin Özgür'ün 
yaptıkları çok etraflı incelemeye dayanan konuşma
sından dolayı kendilerini kutlamak isterim. 

Sayın Özgür'ün sade bu yılın bütçesi üzerinde de
ğil; fakat genel olarak memleket sorunları, dünya 
ekonomik bunalımı, bu bunalım içinde Türkiye'nin 
yeri, Türkiye'deki Bütçe, Plan uygulamaları ve ben
zeri şeyler üzerindeki öne sürdükleri öneriler hakika
ten çok ilginçti. Ama Sayın Özgür'ün kısaca cevap 
arz edeceğim bazı soruları da oldu; müsaade ederse
niz onlara cevap takdim edeyim. 

Sayın Özgür buyuruyorlar ki, Türkiye'de tediye 
muvazenesi açığı artıyor. Haklıdırlar; takdim konuş
mamda konu üzerinde durmuştum, takdim konuşma
sından çok önce, Hükümet sorumluluğu aldığımız ilk 
haftalar içinde basına da intikal'edem bir beyanatta 
da bulunmuştum. Dövizin, maliyecilerin ve iktisatçı-
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ların iyi kullanılmasını önerdikleri kıt malların en 
kıtı olduğunu ve büyük zorluklarla kazanılmış döviz 
rezervlerimizi en etkin bir biçimde kullanmak duru
munda olduğumuzu, bu sorunun Maliye Bakanlığı
nın sorumluluğu altında bulunduğunu büyük ölçüde 
belirtmiştim. Acaba bu, giderek yeniden Î970'lerden 
önce Türkiye'nin ıstırabını çok çektiği kronik döviz 
kıtlığı noktasına bizi yeniden getirecek mi?.. Kehanet
te bulunmak zordur, fakat işçi dövizleri zayıflarsa, 
Türkiye kendi kaJk:nması için öngörülmüş hedeflere 
belli zamanlarda ulaşamazsa, istihdam sorununu kı
sa sürelerle çözümleyemezse, (Tabiî, nüfus artımını 
bugünkü hızında sürdürürse) dış piyasaya açılma ola
naklarım bir zamanlar çok ümit verici biçimde yöne
tirken aynı başarıyı gelecek yıllarda da sürdüremezce, 
soruya olumsuz cevap vermek gerekir; ama çok şü
kür bugün için böyle bir sorun yoktur. 

Türkiye, dünya milletleri arasında Merkez Ban
kası rezervleri en iyi durumda olan ülkelerden biridir. 
Bütün mesele, dediğimiz gibi, bu kaynaklarımızı bi
raz evvel arz ettim konuları çözümlemede kullan
maktır. 

Sayın Özgür'ün bir başka sorusu şu : «İşçi döviz
lerini neden kaynak üretici biçimlerde kullanmıyor 
sunuz? 

İşçi dövizlerinin kaynak üretici biçimlerde kulla
nılması; önerilmesi kolay, uygulanmadı zor bir iştir. 
Çünkü, işçi dövizlerinin verimli alanlarda kullanıl
ması birtakım örgütlenmeleri gerektirir ki, bu henüz 
gerçekleşmemiştir veya gerçekleşmede beklenilen sü
rat ve beklenilen çabuk gelişme olamıyor. Ama buna 
rağmen bu alanda alınmış tedbirler vardır; Türk işçi
lerinin kurdukları birtakım teşebbüsler yurdun her 
yerinde filizlenmeye başlamış, verimler vermeye baş
lamışlardır. Bizden evvelki Hükümetler de, biz de bu 
alanda birtakım tedbirlere başvurduk ve vurmakta
yız. Meselâ, Türkiye'nin muhtaç olduğu yatırım mal
larının işçiler tarafından ithal edilmesini bizden ev
velki Hükümetler de bir politika olarak izlemişlerdir, 
biz de izlemekte devam ediyoruz. 

Yine, işçilerin mesken edinebilmeleri için Türki
ye'deki mesken kredisini planlayan bankada alınmış 
tedbirler, elde edilmiş sonuçlar vardır, ama daha iyisi 
yapılabilir mi?.. Tabiî, yapılabilirdi. 

Yine, bu konuda Türkiye Halk Bankası nezdinde 
küçük işletme kredileri biçiminde dış memleketlerde 
çalışmış ve çalışmakta olan işçilere açılmış krediler 
vardır. 

Son olarak, biz, dış memleketlerdeki işçilerimizin 
tasarruflarının Türk kamu kredisinin karşılanmasın
da bir kaynak olarak da, beslenmesinde bir kaynak 
olarak da kullanılmasını düşünüyoruz. Birazdan cevap 
arz ettiğim zaman belirteceğim, bu yıl bütçede ha
kikaten 9 milyara çıkmış olan bir borçlanma öngö
rülmüştür. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakılırsa 
bu, gerçekleşmesi zor bir rakamdır, ama biz birtakım 
özendirici, teşvik edici tedbirlerle bu amaca ulaşma
yı umuyoruz. Özendirici, teşvik edici tedbirler ara
sında dış memleketlerde çalışan işçilerimizin dövizle
rini de bu gibi yatırıma tahsis edilen istikrazlara çek
meyi düşünmekteyiz, planlamaktayız. 

Sayın özgür'ün, Kamu iktisadî Teşebbüsleri yatı
rımları için bazı soruları oldu; «Bunlar aksıyor.» bu
yurdular. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yatırım uy-

! guîamaları her sene en ideal biçimde gerçekleşiyor 
diyemem. Geçmiş yılların her biri kendine özgü bazı 
özellikler taşıyor; ama 1974 programına ait bazı ra
kamlar vermek gerekirse şunu söyleyebilirim : 19 mil
yar 970 milyon bir yatırım öngörülmüştür, aşağı yu
karı bu yatırım gerçekleşme yolundadır. Binaenaleyh, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1974 yılı içindeki ya-

[ tırımiarında, hele sayın konuşmacının belirttikleri gi-
I bi, finansman yokluğundan dolayı gerçekleşmeyen ya-
i îırım yoktur. 
ı 
i 

j Gene Sayın Özgür, «Yatırımlar fizik olarak niye 
j gerçekleşmiyor; çünkü bunlar için gerekli fonlar bu-

lunamıyor.» derken, acaba 1974 ve 1975 bütçelerimiz-
| de yer almış olan yatırımları hızlandırma fonunu göz-
[ önünde bulundurmamışlar mıdır? Bu fonun 1974 yı-
I lı içindeki uygulamalarında 1974 yılının Türkiye için 
I çetin bir yıl olduğunu arz etmiştim. Sadece, bütün 
I bu çetin şartlara rağmen bu fondan 1974 yılı içinde 
I bir milyara yakın bir harcama yapılmıştır. Mevdu-
i atın gereği kadar çoğalmadığı bir gerçektir; ama bu 

1974 yılının kendine has şartlarının doğurduğu bir so-
i rmçtur. 
i 
! Kredilerin ticarete ve hizmetlere gittiği, açış ko-
! nuşmasında vermiş olduğum rakamlarla da belirlen-
I diği gibi, pek gerçeklerle bağdaşmıyor. Türkiye'de kre

di artışını peşinden sürükleyen en önemli etken, hiç 
şüphesiz ziraî mahsuller ve ziraî kredi kooperatifle
ridir. 

Sektörler arası dengeler üzerinde durdular; uzun 
ve etraflı konuşmalarında bu konuya temas ettiler. 
Plan yapmanın, planla bütçeyi bağdaştırmanın bir ge
reği de, bu çeşit dengeleri gözönünde bulundurmak 
ve ikisi arasında ahenk sağlamaktır. Geçmiş yıl büt-
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çelerinde olduğu gibi, bu yıl bütçede de bunun ya
pılmasına özen gösterilmiştir. 

Sayın Fikret Gündoğan bende, acaba bazan in
sanların sözleri düşüncelerini aşıyor mu veya en azın
dan niyetlerini aşıyor mu, diye bir izlenim bırakmış
tır. Çünkü, şimdiye kadar bizim Hükümetimizin gü
venoyu almamış bir Hükümet olduğu her vesile ile 
yüzümüze vurulmuştur. Biz de zaten bunu inkâr et
miyoruz, ama bu Hükümetin meşruluğu ilk defa ken
di görüşmeleri sırasında ortaya atılmıştır. Belki ben 
yanlış anladım; eğer yanlış anladıysam özür dilerim. 
Tahmin ediyorum ki, bu ya bir yanlış anlamanın do
ğurduğu bir şeydir yahutta niyetleri aşmış bir güçlü 
ifade kazandırmış olmak için sözlere verilmiş bir ke
limeden meydana geliyor? Çünkü Hükümetimiz me-
şuruluğu, gayri meşruluğu birbirinden ayıran hukuk 
düzeninin temeli olan Anayasaya göre kurulmuş bir 
hükümettir. Meşruluğu hakkında şimdiye kadar hiç 
kimse hiçbir şey söylememiştir; ama bu Hükümet 
kanun teklif eder mi, etmez mi, bütçe yapar mı, yap
maz mı konusu çok tartışıldı. 

Bir parti Mecliste 226'nın üstünde mebus sayısı 
bulundurabilir, hükümet kurmaya da yetkili olabilir; 
ama hükümet olmadıkça o parti bütçe teklif edemez. 
Çünkü bütçe teklifini Anayasa Hükümetlere vermiş
tir. Biz de Anayasaya göre kurulmuş bir Hükümet 
olarak kendimizi Anayasanın öngördüğü sürelerde ve 
Anayasanın emrettiği biçimde bir bütçe hazırlamakla 
sorumlu saydık. Bilmem ki bu işte hata mı ettik?.. 
Çünkü, her vesile ile bizim büyük çabalarla, çok güç 
şartlar içerisinde meydana getirdiğimiz bu bütçeyi, 
güvenoyu almamış, müstafi bir hükümetin bütçesi 
olarak her vesile ile her yerde zikretmekten bana, 
âdeta bir özel zevk duyuluyor gibi geliyor. 

Bu hususta benim kanım şudur : Türkiye'de hiç
bir yasada, hiçbir yerde geçici bütçe hazırlanacağına 
dair bir hüküm yoktur. Tersine; Türkiye'deki yasa
larda yıllık bütçe hazırlanacağına ve bu bütçenin de 
belli zamanlarda büyük Meclise sunulacağına dair hü
kümler mevcuttur; ama Türkiye'de tatbikatta geçici 
bütçeler vardır. Daha İstiklâl Savaşı sırasında geçici 
bütçeler yapılmıştır. Ondan sonraki Cumhuriyet hü
kümetlerinde 50-51 yıl içerisinde 1/3'e yakın bütçe 
yılları geçici bütçe ile başlamıştır. Bu uygulama ne
reden çıkıyor?.. Yasalardan değil, Yüce Meclislerin 
bütçeyi yaparken zaman bakımından veya başka ba
kımdan karşılaştıkları zorlukların ortaya koyduğu ve 
zorlukların meşru hale getirdiği bir uygulamadır. 
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Eğer biz bu sene de yeni malî yıla bir geçici büt
çe ile başlasaydık; Bütçe Karma Komisyonunda da 
arz ettim, Cumhuriyet tarihinde ilk kez üç kere ar
ka arkaya geçici bütçe ile başlamış malî yıllarla mem
leketimiz karşılaşacaktı. Geçici bütçenin hiçbir mu-
hassenatı yoktur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Arka ar
kaya mı?.. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY (Devam
la) — Evet; yani arka arkaya sözünü şu anlamda 
söylüyorum : Hem 1975, hem 1974, hem 1973 olu
yor. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — 1973 yoktur Sa
yın Bakan. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY Revam
la) — Bilmem; bana var gibi geldi. 

Bir başka konu; yine Sayın Gündoğan konuşma
larında bizi canı olmayan bir Hükümet olarak vasıf
landırdı. Tabiî bir hükümete canlılık veren Yüce 
Meclisin ona karşı gösterdiği güvendir. Bunu takdir 
ediyorum; ama canlı olmasak bile birtakım canlı hü
kümetlerin yaptığı, yapabileceği başarılı sonuç vermiş 
birtakım faaliyetlerde de bulunduk. Herhalde Kıb-
rıs'daki İngiliz üslerinde yıllardır esir durumunda bı
rakılmış vatandaşlarımızın memlekete gelip, sonra 
Kıbrıs'a dönmesi, cansız bile olsa bir hükümetin en 
azından iyilikle anılacak bir icraatı olmalıdır; 

Libya'dan gelmiş heyetle yapılmış anlaşmalar 
Cumhuriyet hükümetlerinin geçmiş yıllarda yabancı 
memleketlerle yaptığı en şümullü, en iyi anlaşmalar
dan biridir. Bu da, cansız bir hükümet bile olsak, her
halde en azından iyi sayılacak, iyi sayılabilecek bir 
icraat olmalıdır. 

Sayın Gündoğan'ın bir ilginç beyanı da şu : Be
yanlarından, bizim program bütçe ile sanki 1975 yı
lına ilişkin Üçüncü Beş Yıllık Planın Üçüncü yılına 
ait Programı, Bütçeyi Meclise sunduktan sonra yap
mış ve göndermişiz gibi bir izlenim edindim. Eğer 
yanlış anladımsa özür dilerim; ama bunu demek isti
yorlarsa, önümde geçmiş yıllara ait bazı uygulama
lar var; bakınız, size bunları tarih sırası ile suna
yım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Batıl ma-
kusen aleyh olmaz. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY (Devam
la) — Batılın makusen aleyh olmayacağını ben de 
bilirim; ama söylediğimin batıl olmayacağını da arz 
etmeme müsaade ediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır efen
dim, biz arkadaşımızla konuşuyoruz. 
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MALİYE BAKANİ BEDRİ GÜRSOY (Devam
la) — Siz benim kadar yaşlı mısınız bilmem Sayın 
Gündoğan; ama ben... 

BAŞKAN — Devam buyurunuz Sayın Bakan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Devam buyurunuz Sayın Bakan, devam buyuru

nuz efendim. 

MALİYE BAKANİ BEDRİ GÜRSOY (Devam
la) — 1970 yılında yıllık program 1 Aralıkta Meclise 
gelmiştir. 1971 yılında 11 Ocakta; yani 41 gün son
ra. 1972'de 30 Aralıkta; yani 30 gün sonra. 1973'te 
8 Aralıkta; yani 8 gün sonra. 1974'te 25 Ocakta; ya
ni 56 gün sonra. 1975'te 3 Ocakta; yani 33 gün son
ra. 

Bu tarihlerin bize verdiği sonuç nedir?.. Hemen 
hemen hiç. Çünkü; gerek Programa ilişkin çalışma
lar, gerek Bütçeye ilişkin çalışmalar belli bir dönem 
kapsar. Bütçenin hazırlık dönemi dokuz aylık bir dev
reden geçer. Bu dokuz aylık dönem de üçer aylık üç 
kısma ayrılır. Pekiyi takdir edecekleri gibi, bütçenin 
ilk üç aylık hazırlanması ilgili bakanlıklarda olur, ikin
ci üç aylık çalışmaları Maliyede ve Planlamada olur, 
son üç aylık kısmı da Maliye, Planlama ve diğer il
gili dairelerde geçer. 

Binaenaleyh, bütçenin Meclise takdim tarihi olan 
kasım sonunda zaten yıllık programa ilişkin çalışma
lar bitmiştir. Bütçedeki bazı denklikleri, yıllık prog
ramın iktisadî büyüklüklere, yani makro ekonomik 
dengelere ilişkin hazırlıkları bitmeden yapmaya im
kân yoktur. Birisi öbürünün hazırlanmış olmasını ge-

„ rektirir; ama bu önceden yapılmış hazırlıklar çeşitli 
sebeplerle gördüğünüz gibi, 8 günden, 56 güne kadar 
değişen son altı yıllık tarih içerisinde gecikmelerle 
Resmî Gazetede neşredilmiş olabiliyor. 

Bir başka sorun; bize vergi gelirlerini geliştirmeyi 
önerdiler. Bu hususta kendileriyle müttefikim. Biz de 
aynı şeyi önerdik, bunu yapacağımızı söyledik; neler 
düşündüğümüzü de konuşma programında belirtmiş
tim. Acaba vergi gelirlerini geliştirmek, yeni vergiler 
getirmek anlamını da kapsamına alır mı?.. Alabilir. 
Biz, doğrusunu isterseniz yeni vergi getirmeyeceğiz 
diye programımıza koyarken bunu düşünerek yap
tık. 

Çünkü, Türkiye'nin sade bir enflasyonist dönem
de değil; fakat durgunluğa giden bir dönemde de ol
duğunu düşündük ve bu döneme uygun bir malî po

litikanın gereği olarak da, yeni yükümlülükler getir
meyi uygun bulmamıştık. 

Eğer talih bana dönse de, şöyle cömertçe daha 
10 yıl Maliye Bakanlığında kalacaksınız diye ihsan 
etse... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İnşallah. 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY (Devam

la) — Böyle bir temennim yok, ben mesleğimden 
memnunum. 

Bu önümüzdeki dönemler için yeni vergileri çok 
ciddî biçimde düşünür, gerekliliğini, gereksizliğini 
katî sonuçlara varmadan sizlere takdim edemezdim. 

Bizim siyasî tercihler yapıp yapmadığımız soru
su çok eleştirildi, onun üzerinde durmayacağım; ama 
eğer bu arz ettiğim yeni yükümlülük getirmeme bir 
•siyasî tercihse, bunu yaptığımız bir gerçektir. 

Sayın Gündoğan'ın bir başka önemli soruları; İk
tisadî Devlet Teşekküllerinin finansmanına ilişkin ko
nudur. Buyurdular ki, İktisadî Devlet Teşekkülleri
nin finansmanı için 1211 sayılı Kanun, yani Merkez 
Bankası Kanununun 48 ve 51 nci maddelerine daya
nılarak 6,5 milyarlık çok karışık bir işlem' yoluyle 
finansma gidilmiştir. Bir kanunda yer almış bir me
kanizmanın karışık olup olmadığını peşinen kestir
mek güç; ama uygulamaya bakarsak 1974 yılında 
51 nci madde gereğince Kamu İktisadî Teşekkülleri
ne 11 milyar 40 milyon lira verilmiştir. Demek ki, 
bu geçmiş yıllardaki uygulamalarda da kullanılmış 
bir mekanizmadır. Herhalde geçmiş yıllarda kullanıl
mış bir mekanizmayı bizim kullanmış olmamız, bi
zim suçlanmamız için bir sebep sayılmamalıdır. 

Bu vesileden faydalanarak bir konuyu daha arz 
etmek isterim : Biz, geçen yıl da olduğu gibi, mevdu
at munzam karşılıklarını Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin yatırım masraflarını karşılamada bir kaynak 
olarak kullanmayı düşünmüştük, bunu bütçeye de 
koymuştuk; ama Anayasa Mahkemesi bu kaynağın 
kullanılmasına ilişkin geçen yıl geçici bütçesindeki, 
sonra ardından geçen yılın asıl bütçesindeki madde
leri iîga edince, bunu yeni tasarıdan çektik çıkardık. 
Fakat bana sorarsanız; Bütçe Karma Komisyonunda 
da tafsilâtıyle arz ettim, bu kaynak Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin finansmanında kullanılacak iyi bir 
kaynaktır. Zaten bu kaynağın Türk toplumunda ih
das edilmesinin sebebi de, kamu kesimindeki yatırım-
lann bu kaynaktan yararlanarak finanse edilmesidir. 

Bu, o kadar öyledir ki, o kadar doğrudur ki, bu
gün Kamu İktisadî Teşebbüslerine kredi sağlamak 
için kurulmuş olan Devlet Yatırım Bankamız, vak-
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tiyle bu kaynaktan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ya
tırımlarını finanse etmede 1,5 - 2,5 milyar, (Şimdi 
rakam hatırımda değil; fakat 1950'leri düşünürseniz 
bu 2,5 milyar çok büyük paradır.) tutarındaki bir 
kısmını kullanmıştır ve Amortisman Kredi Sandığı 
bütün kaynaklarını Devlet Yatırım Bankasına devret
tiği zaman bu mevduat munzam karşılıklarının finans
manda kullanılmış kısmı da o müesseseye verilmiş
tir, halen kaynakları arasındadır. Zannederim ki, id
dialarımızı kanıtlayacak kesin bir delildir. 

İkinci konuşmalarında üzerinde durdukları bir so
run; «Kapitalist ekonomilerde fiyat artışı var.» de
diler. Doğrudur. Ben genel olarak bunları hür dün
ya memleketleri diye tanımlarım. Bu, sosyalist eko
nomilerde fiyat artışları yoktur anlamına gelmez. Ko
numuzun dışında olduğu için onun üzerinde durma
dım. Yoksa, enflasyonun dünya ekonomisini baskısı 
altında tuttuğu dönemde, kapitalist memleketlerde ol
duğu gibi, sosyalist ekonomili memleketlerde de bir 
enflasyonist baskı kendini göstermiştir. Bu, bir kere 
uluslararası entegrasyonun, uluslararası birbiriyle iliş
kili milletlerin kendiliklerinden birbirlerinden aldıkla
rı bir hastalıktır. En azından bir kısmı da onlara sira
yet etmiştir. 

Bunun dışında, elimizde hür dünya memleketleri 
ekonomilerine benzer göstergeler yok; ama başka an
lam taşıyan göstergeler vardır. Biz o göstergelere 
baktığımızda, aynı hastalığın o ekonomiler içerisinde 
de varlığına şahit oluyoruz. O kadar ki, dünyanın hiç
bir yerinde görülmemiştir; 1970'lerin başında Polon
ya'da, bu baskıdan dolayı kendi satın alma güçlerinin 
azalmış olmasından, işçiler, silâhlı askerî birlikler üze
rine hücum etmek mecburiyetinde kaldılar ve çok 
kanlı olaylar cereyan etti. 

Ba.şka şeyler de söylenebilir, meselâ, sosyalist eko
nomilerin hepsinde mevduat artıyor. Mevduat niye 
artar?.. İnsanın elinde parası olur, alınacak mal da 
bulunursa artar mı?.. Sosyalist ekonomilerin hepsin
de yeniden getirilen birtakım teşvik tedbirleriyle ka
mu kredileri geliştiriliyor. Zaten şunu arz etmek is
terim; iktisadî sorun her yerde aynıdır. Bu, kıt mal
larla hudutsuz ihtiyaçların giderilmesi sorunudur. Sos
yalist ekonomi de buna bir çözüm getirmeye çalışır, 
kapitalist ekonomi de buna bir çözüm getirmeye ça
lışır. 

Üzerinde durdukları bir başka sofun; Bütçe Ka
nununun 33 ncü ve 36 ncı maddelerine ilişkin sorun
lardır. Tekrarla beyan ettim; Bütçe Karma Komis
yonunda da arz etmeye çalıştım, sabahleyin yüce hu

zurunuzda da belirtmeye çalıştım, biz şu sorunu orta
ya koymak istedik; Türkiye'de Devlet, 19 ncu asırda
ki gördüğümüz devlet değildir. Türk Devleti üretici 
bir kuruluştur. Bir çok malların üretiminde sorumlu
luk almış bir kamu kuruluşudur Devlet. Bu üretilen 
malların bir kısmı doğrudan doğruya genel bütçe için
dedir, bir kısmı İktisadî Devlet Teşekkülleri gibi birta
kım başka kurumlara ayrılmıştır. 

Şimdi, üretici bir devlet, pek tabiî olarak işveren 
bir devlettir. İşveren olarak kamu kesimi birtakım 
sorunlarla karşı, karşıyadır. 

Bu sorunları, Bütçe Karma Komisyonunda biraz 
daha ayrıntılı biçimde ortaya koymaya çalıştım ve 
şunu dedim : Türkiye Hükümeti işveren olarak ken
disi, yaptığı toplu iş sözleşmelerini bir standarda ulaş
tırmaya, ahenkleştirmeye mecburdur; bunu düşünme
lidir. Bununla biz toplu iş sözleşmelerini yeni düzen
lemeye tabi tutmak istemiyoruz. Siyasî partiler nasıl 
demokratik rejimin ayrılmaz bir parçasıysa, hür sen
dikacılık da hür cemiyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Hür sendikacılığın olduğu her yerde toplu iş sözleş
mesi olur. Bizim buna karşı, bunu sınırlayan, bunu 
kısıtlayan herhangi bir istekle gelmiş olmamız hiç bir 
zaman bahis konusu olamaz; aklımızdan da geçme
miştir. Eğer bu çeşit düşünceler varsa, bizim düşün
mediğimiz şeyleri bize isnat etmek olur. Kendilerinin 
de zaten böyle bir şey söylediğini sanmıyorum; ama 
şunu da arz etmek istiyorum : 

Biz sadece, bu sorunu kamuoyunda tartışalım, 
böyle bir sorun olduğunu bütün ilgililere duyuralım 
diye bu maddeyi getirdik. Yoksa ne kanun metninde 
kalmasında ısrar edeceğiz ve ne de bir başka biçime 
dönüştürülmesine karşı geleceğiz. 

36 ncı maddeye gelince; bu da, bir çok dünya 
memleketlerinde uygulanmış bir kurum, Türkiye'de 
de acaba kurulursa yararlı olur mu olmaz mı? İşe ya
rar mı yaramaz mı diye denenmesini sağlamak üzere 
yapılmış bir ön tekliften ibarettir. Kanunda yer alma
lı mı, almamalı mı?. Bu, tartışılabilir. Bütçe Kanunuy-
le, böyle sürekli görev görecek bir kurul kurulmalı mı, 
kurulmamalı mı?.. Anayasa Mahkemesinin 1974 Bütçe
sinin çeşitli maddelerini iptal ederken dayandığı hukukî 
dayanaklar gözönünde bulundurulursa, hakikaten üze
rinde durulmaya değer bir sorundur; ama biz bu büt
çeyi, (kaç kere arz ettim) Anayasa Mahkemesinin bu 
hükümleri, bu iptal kararları elimizde yokken yap
mıştık; ondan dolayı da bazı çelişkilere düştük, bu 
çelişkileri de mümkün olduğu kadar Bütçe Karma Ko
misyonun yardımlarıyle gidermeye çalıştık. Ama da-
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ha 1950'lerden itibaren her yerde bir fiyat ve gelir 1 
ayarlama teşkilâtı kurmak, bir (Priees and incomplace) 
tayin etmek için 1966 yılmda İngilizlerin çıkardığı bir 
kanun var; Fiyatlar ve Gelirler Kanunu. Bununla ku
rulmuş bir komiteleri var; bu Fransa'da da var. Za
ten iktisadî İşbirliği Teşkilâtı, üyesi olduğu bütün 
memleketlere böyle kurumlar kurulmasını tavsiye et
miştir. Bize yapılan tavsiye raporlarında da olmak 
gerekir. 

Binaenaleyh, biz de bunlardan esinlenerek: böyle I 
bir kurum kurulursa acaba Türkiye'de de önemli bir 
sorun olan «Fiyatlar ve gelirler» sorununu düzenle- I 
mede yardımı olur mu olmaz mı diye düşündük. Doğ
rusunu isterseniz, size samimiyetle itiraf edeyim: o 
kurumda kurduğumuz kalabalık heyetin pek de ve
rimli bir çalışma yapacağı kanısında değilim; ama boy- I 
le bir çalışmanın, böyle bir sorunun ortaya atılması
dır asıl bizi harekete getiren nokta. 

Sanırım ki, benim notlarımda kaydettiğim husus- ı 
lara, Sayın Gündoğan'ia ilişkin olarak, ifadelerimle 
arzı cevap ettim. Şimdi kısaca müsaade buyurursanız, j 
öbür hatiplerin ortaya attıkları sorunlar üzerinde du
rayım. | 

Sayın Atayurt, birbirinden önemli birçok sorunlar 
ortaya attılar. Kendileri burada yoklar; ama gıyapla
rında da olsa bazı konuları aydınlatmak için kısaca ce
vap vermek isterim. j 

«Amerikan yardımı kesildi; ne olacak?» dediler, j 
Bütçe konuşmasında da arz ettim; bu yılki bütçemiz- j 
de millî savunma masrafları <yC 60 artırılmıştır. Biz 
demek ki, önümüzdeki buhranlı yılların savunma ba- J 
kurundan bize getireceği sorumlulukları öngörerek j 
bütçemizi yapmaya çalıştık. 

Bütçe dönemini anlattılar. Bütçenin yapılmasının i 
da 1974 yılının Temmuz ajandan başlayarak günü- j 
müze kadar geldiğini söylediler. O husustaki fikirleri- ı 
ne ben de katılıyorum. 

Bazı övücü sözler de söylediler. Doğrusu ondan j 
dolayı da müsaade ederseniz şükranlarımı arz etmek 
istiyorum. Çünkü, başka biçimde ve başka yönde o 
kadar çok söz duyduk ki, bir kerede bir aferin di- | 
yen olursa, müsaade ederseniz ona da teşekkür et- i 
mek isterim. (A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» j 
sesleri.) 

Bu bütçe istikrarı sağlar veya sağlamaz... Bunlar j 
bir anda kısaca kestirilip atılacak sorular değildir. I 
Kısa sürede cevaplandırılması zor sorulardır. Hele i 
kısa dönemde netice alınması zor sorulardır; ama eğer j 
istikrarın gerektirdiği birtakım malî, iktisadî tedbirle- j 
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re başvurursak; birçok memleketlerin hem enflasyon
dan kurtulmak için, hem de ekonomilerini durgunluk
tan kurtarmak için uyguladıkları ve başarılı sonuç al
dıkları tedbirlerin, Türkiye'de sonuç vermemesi için 
ben bir özel sebep görmüyorum. Kaldı ki, sabahki 
konuşmamın sonunda da arz etmeye çalıştım; Türk 
ekonomisi güçlü bir ekonomidir, bugün karşılaştığımız 
birtakım sorunları rahatlıkla çözünmeyebilecek bir güç
tedir. 

«Konjönktürel eğilimlere uygun esneklikler sağ
lanmalıdır.» buyurdular. Buna da arzı cevap etmiş
tim. Bizim bütçemizde bunu sağlayan çeşitli fonlar 
var, 

Kaynak dağılımlarının şüpheli olduğu söylediler. 
Bu herhalde biraz evvel cevap arz ettiğim Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin finansmanda kullanılan kaynak
larına ait bir şey olmalıdır. Onu tekrar etmeyeceğim;; 
çünkü biraz evvel arzı cevap ettim. 

«Yatırımlar için yeterli ödenek yok.» buyurdular. 
Bu fikirlerine katılamayacağım. Çünkü sabahki konuş
malarımda da arz ettim; biz Planın öngördüğü ya
tırımlar için kamu kesnıine gerekli her ödeneği büt
çeye koyduk, «Enflasyon bunlara tesir eder» buyur
dular. Doğrudur, tabi eder; ama bizim bütçemizde 
yer almış rakamlar defiate edilmiş rakamlardır. Yani 
tahminin yapıldığı yılda; diyelim 1974 yılında, 1975 
yılında fiyatların alacağı seyir düşünülerek, yatırım
ların geride kalmaması için çoğaltılarak bütçeye ithal 
edlmiş rakamlardır. Kaldı ki, biz bu tedbirle de ye
rinmiyoruz; bunun için bütçemizde özel fon var. 

Kadroların bütçeye eklenmesi ve Yüce Meclisin 
kadrolar üzerinde denetimi : 

Tarih tekerrür müdür bilemem: ama malî uj'gula-
maiarda birçok eski uygulamaların yeni düşünceler 
gibi karşımıza çıkarıldığına sık sık şahit oluruz. Cum
huriyet Hükümetleri, İkinci Meşrutiyet Hükümetlerin
den birtakım kanunlar devralmışlar ve ilk bütçelerini 
ona göre yapmışlardır. 1050 sayılı Muhasebe-i Umu
miye Kanununun hemen hemen çok az maddesi de
ğiştirilerek bir kopyası gibidir. 

Bizim 1929 yılında ilk Memurin Kanununu, ilk 
Maaş Kanununu çıkarıııcaya kadar yaptığımız uygu
lama böyle idi; bütçelere her yıl kadrolar eklenirdi. 
Ama sonunda görüldü ki, kadroları bütçelere eklemek, 
Bütçe Karma Komisyonlarında (Tabiî, o zaman Bütçe 
Karma Komisyonu yok, onun yerine başka komis
yonlar var) ve bütçe kanunlarının incelendiği başka 
komisyonlarda çeşitli pazarlıklara sebebiyet verebili
yor ve kayırmalar yoluyle kadro eklemeleri, uygula-
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maları alıp gidiyor. Onun üzerine, çıkarılan ilk Me
murin Kanunuyle; ilk Barem Kanunuyle bu uygulama
ya son verildi ve denildi ki, «JBundan böyle kadrolar, 
çıkarılacak teşkilât kanunlarına eklenecektir.» Bu da, 
yeni çıkan Personel Kanunumuz yürürlüğe girinceye 
kadar uygulandı gitti. 

Şimdi, yeniden 1929'dan evvelki döneme dönüyo
ruz. Bunun da Meclisin denetimi bakımından bir üs
tünlük getireceğini düşünüyoruz. Sahiden getirir mi?... 
Meclisin, bir milyona yakın kamu personeli bulunan 
Türk Devletinin bütün kadrolarını gerekli titizlikle in
celemeye vakit bulabilip, bulamayacağını sizin takdiri
nize bırakıyorum. 

Yatırımlardaki fizikî gerçekleşmenin noksanlığı 
hakkındaki fikirlerine de katılmamama izinlerini ri
ca edeceğim; çünkü biraz evvel bazı rakamlar takdim 
ettim. 

Konsolide bütçenin istikrazla kapanmış olmasını 
tenkit ettiler. Doğrusunu isterseniz, Türkiye'deki ve 
dünyadaki uygulamalara bakarak bunun öyle tenkide 
değer bir uygulama olduğu kanısında değilim. 107 -
108 milyarlık bir bütçede yüzde 8 oranında bir istik
raz, bir borçlanma hiç de çok sayılmamak gerekir. 
Kaldı ki biz, bu istikraz gelişsin diye, toplum tarafın
dan iyi bir kabule mazhar olsun diye birtakım özen
dirici tedbirleri de düşünüyoruz; faiz hadleriyle iliş
kin birtakım tedbirler dahil. Bunun birçok yararları 
yanmda; bütçeye kaynak sağlama, bütçe denkliğini 
sağlama yanmda, Türkiye'nin pek muhtaç olduğu ser
maye piyasanın teşekkülünde de önemli bir rol oy
nayacağını Yüce Heyetinize hatırlatmak isterim. 

Şunu da arz etmek isterim ki; gelişme seviyesi Tür
kiye durumunda olan devletlerin bütçeleriyle muka
yese edilirse, bu borçlanma rakamı, hiç de abartıl
mış, mübalağalı, millî gelir hesaplarına veya bütçe he
saplarına göre çok dengesiz görülen bir borçlanma 
rakamı sayılmamak gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, süre bakımından 
sözlerinizi bağlamanızı rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY (Devam
la) — Efendim özür dilerim. 

Sayın Başkanım, saygıyla şunu arz edeyim ki, bir
çok alanlarda acemiliklerim var, bu da galiba kusur
larımdan başka birisi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, eğer süreye ihtiyacınız 
varsa Genel Kurulun oylarına müracaat edebilirim. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY (Devam
la) —• Yok, hemen bitireyim müsaade ederseniz efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY (Devam

la) — Sayın Hazerdağlı'nın da bazı övücü sözlerle bi
ze iltifat etmelerine şükranlarımı sunmak isterim. 
Kendilerine de arz etmek isterim ki, bizim bütçemi
zin yapılması sırasında vergiler öngörülmüş değildi. 

Sayın Hüseyin Öztürk, «Çıkarcı sermaye çevreleri, 
burjuvalar, teokratik devlet özlemcileri» gibi birtakım 
şeylerle söze barşladılar. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Onlar alış
mış Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY (Devam
la) — Vallahi ben bunların kimler olduğunu bilemiyo
rum. Biz galiba üniversitede biraz fildişi kule içinde 
yaşamış olacağız ki, bu bahis buyurdukları grupların 
kimler olduğuna şimdiye kadar tanık olmadım, hiç 
birisiyle de tanışmadım hayatımda. O itibarla onları 
müsaade ederseniz, cevaplandırmadan geçeceğim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Basma kalıp 
sözlerdi. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY .(Devam
la) — Bütçe hakkındaki düşüncelerine şunu söylemek 
isterim; bütçe, Devlet faaliyetlerinin bir planlanması 
tekniğidir. Başka türlü; yani bu yapılandan başka bir 
biçimde bütçe yapmak imkânı dışı, olanak dışı bir 
şeydir. Tabiî, bütçenin birçok fonksiyonları vardır; 
hukukî fonksiyonu, siyasî fonksiyonu, ekonomik fonk
siyonu, sosyal fonksiyonu, gelir dağılımını ayarlama 
fonksiyonu, istihdam fonksiyonu, çeşitli dengeleri mu
hafaza etmek, vesaire, vesaire... Ama kesin olmayan 
rakamlarla bütçe yapma gibi bir öneriyi buraya kay
detmişim; doğrusu eğer bu bir kâzib olmasa, çok ca
zip bir şey olurdu ve kesin olmayan rakamlarla bütçe
nin nasıl yapıhp, Yüce Meclisin huzuruna nasıl ge
tirileceğini ve sizin tarafınızdan nasıl incelenip, so
nuca bağlanacağını da doğrusu çok merak ederdim. 

Bize bütçe yapma yetkisini de çok gördüler. Ona 
bir şey demiyeceğim; ama köylere yönelik ödenekleri 
artırdığımızdan dolayı da bizi kutladılar, şükranlarımı 
sunarım. 

Sayın Ucuzal'ın, Sayın Turan'ın konuşmalarına 
kısaca değinmek isterim. 

Bütçedeki 20 milyar açık, vallahi bir hayal mah
sulüdür desem; bilmem ki beni mazur görür müsü
nüz? Şunu söyleyebilirim; Türkiye'de geçen 50 küsur 
yıl içerisinde fazla ile kapanmış Türk bütçelerinin şa
yi sı bir elin parmaklarını doldurmaz. 

Genel olarak, kesin hesap kanunları incelenirse; 
seri halinde, arka arkaya görülecektir ki, birçok yıl-
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lamı bütçe u^/gulamaları az veya çok açıklarla ka
panmıştır. 1975 Bütçesi de böyle olacak mı? 1974 
Bütçesi hakkında aldığımız tedbirleri ve ulaştığımız 
sonuçları müsaadenizle arz edeyim, bu sonuçlardan 
isterseniz 1975 için de bazı neticeler lütfedip siz çıka
rınız. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
dini. zaten bunu 1975 yılı için söylememişti. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY (Devam
la) —• Öyle mi efendim? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Artırabildiğiniz 
kadar artırın. 

BAŞKAN —• Devam buyurunuz efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Açık artırmaya 
çîkann. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. Sayın 
Tanyeri, lütfen müdahale etmeyiniz etendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
açıklıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyiniz. 
Ben tavzih edeyim efendim, bana hitap buyurunuz lüt
fen. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Açıklıyoruz Sa
yın Başkan, açıklıyoruz, 1974 bütçesi için söylediler. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, 1974 bütçesi için 
ifade buyurmuşlar o açık rakamım. 

Sizden özür dilerim. Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Estağfurullah. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY (Devam
la) — Affedersiniz. 

1974 Büıçesi için bundan 3 ay kadar evvelki tah
minler 7 - 8 milyar civarında açıkla kapanacağı yolun
daydı; fakat birtakım olumlu sonuçlar veren tedbirler 
alındı, bir de, Af Kanununun vergi tahsilatı hakkında 
getirildiği birtakım olanaklardan yararlandık. Böylece 
tasarruf tedbirleri ve bir yandan da bu söylediğim Af 
Kanununun vergi tahsilatını hızlandıran yararlılığı ile 
bu açığı 4 - 4,5 milyar civarına kadar indirebildiğimizi 
sanıyorum. Henüz kesin rakamlar takdir buyurursunuz 
elde yoktur; ama Yüce Komisyonda da arz etmiştim, 
Yüce Meclisin de bunu bilmesini arzu ederim, aşa-
ği - yukarı bütçe açığı bu civarda tahmin edilmektedir. 

Demek ki, bazı tasarruf tedbirleri ile açık veren bir 
bütçeyi gemlemek mümkündür. Sabahki konuşmalarım
da da arz ettim. Hazine muameleleri dar ve geniş anla-
nuyle düşünülebilir. Bu Hazine muameleleri dediğimiz 
işlemler bir iktisadî ve malî politikanın uygulaması sa-
natıdır ve maliye bakanlarının sorumlulukları da 

| bu sanatta ustalık göstermek, başarılı sonuç elde etmek
tir. Bir maliye bakanı, bütçesinin uygulama yılı içeri
sinde gidişi hakkında bazı neticelere varırsa (ki varır) 
her an bütçenin uygulaması sonuçlarını belirten bütçe
nin nabzı onun elindedir tabiî gerekli tedbiri alabilir, 
bazı tedbirlerle de bahis konusu açığı kapayabilir; ama 
biz 1975 bütçesini dengeli bir bütçe diye düşünerek ha
zırladık. 

Sayın Sami Turan'm taban fiyatları, uygulama gö
revi, yatırıma dönük hususlar hakkındaki övücü dü
şüncelerine katılıyorum; şükranlarımı sunuyorum. 

Plan ile bütçe arasındaki ahengi biz mümkün oldu
ğu kadar sağlamaya çalıştık. Son olarak Yüce Kurulu 
nuza şunu arz etmek isterim; ben ve benimle beraber 

j çalışan arkadaşlarım bir teknisyenin tarafsızlığı ile ve 
j huzurunuza getirilecek bütçe dokümanının şartlan içe-
I risinde, mümkün olan en iyi hazırlıklardan geçmiş ola-
j rak yapılmasına bilhassa özen gösterdik. Yüce Komis

yonun çahşmaîanyle de bütçemiz biraz daha hayata 
I ve gerçeklere uygun biçime dönüştürüldü. Sanırım ki, 
I huzurunuza getirilmiş olan bütçe, geçmiş yıllarda ha? 

zırlanmış; başka hükümetlerin hazırlamış ve Yüce Mec
lisin incelemesine sunulmuş bütçelerden, hem mükem
mellik, hem dengelık, hem de başarı sahasındaki, mu
vaffakiyet. sahasındaki üstünlük bakımından hiç de 
daha geri kalan bir bütçe değildir. 

j Lütufkâr müsamahanızdan dolayı size şükranlarımı 

arz ederim Saym Başkan, yüce senatörlere de saygıları
mı sunarım, efendim. (Alkışlar.) 

| BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Soru sormak müm-
| kün değil mi? 

BAŞKAN — Önceden ifade buyurmuş olsaydınız, 
j mümkündü. 

Sayın senatörler, bütçenin tümü üzerindeki müza
kereler bitmiştir. Şimdi maddelere geçilmesini oylaya
cağım. 

| 1975 Bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir. Maddelere geçilmesini kabul edenler işaret bu
yursunlar.., 22 oy efendim. Kabul etmeyenler... 11'e 

I karşı 22 oy ile 1975 Bütçe Kanunu tasarısının madde-
I lerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Saym üyeler; şimdi, gider bütçesini teşkil ve genel 
bütçeye giren dairelerin toplam harcama rakamım ih
tiva eden Bütçe Kanununun birinci maddesini okutuyo-
rum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
i Lî İ. CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, müsaade 
• ederseniz bir tab'ı hatası var efendim. 



C. Senatosu B : 26 5 . 2 . 1975 0 : 3 

BAŞKAN — İfade buyurunuz Sayın Ege. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Ll 1. CENAP EGE (Aydın) — «Bütçe Karma Komis
yonu değiştirisi» dir. Tasarıda «ş» harfi konularak ya
zılmış ve «değiştirisi» olmuş; «değiştirisi» olması lâ
zım. 

BAŞKAN — «Değiştirisi» olacak. İfade buyurdu
ğunuz şekilde zabta geçmiştir efendim. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

BİRİNCİ KISIM : Esas hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel ilkeler 

Gider, gelir ve denge : 

Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harca
maları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi, 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Bahriye Üçok'un, bazı öğretim üyeleri 
ve profesörlere dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı (7/300) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlişikteki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gerek
li işleme izin vermenizi yüksek takdirlerinize arz ede
rim efendim. 

C. Senatosu Kontenjan Üyesi 
Bahriye Üçok 

Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplanmasını istediğim sorular 

1. 31 Mayıs 1974 günü Erzurum Atatürk Üni
versitesinde doktora öğrenciliği, ve asistanlık için bir 
imtihan açılmış mıdır? 

2. Böyle bir imtihan açılmış ise, bu imtihanları 
yapanlar Hüseyin Varol, Hüseyin Tural, Zahit Aksu 
ve Tayyip Okiç adlı öğretim üye veya yardımcıları 
mıdır? 

ikinci fıkrada belirtilen kesinti yapıldıktan sonra, 
(106 888 231 296) liralık ödenek verilmiştir. 

Genel bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin (Devlet borçlan, 
Millî Savunma Bakanlığı hizmet programlarında yer 
alan ödeneklerin tamamı; Jandarma Genel Komutan
lığı REMO programında ve Emniyet Genel Müdürlü
ğü hizmet programındaki «470»* harcama kaleminde 
yer alan ödenekler hariç) yüzde biri kesilmiştir. Bu 
hüküm katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, genel bütçeye giren 
dairelerin bütçeleri görüşüldükten sonra birinci madde 
oylarınıza sunulacaktır. 

26 ncı Birleşimi kapatıyorum. Cumhuriyet Sena
tosu, bütçe görüşmelerine devam etmek üzere, 6 Şu
bat 1975 Perşembe günü saat 9,30'da toplanacaktır. 

Kapanma Saati : 22.55 

3. Eğer yukarıda adları yazılı olan kişiler bu 
imtihanları yapmışlarsa, bunların imtihan yapmaya 
mevzuat uyarınca yetkileri var mıdır? 

4. Yetmiş yaşını geçmiş olan Prof Lütfî Ülkü-
men halen adı geçen Üniversitede görev başında tu
tulmakta mıdır? 

5. Altı yıl önce Atatürk ve devrimlerine karşı 
tutum ve davranışları nedeniyle Ankara Üniversitesi 
Senatosu tarafından işine son verilen, sonra da Kon
ya Yüksek İslâm Enstitüsüne tâyini Cumhurbaşkan
lığınca onanmayan Yugoslav asıllı Heimatlos ve 72 
yaşında bulunan Tayyip Okiç, Rektör Bıyıkoğlu ta
rafından inha edilmiş ve Millî Eğitim Bakanlığı da bu 
tayini yapmış mıdır? Yapmışsa 70 yaşını geçmiş olan 
bu kişi yeni Üniversiteler Kanununun açık hükümü-
ne rağmen nasıl vazifeye devam etmektedir? 

Derin saygılarımla, 

C. Senatosu Kontenjan Üyesi 
Bahriye Üçok 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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T. C. 1 
Millî Eğitim Bakanlığı J 
Bakanlık Müşavirliği 5 . 2 . 1975 
Bölüm : 
Parlâmento irtibat : 
Sayı: 031.2-36 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 

İlgi : 10 . 12 . 1974 gün ve 2470 - 5041 7/300 sa
yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Bahriye Üçok' 
un bazı öğretim üyeleri ve profesörlere dair vermiş 
olduğu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. I 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı j 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Bahriye Üçok'un 
Atatürk Üniversitesi üyeleri ve profesörlerine dair 

verdikleri yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun mu

vakkat 2 nci maddesi gereğince öğretim yardımcıları i 
dekanların teklifi ve rektörün tasdiki ile tayin olunur- j 
lar. İmtihan şartı yoktur. Bununla beraber, Atatürk [ 
Üniversitesi Rektörlüğünden alınan bilgiye göre, aday
lar arasından daha iyilerini seçebilmek için müsabaka i 
imtihanı yapılmaktadır. 

1. 13 Mayıs 1974 günü Atatürk Üniversitesinde 
Tıp, Diş Hekimliği, İslâmî İlimler, Ziraat, Fen ; Ede- ] 
biyat fakülteleri ile Temel Bilimler ve Yabancı Diller ; 
Yüksek Okulu asistanlık ve doktora öğrenciliği imti- i 
hanları açılmıştır. i 

2. İslâmî ilimler Fakültesine alınacak asistanlar- j 
la doktora öğrencilerinin imtihanlarını yapmak üzere ! 
24 . 5 . 1974 gün ve 7 sayılı Senato kararı ile fa- ! 
külte dekanı Prof. Dr. Lütfü Ülkümen'in başkanlı- j 
ğında Prof. Dr. Tayyib Okiç ve Doç. Dr. Süleyman j 

5 . 2 . 1975 O : 3 

Ateş'ten müteşekkil komisyon kurulmuş; Yedek üye
liğe de Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil seçilmiştir. İslâmî 
İlimler Fakültesi asistanlarından Hüseyin Varol Hü
seyin Tural, Zahit Aksu bu fakültede görevli olup, söz 
konusu imtihanlarda nezaretçi olarak bulunmuşlardır. 
Soru hazırlanması ve not değerlendirilmesi yukarıda 
belirtilen öğretim üyelerinden oluşan komisyon tara
fından yapılmıştır. 

3. Soru önergesinin 2 nci maddesinde isimleri ya
zılı asistanlar söz konusu imtihanları yapmamışlardır. 

4. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
ve İslâmî İlimler Fakültesi eski dekan vekili olan 
Prof. Dr. Lütfü Ülkümen, 1320 doğumlu olup, yaş 
haddi sebebiyle 13 Temmuz 1974 tarihinden geçerli 
olmak üzere emekliye ayrılmıştır. Fakat Emekli San
dığınca emeklilik işlemi henüz sonuçlandırılmamıştır. 

5. Yabancı uyruklu kişiler Üniversitelerde 5 yıla 
kadar süreli mukavelelerle çalıştırılırlar. Ancak mu
kavelenin yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığının 
emniyet soruşturması yaparak muvafakat vermesi 
şarttır. İçişleri Bakanlığı bu şahsın üniversitelerimizde 
çalıştırılmasında bir sakınca görmediğini 26 . 3 . 1974 
gün ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yab. Pas. Hd. Yd. 
B-41133 - 1977/66412 sayılı yazılarıyle Bakanlığımı
za bildirmiştir. 

Prof. Dr. Tayyib Okiç 1750 sayılı Kanunun 36 nci 
maddesi ve Üniversitelerarası Kurulun 26 - 27 Nisan 
1974 tarihinde yapmış olduğu 6 nci toplantısında alı
nan 28 No. lu karar uyarınca tayin edilmiştir. Söz 
konusu karara göre, sözleşme ile çalıştırılacak yaban
cı uyruklu öğretim üyelerinde 70 yaş kaydının aran
maması hükme bağlanmıştır. Buna göre, gerek yapı
lan tayinde ve adı geçenin halen göreve devamın
da kanuna aykırı bir cihet bulunmadığını bilgilerini
ze saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

...<.... 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

26 NCI BİRLEŞİM 

5 . 2 . 1975 Çarşamba 

Saat : 9.30 

I 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — i 975 yılı Büiçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 2 . 1975) 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Bütçe Karma Komisyonu rapoi' ı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komhyonu 
Esas No. : 1/210 
Karar No. : 61 Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1975 yılı Bütçe kanunları millî bütçe Uıhminlerini gösteren rapor ile birlikte Anayasamızın öngördüğü süre içinde (30 . 11 . 
ca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Yüksek Başkanlıkça 2 . 12 . 1°74 tarihinde Komisyonumuza havale buyurulmuştur. 

Ancak, Hükümetin kuruluş şekli itibariyle, Komisyonumuzun yeniden kurulmasının gecikmesi dolayısıyle 1975 yılı Bütçe Kan 
Cuma günü saat 10,00'da başlanmıştır. 

Anayasamızın öngördüğü sekiz haftalık sinenin sonu olan 31 . 1 . 1975 tarihine kadar komisyonda görüşülmesini ve sonuçla 
müzakeresinin aralıksız olarak devamına karar verilmiş ve usuie ait müzakereler açılmış gerekçe aşağıda belirtilmiştir. 

Usule ait itirazların reddi gerekçesi : 

Hükümetin güvenoyu almamış Hükümet olması iddiası Anayasanın 94 ncü maddesi Hükümetleri güvenoyu alan, almayan, 
tefrik yapmamıştır. Bu nedenle Hükümetin sıfatına mütaallik itirazların hiçbir hukukî dayanağı olmadığı kabul edilmiştir. 

Hükümetin güvenoyu almadsğmdan tasarı getiremeyeceği iddiası: 

Bu tasarı bütçe tasarısı olup münhasıra-ı takibedilecek usüi Anayasanın amir hükümleri ile derpiş olunmuştur. Bu hükümlerde 
bütçe tasarısı getiremeyeceği hususunda bir hüküm olmayıp aksine Hükümetin durumu ne olursa olsun malî yılbaşından 3 ay ön 
Büyük Millet Meclisine vermek zorunda oMuğu emredilmiştir. 

İçtüzükte Hükümetlerin istifası halinde tasarıların görüşülme şartına Hükümetin isteğine bağlamak durumu ise yalnız müsta 
ait tasarruflardan ve geleceğin hükümetlerini yak altında bırakmamak arzusundan doğmuştur. Bu hüküm hükümetlerin yetkisini 
bir hükümdür. Kaldı ki bunun bütçeye teşmili yasalar hiyerarşisine asla aymaz. 

Güvenoyu almamış Hükümetin Yetki Kanunu veya geçici bütçe getireceği iddiası : 
İrade bir bütündür ya geçerlidir veya geçersizdir. Bir iradenin bir yerde geçerli bir yerde geçersiz sayılması mantık dışı olu 

etme yetkisinin bulunmadığı iddia edilen bir Hükümetin geçici bütçe veya yetki kanununu sevk etme yetkisinin de bulunmaması g 
sarısına, geçici bütçe tasarısına mezun görülen bir Hükümet normal bütçe kanun tasarısı getirmeye de yetkili sayılmak gerekir E 
budur. 
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Komisyonun Anayasaya ayfc'rı bir biçimde kurulduğu iddiasa : 
Bu iddianın tartışma yeri komisyonun kendisi olamaz. Komisyona vücut vtiren merci Anayasa hükümlerine göre .mecl 

bir neticeye* varılmış ve Bütçe Plan Komisyonunun Parti iktidarı bulunmadığı düşünceliyle diğer komisyonlardaki oran 
kabul edilmiştir. Meclislerin bu kararı ancak o meclislerde itiraz konusu veya tartışma konusu yapılması gerekir. Bu itibarla 
desine rağmen Komisyonda tartışılması yetki dışı bir davranış olacağı gibi bilenen bir konunun ispatı gibi yetkisiz hukuk 
olmamak hususu öngörülmüştür. '' 

Devlet hayatında daimiiik esast:r. İktidar çoğunluğu yok Bütçe Plan Komisyonu kum.* a><) " / ' >,%e «,ıln a A ' ) r 
durduracağız diye bir iddianın kabulü hiç bir suretle mümkün olamaz. Yasalarda sa ı' i .1 1ı1 • u ı , ' <ı >ı .* 1 y 
uygulanacağı ve hiç bir hüküm yoksa ne zaman hangi kriterlere uygun hüküm ihtas etm~ > •> t>ıv o'd < u • ir le 
nin yasalarında da açıkça gösterilmiştir. Ayrıca yasa hükümlerinin şekli ile değil mana ve ruau Je b.^ı.? d.kLu.. al.a.T.^sı zo 
Bu itibarla Anayasadaki (Madde 94) bir hükmün müteaddit kurullarından yalmz birine uyma ini kârım m k?!k"ş'ş okması bu m 
süz sayılmamı gerektirmez böyle bir yoaım biçimsel L>ir yorumdur. Hukukun reddettiği bir yorumdur. 

Yukarıda özetlenen sebeplerle Anayasa hükümlerinin emredici mahiyeti karş;smca usule ait A:";,::Aı din!:mm iş ise de o 
Anayasa maddelerinin tadili askıya alınması mahiyetinde görülen usule ait talepler yerine getirilmemiştir. 

Müzakereler yeni yürürlüğe girmiş bulunan İçtüzüğün kuralları dikkate alınarak ve bu İçtüzük çerçevesineJ sürdürülmüşt 
İçtüzüğün konuşmacı sayısı ve konuşma sürelerini kısıtlayan süreler kıin en geniş biçimde uygulanması yönünden özel g 

karar alınmış ve hemen bütün konuşmacılara konuşma hakkı tanınmış yeterlik yoluna gidilmemiş ve ayrıca içtüzüğün öngö 
yon üyeleri için en az 20 dakikalık süre tanınarak daha geniş tartışma imkânı sağlanmıştır. 

Sürenin, Komisyonun geç kurulması nedeniyle İÜ gün kadar kalmış olması 24 saatlik gü-Tİin 19, 20 saati devamlı çalışıla 
olan kısıtlamalara gidilmemiştir. Geçmiş yılların '.malamalarından daha azı tatbik edilmiştir. 

Komisyonumuzca kabul edilen 1975 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının aldığı son şekil ile belirlenen politikalar ve içind 
anahatları ile aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

1975 malî yılı Bütçesi ile izlenmeye çalışılan politikaların ilki, kısa dönemde ekonomik dengenin kurulmasına çalışmak 
yıcı bir araç olma işlevine ağırlık kazandırmaktır. Ote yandan kalkınma için gerekli kaynakların sağlanması ve gelir dağılım 
layan politikalar çizilmiştir. Bu arada ülke güvenliğine ilişkin tedbirlerin gerektirdiği malî kaynakların ayrılmasına özel bi 

Yukarıda anahatları çizilen politika ve itedefler göz önüne almmak suretiyle, bütçenin harcamalar ve gelirler yönünden en 
şılmıştır. 

1975 malî yılı Bütçe kanun tasarısı, Hükümetçe sunulan başlangıç ödeneklerine l 054 183 988 TL sı ilâve ile 106 888 231 
çe denkliğinin sağlanması amacı ile 1975 malî yılı Gelir Bütçesine gerekli ilâveler yapılmıştır. 

Bu gelir ilâvelerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere Bütçe Kanun Tasarısına konulan maddelerle Bakanlar Kuruluna yetki 
1975 Malî Yılı Bütçesi başlıca hizmetler açısından aşağıdaki özellikleri göstermektedir: 
Alt yapı hizmeti gören kuruluşlara 1974 yılında yaklaşık 12 milyar TL. sı civarında ödenek ayrılmışken 1975 yılında a 

lamı Komisyonumuzca yapılan ilâvelerle 16 milyar TL. sına yaklaşmıştır. 
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1975 yılında söz konusu hizmetlerden başlıcaları için; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne baraj, büyük sulama 
4 milyar TL. sı, Karayolları Genel Müdürlüğüne yol yapım, onarım ve bakım hizmetleri için toplam 4,5 milyar TL. sı, 
kıyı tesisleri, hava meydanları ve akaryakıt ve doğal gaz boru hatları yapım, bakım ve onarım işleri için 1,6 milyar TL. 
kanlığına (Elektrik İşleri Etüt İdaresine ve Türkiye Elektrik Kurumuna yapılacak toplam 40,6 milyon TL. lık transfer dahil) 

1975 Malî Yılı Bütçesinde Komisyonumuzca eklenen 350, milyon TL. sı dahil olmak üzere eğitim hizmetleri için topla 
tır. Yeni kurulmakta olan üniversitelere gelişmelerini hızlandırmak amacı ile malî olanaklar sağlanmış ve bu arada Anad 
Üniversitesi bünyesinden alınarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. 

1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısında sağlık hizmetleri için Komisyonumuzca eklenen 41,5 milyon TL. sı ile birlikt 
Üçüncü Beş Yıllık Kalikınma Plânının üçüncü yılı olan 1975'te yatırımlar için ayrılan ödenekle yatırımların zamanında 

gerçekleştirilebilmesinde karşılaşılacak finansman güçlüklerini anında giderebilmek amacı ile «Yatırımları Hızlandırma Fonu 
lenmiş, Maliye Bakanına bu ödeneği gerektiğinde artırma yetkisi verilmiştir. Ayrıca küçük tasarrufların -yatırıma yöneltilm 
çük Tasarrufları Yatırıma Yöneltme Fonu» na gerekli ödenek konulmuştur. 

Fiyat artışlarının kamu personeli aylıkları üzerindeki olumsuz etkilerini bir ölçüde gidermek amacı ile aylıklara uygula 
çıkarılması hususu Komisyonumuzca kabul, edilmiştir. Öte yandan doğum yardımı 20,0 liradan 30,0 liraya çıkartılmış ayrıca 
uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır, 

MİLLÎ GELİR VE ÜRETİM : 
Üçüncü Beş Yılhk Kalkınma Planında büyüme hızı hedefi yılda ortalama yüzde 7,9 olarak saptanm^ür. Bu. a;e!işrne hız; 1 

yüzde 7,5'luk düzeyin altmda gerçekleşirken; 1974 yılında yüzde BJ'iik bir artışla program hedefi oha yüzde 7,6'nm üzerinde 
1973 yıh gelişme hızının programlanan düzeyin altmd . ka:rna:rnrı ned^rr: lan-n kesimi üretiminde görülen büyük düşüştür. Tar 

yüzde 10,7'lik bir düzeyden 1974 yılında yüzde 6,9'luk bir düzeye çıkarken; yine 1974.yılında sanayi sektöründeki yüzde lOd 
8,0'lık büyüme hızları programlanan yüzde 7,<Vhk di'zcyin üzerinde, yüzde 8,İlik bir artısı sağlamıştır. 

Son üç yıllık millî gelir tahminleri ba.şkca sektörlere gö:"e aşağıya takaYıkı.işt'.r. 

(1968 yılı fiyatlarıyla) 
(ı'vîüyar TL.) (Zincirleme indeler,) 

i 972 İ973 1974 1972 1973 1974 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat 
Ulaştırma 
Hizmetler 
Dıs ?lem gelirleri 
GSMH 

36,7 
28.3 

8,3 
l !,4 
6,7 
4,4 

149,1 

32,8 
31,9 

9,1 
| O i 

7,0 
6.0 

157,3 

35,.l 
35,2 

9,6 
i 3.(ı 
7,6 
6,4 

170,1 

99,8 
111,4 
107,2 
105,4 
106,5 
146,9 
107,6 

89,5 
M 2,7 
109.8 
107,2 
104,7 
136,6 
105,5 

106,8 
1 İü,() 
105,3 
111,5 
108,9 
106,2 
108,1 
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YATIRIMLAR : 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk iki uygulama dönemi olan 1973 ve 1974 yıllarında sabit sermaye yatırımları sır 

49,646 milyon TL. sına ulaşarak planlanana yakın bir düzeyde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Aynı yıllarda özel kesim yatırımla 
çekleşirken kamu kesimi yatırımları plan hedeflerine ulaşamamıştır. 1973 yılında gerçekleşme oranları özel, kesim için 123,81; 
oranlar 1974 yılında sırası ile 123,34 ve 81,56 olmuştur. 

İSTİHDAM : 
1974 yılında toplam işgücü talebinin 14 milyon dolayında olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda toplam işgücü fazlası 

rina yükselecektir. 

1975 yılında toplam işgücü talebinin 14,3 milyon dolayına yükseleceği ve işgücü fazlasının 1,7 milyon olarak kalması bek 
Yurt dışı işgücü talebinde beliren azalma sonucu 1974 yılında yurt dışına giden işgücü sayısının 20 bin civarında gerçekleşt 
İstihdama ilişkin sayısal göstergeler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

(Bin kişi) 
Artış 
oranı 

1974 1975 (%) 

İşgücü arzı 15,010 15,330 2,1 
İşgücü talebi 14,050 14,340 2,0 
Toplam işgücü fazlası 1,760 1,740 — 1,2 
İşgücü fazlası oranı (% olarak) 11,7 11,4 — 

TALEP : 
1973 yılında toplam tüketim harcamalarının 197! fiyatları ile 3 69,8 milyar TL.'sı 1974 yılında ise 181,9 milyar TL."sı olara 

Planlanana nazaran gerçekleşme oranları sırası ile 1973'tc yüzde 95,2 ve 1974'dc yüzde 98,3 olmaktadır. 

Toplam tüketimde kamu kesiminin payı 1973"de yüzde 8,4 özel kesimin payı yüzde 91,6 iken 197-1 yılında kamu kesiminin 
payı 91,5 olmuştur. 

FİYATLAR .-
1972 yılında 1963 sabit fiyatları ile bir önceki yıla oranla % 1" civarında artış gösteren toptan eşya fiyatları genel endeksi 

rerek 1972'ye oranla % 20,5'lik bir artış göstermiştir. 
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Ekim 1973 Ekim 1974 döneminde toptan eşya fiy atlası yine 1963 sabit fiyatları ile c/c 24,0'lık bir yükseliş kaydetmiştir. 

Toptan eşya fiyatları genel endeksi ve Ankara ile îstanbul geçinme endeksleri (1963 —~ 100) aşağıda gösterilmiştir. 

Toptan eşya Ankara 
fiyatları genel geçinme 

endeksi endeksi 

1972 (12 aylık ortalama) 199,3 208,3 
1973 ( » » ) 240,1 241,2 
1974 (Ocak - Kasım) 309,4 276,3 
1973 yılında görülen genel fiyat artış hızı 1974 yılının ilk aylarında da devam etmiş ancak yılın ikinci yarısında genel fiy 

PARA VE KREDİ : 
1974 yılı Ekim ayı sonunda para arzı 1973 yılının aynı dönemine nazaran % 18,5 oranında artarak 83 579 milyon TL 
Merkez Bankası kredileri 1974 yılı Ekim ayı sonunda bir önceki yıla oranla c/o 45,9 oranında artarak 40 694 milyon TL.' 

21 784 milyon TL.'sı kamu, 18 946 milyon TL.'sı ise özel kesime sağlanmıştır. 

Banka kredileri 1974 yılı Ekim ayında 29 993 milyon TL.'sı ihtisas 54 88î milyon TL.'sı da muhtelif krediler olmak üzere 
tur. 

Emisyon hacmi 1974 yılı Ekim ayı itibariyle bir önceki yıla oranla (/( 37,6'lık artış göstererek 34 864 milyon TL.'sına ulaş 

DİŞ ÖDEMELER DENGESİ : 
1974 Ocak - Eylül döneminde ihracat geçen yılın eş dönemine göre r/r 28,1 oranında 251,9 milyon dolar artarak 1 148 

su dönemdeki 251.9 milyon dolarlık artışın yarısına yakını sanayi ürünleri, c'f 38'i tarım ve hayvancılık ürünleri ve c/c 10,9'u 
lanmıştır. 

Yine aynı dönemde yapılan ithalât 1973 yılının aynı dönemine oranla ry 73,8'lik bir artışla 2 537,7 milyon dolara yükselmiş 
Aşağıdaki tablodan da izlenebileceği gibi ihracat artışının ithalâttaki artıştan fazla olması dış ticaret açığının 1974 yılın 

neden olmuştur. 

İhracat 
İthalât 
Dış ticaret açığı 

(Milyon 
1973 

896,3 
1 460,5 

564,2 

dolar) 
1974 

1 148,2 
2 537,7 
1 389,5 

Fark 
Miktar 

251,9 
1 077,2 

825.3 

% Artış 

28,1 
73,8 

146,2 
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Planlı dönemde GSMH, GeneU Bütçe gilirleri ve vergi gelirlerinin yıldan yıla gösterdiği artışlar aşağıdaki tabloda yer alm 

G. S. M. H. Genel Bütçe gelirleri ve vergi gelirlerinde yıllık artş yüzdeleri 
Genel Bütçe Genel Bütçe vergi 

GSMH gelirleri gelirleri 
Yıllar (%) (%) (%) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 (*) 

16,0 
7,5 
6,8 
19,2 
11,0 
10,9 
11,0 
17,6 
30,8 
23,7 
27,6 
39,4 

30,1 
10,1 
5,2 
21,9 
23,1 
1,2 

14,2 
40,6 
22,7 
25,4 
16,3 
29,8 

22,9 
9,1 
14,4 
21,4 
17,5 
11,4 
19,7 
23,4 
36,6 
24,2 
31,6 
28,2 

(*) Geçici tahminle?-
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Vergi gelirlerinin GSMH içindeki payı olarak tanımlanan vergi yükü, planlı dönemde devamlı ve düzgün bir artış gösterm 
mimizdeki büyüme ve bünye değişmesi ile diğer yandan ise devamlı bir vergi reform hareketi, sonucunda saaglanmıştır. Verg 
loda gösterilmiştir. 

VERGİ YÜKÜ 

Gayri safi millî-
Vergi gelirleri • hâsıla (*) Vergi yükü 
(Milyon T.L.) (Milyon T.L.) % 

Yıllar (1) (2) (3) (1/2) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 (**) 

7.856.6 
8.574.6 
9.809.4 
11.912.6 
13.992.9 
15.580.9 
18.644.0 
23.002.9 
31.424.5 
39.013.0 
51.369.3 
65.883.0 

66.801.4 
71.312.8 
76.726.3 
91.419.0 
101.480.6 
112.493.4 
124.892.9 
146.919.8 
192.136.0 
237.760.0 
303.499.0 
423.340.4 

11,7 
12,0 
12,7 
13,0 
13,7 
13,8 
14,9 
15,6 
16,3 
16,4 
16,9 
15,6 

( * ) Cari alıcı fiyatlarıyle 
(**) Geçici tahminler 
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Vergi gelirlerinin gelişmesinde dolaylı ve dolaysız vergilerin dağılımının da bilinmesi faydalı olacaktır. Son yıllarda dolay 
mıştır. Bu durum aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Vergi 
Yıllar gelirleri 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 (*) 

11 912.6 
13 992.9 
15 580.9 
18 644.0 
23 002.9 
31 424.5 
39 013.0 
51 369.3 
65 883.0 

(*) Geçici tahmin 

1974 malî yılının bugüne kadar 10 aylık uygulama sonuçlan alınabilmiştir. 1973 malî yılının aynı dönemine göre genel bü 
rinde ise % 22,7 bir artış kaydedilmiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

1973 ve 1974 malî yıllarının Mart - Aralık 10 aylık dönem tahsilatının karşılaştırılması 
(Milyon TL.) 

Artış Artış 
Gelirin çeşidi 1973 1974 miktarı yüzdes 

Genel bütçe gelirleri 46 149.0 55 452.2 9 303.2 20,1 
Vergi gelirleri 42 450.3 52 124.0 9 673.7 22,7 
Vergi dışı normal gelirler 3 041.3 3 027.7 — 13.6 — 0,4 
Özel gelirler ve fonlar 657.C 300.5 — 356.5 — 54,2 

Vergi gelirlerinin dağılımı 
(Müyon TL.) 

Dolaysız Dola 
Dolaysız Dolaylı vergilerin vergil 
vergiler vergiler payı % payı 

4 196.7 
5 069.8 
5 696.5 
6 777.1 
8 637.0 
11 791.8 
15 076.8 
21 545.3 
29 700.0 

7 715.9 
8 923.1 
9 885.4 
11 866.9 
14 365.9 
19 632.7 
23 936.2 
29 824.0 
36 183.0 

35 
36 
37 
36 
38 
38 
39 
42 
45 

65 
64 
63 
64 
62 
62 
61 
58 
55 
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1975 YILI GELİR BÜTÇESİ 

1975 malî yılı Bütçe kanunu tasarısına, ekli (B) cetvelinde yer alan gelir tahmin!en ile Komisyonumuzca bu tahminlere 
nin aldığı son şekil 1974 yılı Bütçesi ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

(Milyon TL.) 

Bütçe Karma 
1974 bütçe 1975 bütçe Komisyonunda 

c i n s i tahmini teklifi yapılan ilâve ' G e l i r i n 

1. — Vergi gelirleri 
— Gelirden alınen vergiler 
— Servetten alınan vergiler 
— Mallardan alınan vergiler 
— Hizmetlerden alınen vergiler 
— Dış ticaretten alınan vergiler 

2. — Vergi dışı gelirler 
— Kurumlar hâsılatı ve Devlet payları 
— Devlet Patrimuvanının geliri ir: 
— Faizler, taviz ve ikrazlardan geri a lnan 
— Cezalar 
— Çeşitli gelirler 

3. — Özel gelirler ve fonlar 
— Özel gelirler 
— Fonlar 

T O P L A M 

67 577.9 
26 940.0 

940.0 
15 955.0 
7 530.0 

16 212.9 
5 459.7 

860.0 
1 651.0 

680.0 
360.0 

1 908.7 
2 620.0 

801.0 
1 819.0 

75 657.6 

88 555.0 
39 100.0 

1 130.0 
19 420.0 
9 705.0 

19 200.0 
6 698.0 

952.4 
1 839.0 
1 752.0 

285.0 
1 869.6 
2 581.0 
1 001.0 
1 580.0 

54.2 

54.2 

97 834.0 54.2 

1975 malî yılı Bütçesi gelir tahminlerinde aşağıdaki esas ve kıstaslara dayanılmıştır. 
1. 1974 malî yılının uygulama sonuçlan, 
2. Geçen yıllar tahsilatlarında kaydedilen gelişmeler, 
3. 1975 yılında millî gelirde meydana gelecek artışlar, 
4. 1975 yılında yapılması öngörülen 4 milyar dolarlık ithalât hacmi, 
5. Vergi kapsamına giren maddelerin 1975 yılı üretim ve tüketim tahminleri, 
6. 1975 yılı istihdam hacmi. 
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1*975 malî yılı bütçesi gelir tahminlerine esas alman bahis konusu temel verilere göre (B) cetvelinde yer alan miktarların ye 
dır.. 

Diğer taraftan, gelir kalemlerine ait madde gerekçesinde, 1975 yılı gelir tahminlerinin ne şekilde yapıldığı, her gelir kalemi i 
bulunmaktadır. Madde gerekçelerindeki açıklamalardan gelir tahminlerinin samimî ve objektif olarak yapıldığı ve kabulü gerekt 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, Komisyounmuz, çalışmaları sırasında çeşitli gelirlere 54 183 988 lira ilâve yapm 
ilâveden sonra 97 834 047 308 lira teklif edilen genel bütçe gelirleri 97 888 231 296 lira olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Basılmış bütçeler üzerinde komisyonca tekriri müzakere ile yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir 

CUMHURİYET SENATOSU 

Kanunlar Müdürlüğü 

Sayfa 
Kadro cetveli 

6 5 nci derece 1 memur kadrosu 4 ncü derece Hukuk Müşaviri (Anayasa ve Adalet Komisyonunda çalış 
6 6 ncı derece 1 memur kadrosu 4 ncü derece Hukuk Müşaviri (Bütçe ve Plan Komisyonunda çalışır.) şe 

MİLLET MECLİSİ 

Teknik İşler Müdürlüğü Kadro cetveli 

12 Yazı ve Hesap Makineleri Tamircisi unvanı, Yazı ve Hesap Makineleri Teknisyeni şeklinde değiştirilerek, 

Millî Saraylar Müdürlüğü 
14 6 ncı derece 5 nci derece 

Sicil ve Tahakkuk Memurunun Sicil ve Tahakkuk Şefi şeklinde 
değiştirilerek 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

3,4,5 ve 6 101 B. Program 65 977 100 — 67 955 100 olarak 
Toplam 1 159 265 4 6 0 — 1 141 205 460 olarak 

02 Kesim 
1 Ödenek türü 

001 Madde faaliyet 
600 
620 Harcama kalemler açılarak (2 000 000) lira ilâve ile, 
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YARGITAY BAŞKANLIĞI 

3, 4 ve 8 101 B. Program 9 221 221 — 11 906 221 olarak 
Toplam 59 384 200 — 62 069 200 olarak 

02 Kesim 
2 Ödenek türü 

002 M. Faaliyet 
700 
710 Harcama kalemine (2 685 000) lira ilâve ile 

(R) Cetveli basılmış bulunduğundan sonradan yapılan değişiklik aşağıda gösterilmiştir 
Sayfa: 5 : 

340 tarifeye bağlı ödemeler/: 
(e) fıkrasının sonuna 
Genel ve katma bütçeli idarelerin, yargı organların Ja temsil yetkisini kullanabilmelerini, baro kayıtlı olma şartına bağlı 

kil ve yıllık aidatları. 
Eklenecektir. 
Sayfa 7 : 
350 diğer hizmet alımları: 
Özel şartlar sebebiyle : Lagos ve Çakara kelimeîeritfien sonra (Tokyo ve Cezayir) kelimeleri ilâve edilecektir. 
Sayfa 7 - 8 : 

390 diğer hizmet alımları: 
Harcama kaleminin sonuna, g) Haber alma giderleri, (Bu hizmetler yalnız Anadolu Ajansına gördürülür.) Şeklinde eklen 
Bütçeler ve cetveller bu suretle düzeltilecektir 

Temenniler : 
Sanayileşmemizi hızlandırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Araştırma Plan - Proje Genel Müdürlüğü 

için (750) adet muhtelif derecede kadronun Bakanlar Kurulunca verilmesi temennisi kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 



15 — 

Başkan 
Sivas 

V. BozatU 

Başkanvekili 
Aydın 

/. Cenap Ege 

Aydın Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur. Muhalefet şerhim eklidir. 

/. Sezgin 

Edirne 
N. Er gen eli 

Giresun 
Söz hakkım mahfuzdur. 

E. Kılıçoğlu 

İzmir 
Muhalefet şerhim eklidir 

C. Karagözoğiu 

Konya 
Ö. Ölçmen 

İmzada bulunamadı. 

Rize 
Muhalefet şerhim eklidir. 

T. Doğan 

M. Şükrü Koç 

Elâzığ 
H. Buz 

Giresun 
Muhalefet şerhim eklidir. 

O. Yılmaz 

tzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Y. Ergenekon 

Kütahya 
A. Mahir Ablum 

Niğde 
H. Özalp 

Sözcü 
Adıyaman 

Söz hakkım mahfuzdur. 
A. Unsal 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Talû 

Elâzığ 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Hazerdağh 

Gümüşhane 
Söz hakkım mahfuzdur. 

T. Yücel 

Kars 
Muhalefet şerhim eklidir. 

K. Okyay 

Malatya 
Muhalefet şerhim eklidir. 

H. Gökçe 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir. 

A. Durakoğlu 

Kâtip 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Tosyalı 

Ağrı 
Muhalefet şerhim 

C. Erhan 

Çanakkale Denizli 
Muhalefet şerhim eklidir. Muhalefet şerhim 

O. Orhan Çaneri H. Oral 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur. 

R. Danışman 

Eskişehir 
Söz hakkım mahf 

S. Öztürk 

İstanbul İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. Muhalefet şerhim 

A. Nejat Ölçen 

Kayseri 
C. Cebeci 

Malatya 
Muhalefet şerhim eklidir. 

M. Delikaya 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir. 

K. Kangal 

M. Tüzün 

Kayseri 
Söz hakkım mahf 

H. Nakiboğl 

Manisa 
Anayasanın Güve 

manasına gelm 
H. Okçu 

Tabiî Üye 
Söz .hakkım sak 

S. Karaman 

Tokat 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Abbas 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Ş. Ağanoğlu 

Urfa 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/'. Halil Balkıs 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Faik Atayurt 

Yozgat 
Muhalefet şerhim eklidir 

V. Uyar 

Çankırı 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Ali Arsan 
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Ortak Muhalefet Şerhi 
I 

Aşağıdaki nedenlerle 1975 malî yılı Bütçe tasarılarına muhalifiz. 
.1. — 1975 malî yılı Genel ve Katma Bütçe tasarıları çekilmiş bir Bakanlar Kurulu tarafından T. 8. M. M. ne sevkedilmiştir 
Ayrıca çekilme nedeni, Bakanlar Kurulunun programının güvenoyu alamamış olmasıdır. 
Anayasanın 91 ve 94 ncü maddeleri arz ettiğimiz durumda bir Bakanlar Kurulunu yetkili kılmamıştır. 
Aslında Anayasamız güvenoyu alamamış hükümetleri yetki ile teçhiz etmeyi, birçok Devlet Anayasaları gibi düşünmemiştir 
2. — Yukarıda arz ettiğimiz güvenoyu alamamış bir Bakanlar Kurulunun Bütçe sevkedemeyeceği görüşümüzün son derece 

kuruluş biçimi ile de saptanmıştır. Nitekim hükümetin kuruluş biçimi ile bağlantılı olarak Anayasanın 94 ncü maddesine uygu 
Ayrıca sakıncaları çok tehlikeli olacağına inandığımız bir yol izlenerek Anayasanın 94 ncü maddesi yerine 85 nci madde 
Bu suretle Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı olarak kurulan Bütçe Karma Komisyonunda bütçe görüşülmesine başlanm 
3. — Üstelik Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 ncu maddesine göre güvenoyu almamış veya çekilmiş Bakanlar Kurulunun Kan 

dır. 

Bu konuda Millet Meclisi, adı geçen İçtüzük maddesine açıklık kazandırmak için bir karar alarak durumu Anayasa Komis 
Bu kararın sonucu dahi beklenmeden Genel Bütçe görüşülmesine geçilmiştir. 
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(A) CETVELİ 

D A İ R E L E R 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Yargıtay 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Hükümet 
teklifi 

Komisyonca 
kabul edilen 

1 
20 

2 
2 
1 
43 
14 
2 

3 

1 

61 702 
217 025 
17 526 
71 223 
7 958 
59 384 
618 524 
198 772 
65 250 
68 678 
795 213 
402 223 
460 517 
835 984 
944 709 
110 693 
026 363 
139 265 
243 528 
297 819 
297 580 
127 161 
776 663 
214 665 
810 864 
141 755 
740 504 
158 650 
413 852 

450 
960 
801 
894 
705 
200 
713 
200 
000 
058 
980 
000 
960 
000 
602 
100 
408 
460 
266 
747 
846 
760 
554 
164 
800 
500 
100 
400 
853 

1 
20 
i 
2 
2 
1 
44 
14 
2 

3 

1 

61 
215 

702 
013 

17 526 
71 223 
7 958 
62 
620 
198 
65 
68 
894 
402 
460 
838 
049 
110 
026 
141 
029 

069 
129 

450 
360 
801 
894 
705 
200 
713 

772 200 
285 000 
678 
713 
223 
517 
827 
709 
693 
363 
265 

058 
980 
000 
960 
000 
602 
100 
408 
460 

234 455 
510 906 402 
362 080 
127 
818 
222 
812 
141 
745 
161 
424 

611 
163 
165 
864 
755 
914 
524 

846 
760 
554 
164 
800 
500 
100 
260 

152 853 
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D A İ R E L E R 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 

Toplam 

Hükümet 
teklifi 

314 538 000 
581 862 876 

4 607 360 821 
220 401 851 

1 012 363 737 
140 794 975 
108 118 567 
524 542 000 

105 834 047 308 

Komisyonc 
kabul edile 

315 28 
593 80 

5 049 86 
224 40 

1 016 71 
140 79 
129 20 
541 40 

107 680 51 
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(A) CETVELİ 

Ö A İ R E L E R Hükümet teklifi 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Yargıtay 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

1 
20 

2 
2 
1 

43 
14 
2 

3 

1 

6İ 
217 

702 450 
025 960 

17 526 801 
71 

7 
59 

618 
198 
65 
68 

795 
402 
460 
835 
944 
110 
026 
139 
243 
297 
297 
127 
776 
214 
810 
141 
740 
158 

223 894 
958 705 
384 200 
524 713 
772 200 
250 000 
678 058 
213 980 
223 000 
517 960 
984 000 
709 602 
693 100 
363 408 
265 460 
528 266 
819 747 
580 846 
161 760 
663 554 
665 164 
864 800 
755 500 
504 100 
650 400 

KOMİSYONCA 
Eklenen Düşülen 

— 
830 400 

— 
— 

2 685 000 
1 600 000 

__ 
35 000 

— 
99 500 000 

— 
— 

2 843 000 
105 000 000 

— 
— 

2 000 000 
785 706 189 
213 086 655 

64 500 000 
450 000 

41 500 000 
7 500 000 
2 000 000 

— 
5 410 000 
2 873 860 

— 
2 843 00 

— 
— 

— 
— 
- -
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- -
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 



D A İ R E L E R 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve iskân Bakanlığı 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 

Toplam 

Genel Bütçeye ilâve 
Katma Bütçeler 

Konsolide Bütçe toplamı 
Hazine yardımı 

Toplam 
Katma Bütçelerin kendi geliri 

Toplam 
c/r 1 indirim 

Komisyonca kabul edilen 
Tasarı 

% 1 indirimden sonraki durum 

$ ) -

KOMİSYONCA 
Hükümet teklifi Eklenen Düşüle 

413 852 853 10 300 000 
314 538 000 750 000 
581 862 876 11 940 000 

4 607 360 821 442 500 000 
220 401 851 4 000 000 

1 012 363 737 4 350 000 
140 794 975 — 
108 118 567 21 086 420 
524 542 000 16 863 950 

105 834 047 308 + 1 849 310 474 — 2 843 
— 2 843 000 

1 846 467 474 
18 979 349 546 + 631 456 189 = 

17 458 297 048 + 580 206 189 — 



D A İ R E L E R 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadî ve Ticari ilimler Akademisi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman G.enel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Çukurova Üniversitesi 
Piyarbakır Üniversitesi 

Toplam 

- 21 — 

KATMA BÜTÇELER 

KOMİSYONCO 
Hükümet teklifi Eklenen Düşülen 

904 270 600 — 
163 410 813 93 050 000 
473 764 411 26 200 000 
695 882 219 32 595 914 
646 784 577 — 17 595 
108 607 234 24 485 000 
864 429 330 22 379 000 
350 910 887 — 
390 838 331 18 760 475 

5 633 403 000 350 000 000 
6 481 439 000 — 

22 399 853 — 
1 075 018 270 4 200 000 • 
524 079 340 11 000 000 
77 652 793 — 

257 553 665 13 000 000 
İt 575 413 — 
136 899 045 50 060 000 
160 430 765 3 320 800 

18 979 349 546 649 051 189 17 595 
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Toplantı : 14 / A £ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 U 0 

1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisy 
raporu (1 /277) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 11 . 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 -1872/6393 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 
tarihinde kararlaştırılan «1975 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olara 
muştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi 

Başbakan 





Millî Bütçe Tahmin Raporu 

1975 yılı programının, hedef, politika ve tedbirleri bir yandan 1974 yılında ülkemizde ve dünyada izlenen ekonomik ve sosy 
dan Yeni Strateji ve Üçüncü Plânda belirlenen temel sorunlar ve amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Yatırım, maliye, para - kredi, dış ekonomik ilişkiler, fiyat - ücret, teşvik ve yönlendirme politikaları bu amaçlar çerçevesind 
tim kapasitelerini sağlayacak yatırımların gerçekleştirilmesi temel ilke olarak saptanmış ve konjonktürel sorun'ar yanında yapısa 
rilmiştir. 

Yatırım programlarında, kısa dönemde devreye girerek üretimde hızı artıracak projeler öncelikle ele alınmış; sosyal amaçlı 
doğruya plan hedeflerinde belirtilen fizikî kapasitelerin yaratılması, hizmet verimliliğinin ve üretkenliğinin artırılması ve devam 
nelik tercihlere öncelik verilmiştir. 

Ödemeler dengesi hedefleri, sanayileşme ve dış kaynaklara bağlılığın azaltılması amaçları esas alınarak, ekonominin ithal gere 
ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak kullanmak ve ihraç olanaklarından azamî ölçüde yararlanmak üzere hazırlanmıştır. 

Plânda öngörülen tasarrufların sağlanması bakımından kamu ve özel tüketim harcamalarının programda saptanan düzeyleri 
tasarrufların artırılmasında en büyük katkının kamu kesiminden sağlanması zorunluluğu ve ekonomik istikrarın korunması açısın 
maması özel önem taşımaktadır. 

1975 yılı için öngörülen kaynaklar - harcamalar dengesi 1974 yılı ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 
1975 yılında gayri safi millî hâsıladaki artış hedefi Üçüncü Planda öngörülen kalkınma hızına uygun olarak % 8 alınmıştır 

milyon liradan 1975 yılında 4.620 milyon liraya ulaşması beklenmektedir. Böylece toplam kaynakların 1975 yılında yüzde 8,7 a 
yükselmesi öngörülmüştür. 

Üçüncü Planda öngörülen gelişmişlik düzeyine ve ekonomik yapıya ulaşabilmek için 1975 yılında toplam olarak 101 milyar li 
göre sabit sermaye yatırımlarının yüzde 30,3 artarak 100 milyar liraya ulaşması hedef alınmıştır. Toplam sabit sermaye yatırım 
kesimi, 50 milyar liralık kısmı özel kesim tarafından gerçekleşecektir. 

1975 yılında toplam tüketimin yüzde 6,1 artarak 360 milyar 827 milyon liraya ulaşması hedef alınmıştır. Kamu tüketimi yüz 
tüketim ise yüzde 4,9 artarak 305 milyar 827 milyon liraya yükselecektir. 

1975 yılı için saptanan hedeflere ulaşıldığında ülkemiz ekonomisi, kalkınmasını istikrarlı bir şekilde Yeni Stratejinin öngördü 
biçimde sağlamış olacaktır. 



- 4 — 

KAYNAKLAR — HARCAMALAR DENGESİ 

1 9 7 4 — 1 9 7 5 

D 
2) 
3) 

D 

2) 

Gayrisâfi millî hâsıla 
Dış kaynak 
Toplam kaynaklar ( 1 + 2 ) 

Toplam yatırımlar 
A — Sabit sermaye yatırımları 

i) Kamu 
ii) Özel 

B) — Stok değişmeleri 
i) Kamu 

i i) Özel 
Toplam tüketim 

i) Kamu 
ii) Özel 

l 9 

423 
1 

424 

84 
76 
36 
40 

7 
5 
2 

340 
48 

291 

7 4 

340 
400 
740 

595 
720 
385 
335 
875 
197 
678 
145 
500 
645 

1974 yıh fiyat 
(Milyon TL 

1 9 7 5 

457 207 
4 620 

461 827 

101 000 
100 000 
50 000 
50 000 

1 000 
500 
500 

360 827 
55 000 

305 827 
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Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1974 Bütçe tahmininde 20 milyar 100 milyon lira olarak öngörülen tahmili 1 milyar 900 milyon lira fazlasıyle gerçekleşm 

maaş farklarının memurlara ödenmesidir. Ayrıca çeşitli iş kollarında yapılan toplu sözleşmelerle sağlanan ücret artışları da t 
larında millî gelirde beklenen büyüme oranlan ile 1975 yılında toplu sözleşmelerle ücretlerde beklenen artışlar dikkate alınarak 
Gelir Vergisi tahsilatının 30 milyar lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe • 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

5.100,0 
6.750,0 
8.650,0 

11.450,0 
14.200,0 
20.100,0 

5.168,4 
6.573,1 
9.544,3 
11.663,3 
15.673,7 
22.000,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

724,2 
1.404,7 
2.971,2 
2.119,0 
4.010,4 
6.326,3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

16,2 
27,1 
45,2 
22,2 
34,3 
40,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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<îelirm Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1974 Bütçe Kanununda 3 milyar 850 milyon lira olarak yer alan Bütçe tahmininin fazla gerçekleşme nedenleri 1970, 1974 

hacimlerindeki büyümeler dolayısıyle kurum kazançlarının artmasıdır. 1974 vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin 
1975 yılı için büyüme oranı hiç değilse aynen devam edeceği beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

3ir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe — 
tahmini 

1.500,0 
1.600,0 
1.950,0 
2.750,0 
2.490,0 
3.850,0 

Miktar 

1.245,3 
1.598,7 
1.501,2 
2.089,6 
2.996,3 
4.000,0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Fark 

304,0 
353,4 
97,5 

588,4 
906,7 

1.003,7 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

% 

32,4 
28,3 
6,9 

39,1 
43,3 
33,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : GAYRİMENKUL KIYMET ARTIŞ VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 yılında bu vergiye tabi işlemlerde meydana gelecek gelişmeler gözönünde tutularak 1975 normal bütçe tahmini 350 m 

1974 yılına göre öngörülen artış oranı 16,6. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe — 
tahmini 

100,0 
150,0 
350,0 
390,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

248,7 
270,6 
318,3 
300,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 

Fark Oran \% 

248,7 — 
21,9 + 8,8 
47,7 + 17,6 
18,3 — 5,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— s 

Gelirin Çeşidi : MALÎ DENGE VERGİSt 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Malî Denge Vergisi Kanunu ile 1975 malî yılı içinde, 3 milyar 500 milyon lira tutarında gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

na paralel olarak bu verginin artış oranının 34,6 olacağı saptanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran »% 

1969 
1970 
1971 
1972 3.000,0 1.452,8 — — 
1973 1.536,3 1.452,8 + 520,1 35,7 
1974 2.600,0 2.600,0 + 627,0 + 31,7 

{*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : EMLÂK VERGİSİ 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Bu vergiden 1975 yılı için 450 milyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 1975 yılında değerlemelere hız verileceğind 

% 28,5'e ulaşacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe — 
tahmini 

215,0 
280,0 
300,0 
340,0 
325,0 
350,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

220,5 
256,3 
297,5 
246,3 
265,8 
350,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Fark Oran 

31,8 + 
35,8 + 
41,2 + 
51,3 — 
19,5 + 
84,2 + 

% 

16,8 
16,2 
16,0 
17,2 
7,9 

31,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin çeşidi : MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGİSİ 
Kesim : 1 Madde ; 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 yılında gerek ithalât suretiyle ve gerekse memleket dahilinde imal olunarak trafiğe çıkacak olan motorlu kara taşıtları 

rsilât nispetinin yükseltileceği gözönünde tutularak 1975 malî yılı Bütçe tahmini 350 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

95,0 
150,0 
115,0 
185,0 
125,0 
350,0 

89,6 
154,1 
104,6 
111,9 
128,3 
200,0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ ' 
+ 
+ 

7,5 
64,5 
49,5 
7,3 
16,4 
71,7 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

9,1 
71,9 
32,1 
6,9 
14,7 
55,8 

{*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 yılı içinde bu kalemden sağlanacak gelir 'c/0 32 artış oranı ile 330 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — — — 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran f/c 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

40,0 
120,0 
100,0 
115,0 
175,0 
240,0 

53,0 
58,3 
95,2 
151,0 
190,0 
250,0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

13,3 +, 
5,3 + 

36,9 + 
55,8 + 
39,0 + 
60,0 + 

33,5 
10,0 
63,2 
58,6 
25,8 
31,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT VE TEKEL MADDELERİ DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN ÎSTİHSAL VERGİSİ 
Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 yılında ekonominin bazı imalât sektörlerinde beklenen gelişim ve fiat hareketleri gözönünde tutularak geçmiş yıl tahsilâ 

bul edilerek 1975 Bütçe tahmini 7 milyar 500 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran ı% 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1 900,0 
2 890,0 
2 500,0 
3 750,0 
5 305,0 
6 200,0 

1 688,1 
2 194,4 
2 908,5 
4 175,0 
4 441,0 
5 700,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
1 
T 
-f-
+ 

129,6 
506,3 
714,1 

1 266,5 
266,0 

1 259,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

8,3 
29,9 
32,5 
43,5 
6,3 

28,3 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN DAHİLDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde ; 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan akaryakıt tüketim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplara göre 1975 

1 milyar 500 milyon lira gelir elde edileceği hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran !% 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

2 100,0 
2 590,0 
1 700,0 
1 500,0 
1 500,0 
1 500,0 

1 565,8 
940,4 

1 063,6 
1 381,1 
1 352,4 
1 300,0 (*) 

+ + 
+ 
+ 
— 
— 

36,7 
615,1 
123,2 
317,5 
28,7 
52,4 

+ + 
+ 
+ 
— 
— 

2,4 
39,2 
13,1 
29,8 
2,0 
3,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TEKEL MADDELERİNDEN ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 
Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Tekel Genel Müdürlüğünden alınan tekel maddeleri satış tahminine göre 1973 yılında bu vergi tahsilatının tekel maddeleri 

çe kanunu ile istihsal vergisine dönüştürülmesi ile birlikte 5 milyar 825 milyon lira olacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon T L ) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

tahmini 

1 040,5 
1 700,0 
2 000,0 
3 236,0 
3 150,0 
4 000,0 

Miktar 

1 678,0 
2 276,0 
2 714,6 
1 982,5 
3 515,5 
4 463,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Fark 

1 071,7 
598,0 
438,6 
732,1 

1 533,0 
947,5 

Oran 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

!% 

176,7 
35,6 
19,2 
26,9 
77,3 
26,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İŞLETME VERGİSt 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Bu Verginin kapsamına giren işlemlerin gelişme seyri ve fiat artışları gözönünde tutulmak suretiyle 1975 tahmini 1 milyar 

bu rakam 1974 gerçekleşme tahminine göre 45,9 bir artış göstermektedir. 

TAHMtNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 
1970 
1971 400,0 315,0 + 315,0 — 
1972 870,0 451,8 + 136,3 + 43,2 
1973 1 000,0 554,1 + 102,3 + 22,6 
1974 1000,0 685,0 (*) + 130,9 + 23,6 

{*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 17 — 

Gelirin Çeşidi : ŞEKER İSTİHLÂK VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ . 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nin 1975 yılı üretim tahminleri gözönünde tutulmak suretiyle 1975 Bütçe yılı şeker istihlâk vergis 
pit edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe -
tahmini 

700,0 
550,0 
570,0 
660,0 
700,0 

Miktar 

729,8 
444,7 
688,4 
636,2 
729,3 

+ 
— 
+ 
— 
+ 

Fark 

367,1 
285,1 
243,7 

52,2 
93,2 

Oran 

+ 
— 
+ 
— 
+ 

!% 

101,2 
39,0 
54,8 

7,5 
14,6 

1974 800,0 600,0 •(*) — 129,3 + 17,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 18 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞIT ALIM VERGtSf 
Kesim : 4 Madde : 4 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 yılında Trafik Sicil Bürolarına kaydedilecek tahmini motorlu kara taşıt miktarı gözönünde tutularak ve geçen yıl tah 

artış kabul edilmek suretiyle 1975 bütçe tahmini 1 milyar lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe -
tahmini 

100,0 
275,0 
527,0 

Miktar 

247,6 
431,7 
611,5 

+ 
+ 
+ 

Fark 

247,6 
184,1 
179,7 

Oran )% 

— 
+ 74,3 
+ 41,6 

1974 820,0 760,0 (*) + 148,6 + 24,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : EMLÂK ALIM VERGtSt 
Kesim : 5 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1974 yılının ilk yarısında gayrimenkul iktisaplarında ve yapı faaliyetlerinde görülen duraklamanın gittikçe ortadan kalkmakta ol 

1975'de normale dönüşeceği gözönüne alınarak '% 38 bir artışla bu vergiden 1 milyar 725 milyon lira gelir sağlanacağı hesaplanmışt 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran !% 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

350,0 
575,0 
550,0 
685,0 

1 100,0 
1 625,0 

377,4 
442,8 
639,5 
879,6 

1 160,0 
1 250,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

87,5 
65,4 
196,7 
240,1 
280,4 
90,0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

20,1 
17,3 
44,4 
37,5 
31,8 
7,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : -KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kesim Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktaki mevcut bakaya miktarına göre 1975 bütçe tahmini 10 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini 

10,0 
10,0 
5,0 
2,0 

10,0 
10,0 

G E R ç 

Bir önceki 

Miktar 

0,7 
4,0 
1,0 

46,6 
40,6 
25,0 (*) 

E K 

yıla 

L E § M E 

göre değişme 

Fark 

— 
— 
+ 
+ 
— 
— 

1,3 
16,1 
0,3 

45,6 
6,0 

15,6 

Oran % 

— 80,0 
— 82,5 
+ 42,8 
+ 4 560,0 
— 12,8 
— 38,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 21 — 

Gelirin Çeşidi : BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 
Kesim : 1 Made : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Vergiye tabi banka işlemlerinde 1974 yılında meydana gelen gelişmenin 1975 yılında devam edeceği gözönünde tutularak ve 

1975 bütçe tahmini 4 milyar 750 milyon lira olarak hesaplanmıştır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

920,0 
t 060,0 
1 280,0 
1 800,0 
2 500,0 
3 100,0 

839,9 
1 138,0 
1 544,9 
1 975,8 
2 478,7 
3 400,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

100,3 
298,1 
406,9 
430,9 
502,9 
921,3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

13,5 
35,4 
35,7 
27,8 
25,4 
37,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : NAKLİYAT VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 Bütçe tahmini çeşitli nakliyat kurumlarından alınan bilgilerde gözönünde tutulmak suretiyle 350 milyon lira olarak öngörülm 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe —-—— 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran ı% 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

120,0 
200,0 
225,0 
295,0 
200,0 
300,0 

90,0 
116,1 
234,1 
228,7 
218,5 
250,0 (*) 

— 
+ 
+ 
_ 
— 
+ 

8,2 
26,1 

118,1 
5,4 

10,1 
31,5 

— 
+ 
+ 
— 
— 
+ 

8,3 
29,0 

101,3 
2,3 

44,3 
14,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



GeUrin Çeşidi : PTT HİZMETLERİ VERGİSİ 
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Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
PTT Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 1975 yılı bütçe tahmini 300 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BtLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe -
tahmini 

75,0 
175,0 
90,0 

185,0 
200,0 
200,0 

Miktar 

75,9 
74,5 

114,2 
145,8 
173,2 
200,0 (*) 

Fark 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

13,8 
1,4 

39,7 
31,6 
27,4 
26,7 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

<% 

22,2 
1,8 

53,2 
27,6 
18,8 
15,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi :•• BİNA İNŞAAT VERGİSİ 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Türkiye'de yıllık toplam inşaat sahası bu inşaatın iş yeri ve konut inşaatı olarak dağılımı ve verginin kapsamı ve tarifesi dikkate 

bu vergiden 1975 yılında 125 milyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe -
tahmini 

125,0 
80,0 

100,0 
145,0 

G E R Ç.E K L 

Bir önceki yıla 

Miktar 

53,1 
81,9 

114,6 
115,0 (*) 

E Ş M E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 

Oran % 

53,1 — 
28,8 + 54,2 
32,7 + 39,8 
0,4 + 0,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : SPOR — TOTO VERGİSİ 
Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu vergiden 1975 malî yılında 30 milyon lira tutarında tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 

-

tahmini 

50,0 
50,0 
50,0 
35,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

35,1 
35,3 
32,2 
25,0 (*) 

+ 
+ 
— 

' — 

Fark 

35,1 
0,2 
3,1 
7,2 

Oran 

+ 
— 
— 

% 

— 
0,5 
8,7 

22,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 26 -

Gelirin Çeşidi : DAMGA VERGİSİ 
Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Damga Vergisine tabi işlemler yıllık seyri gözönünde tutulmak suretiyle 1975 yılı bütçe tahmini 3 milyar 150 milyon lira olarak 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran i% 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

800,0 
865,0 

1 100,0 
1 442,0 
1 750,0 
2 650,0 

728,5 
912,2 

1 219,4 
1 552,5 
2 045,3 
2 400,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

65,8 
183,7 
307,2 
333,1 
492,8 
354,7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

9,9 
25,2 
33,6 
27,3 
31,6 
17,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 27 — 

Kesim : 7 Madde : 1 
Gelirin Çeşidi : TAPU HARÇLARI 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Tahsilat seyrine göre 1975 bütçe tahmini 1974 yılı tahsilat tahminine göre 50 milyon lira fazla*. ıyle 150 milyon lira öng 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe -
tahmini 

35,0 
40,0 
65,0 
95,0 

105,0 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla 

Miktar 

33,3 
47,5 
66,9 
80,1 
94,7 

E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

6,2 
14,2 
19,6 
13,2 
14,5 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ . 

% 

22,8 
42,6 
41,2 
19,7 
18,1 

1974 150,0 100,0 (*) + 5,3 + 5,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 28 — 

Gelirin Çeşidi : MAHKEME HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ . 
1975 yılında beklenen gelişme ve geçmiş yıllardaki artış nispeti gözönünde tutularak 1975 yılı Bütçe tahmini 200 milyon li 

nin tahsilindeki aksaklıklar giderilerek öngörülen artış sağlanacaktır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.^ 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe -
tahmini 

85,0 
115,0 
140,0 
215,0 

Miktar 

96,7 
120,8 
153,3 
155,2 

+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

9,5 
24,1 
32,5 

1,9 

Oran % 

+ 10,8 
+ 24,9 
+ 26,9 
+ 1,2 

1973 215,0 164,2 + 9,0 + 5,7 
1974 230,0 170,0 (*) + 5,8 + 3,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 29 — 

Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 3 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1975 yılı Bütçe tahmini 1974 yılı tahsilat tahminine göre 30 milyon lira fazlasıyle 160 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 50,0 
1970 75,0 
1971 75,0 
1972 100,0 
1973 110,0 
1974 150,0 

66,3 
90,8 

107,9 
91,9 

120,7 
140,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

9,7 
24,5 
17,1 
16,0 
28,8 
19,3 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

17,1 
36,9 
18,8 
14,8 
31,2 
15,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 30 — 

Gelirin Çeşidi : PASAPORT VE KANÇILARYA HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 4 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Tahsilat seyri dikkate alınarak 1975 yılı Bütçe tahmini250 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BlLGtLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 
Bir önceki yıla göre değişme 

Bütçe — 
Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

13,0 
35,0 
65,0 
335,0 
350,0 
300,0 

30,6 
78,5 
157,4 
169,4 
198,6 
213.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

17,5 
47,9 
78,9 
12,0 
29,2 
14,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

+ 133,5 
+ 156,5 
+ 100,5 
+ 7,6 
+ 17,2 
+ 7,2 



— 81 -

Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 5 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Tahsilat seyrine göre 1975 yılı Bütçe tahmini 60 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

-

Bütçe -
tahmini 

15,0 
15,0 
20,0 
35,0 
40,0 
60,0 

G 

Bir 

Miktar 

12,4 
17,1 
26,7 
32,1 
46,5 

E R Ç E K L 

önceki yıla 

50,0 (*) 

E Ş M E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0,6 
4,7 
9,6 
5,4 

14,3 
3,5 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

5,0 
37,9 
56,1 
20,2 
44,5 
7,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 32 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 
Kesim : 7 Madde : 6 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 yılı Bütçe tahmini 1974 tahsilat tahminine göre 70 milyon lira fazlasıyle i80 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bu 

rilerek öngörülen artış sağlanacaktır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — — • — 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran :f)'c 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

30,0 
35,0 
60,0 
120,0 
150,0 
210,0 

31,5 
52,4 
73,5 
119,4 
126,4 
127,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0,8 
20,9 
21,1 
45,9 
7,0 
0,6 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2,6 
66,3 
40,2 
62,4 
5,8 
0,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin 



— 33 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALİNAN GÜMRÜK VERGİSİ 
Ksim : I Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1975 yılı içinde gerçekleşecek ithalât miktarı 4 milyar dolar olarak programlanmış bulunmaktadır. Gümrükde beklemekte ola 
tasfiye işlemlerinin de 1975 yılında başlayacağı gözönünde tutularak 1975 malî ylılında tahsil edilecek Gümrük Vergisi 4 milyar 75 
miştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe :— 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran \% 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1 800,0 
1 100,0 
2 000,0 
3 000,0 
2 400,0 
3 972,9 

994,8 
1 271,1 
1 814,0 
2 285,4 
2 840,0 
3 600,0 (*) 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

175,0 
276,3 
542,9 
471,4 
554,6 
760,0 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

14,9 
27,7 
42,7 
25,9 
24,2 
26,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 34 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 
Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre bu kaynaktan 1975 yılında 500 milyon lira sağlanacağı öngö 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL ) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

175,0 
175,0 
175,0 
220,0 
240,0 
380,0 

135,9 
167,8 
182,0 
222,4 
307,2 
380,0 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
T 

26,4 
31,9 
14,2 
40,4 
85,0 
72,8 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

16,2 
23,4 
8,4 

22,2 
38,2 
25,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 35 — 

Gelirin Çeşidi : TEK VE .MAKTU VERGİ 
Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1 . 2 . 1973 tarihinde yürürlüğe giren 19 . 7 . 1972 gün ve 1615 sayılı Yeni Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca po 

gelen ve ticarî mahiyette bulunmayan vergiye tabi eşyadan alınacak Gümrük Vergilerini göstermek üzere kanunlardaki had ve 
nispet ve hadleri geçmemek şartıyle tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. İthalde alınan vergi ve resi 
len bu verginin maddeler itibariyle Bakanlar Kurulunun 26 . 1 . 1973 gün ve 7/5684 sayılı Kararnamesiyle saptanmış bulunma 
yon lira tahsilat öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini 

50,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar Fark Oran % 

200,0 (*) 200,0 

(*) 7 aylık gerçek,le.pneye göre geçici tahmin. 



_ 38 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 malî yılı içinde yapılacak toplam ithalât miktarı 4 milyar dolar olarak programlanmış bulunmaktadır. İthal malla 

1975 yılı tahminî 5 milyar 200 milyon olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe -
tahmini 

1 500,0 
1 150,0 
2 050,0 
3 200,0 
2 574,0 

Miktar 

1 050,2 
1 295,2 
1 850,1 
2 411,4 
2 967,3 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

148,6 
245,0 
554,9 
561,3 
555,9 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

• % 

12,3 
23,3 
42,9 
30,3 
23,0 

1974 4 500,0 4 000,0 (*) + l 032,7 + 34,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 37 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre 1975 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınacak İstih 

edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini 

— 
1 750,0 
2 080,0 
2 700,0 
4 000,0 

Miktar 

1 240,5 
1 937,2 
2 516,8 
3,114,5 
3 220,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

1 240,5 
697,7 
579,6 
597,7 
105,5 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 

% 

— 
56,1 
29,9 
23,7 

3,3 

İ*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 38 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDE LERDEN ALINAN DAMGA RESMİ 
Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 yılı ithalâtı 4 milyar dolar olarak programlanmıştır. Buna göre 1975 yılı bütçe tahmini 1 milyar 900 milyon lira olarak ö 

TAHMİNE ESAS BÎLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini 

1 200.0 
1 450,0 
1 200,0 
1 800,0 
1 580,0 
1 800,0 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir 

Miktar 

1 340,7 
1 143,7 
1 131,1 
1 349,9 
1 610,5 
1 600,0 

önceki yıla 

(*) 

E 

göre değişme 

Fark 

+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

387,5 
197,0 

12,6 
218,8 
260,5 
789,5 

Oran 

+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

% 

40,6 
14,6 

1,1 
19,3 
19,3 
49,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN İTHALÂT DAMGA RESMİ 
Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre 1975 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınacak ithalâ 

olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 1.200,0 800,0 (*) 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi 

— 40 — 

AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN ALINAN RIHTIM RESMİ 
Kesini : 4 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu vergi mevzu ithalâtın gelişme seyrine göre 1975 yılında bu gelir kaynağından 100 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmişti 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe -
tahmini 

40,0 
35,0 
40,0 
40,0 
90,0 

160,0 

G E R 

Bir 

Miktar 

24,1 
27,2 
58,9 
90,1 

157,9 
100,0 

Ç E K L E Ş M E 

Önceki yıla göre değişme 

Fark 

— 5,9 
+ 3,1 
+ 31,7 
+ 31,2 
+ 74,3 
+ 172,1 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

19,6 
12,8 

116,5 
41,9 
75,2 

109,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 41 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN RIHTIM RESMİ 
Kesim : 4 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : . 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre 1975 yılı içinde ithal edilecek akaryakıttan alınacak resim 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 — — 
1974 140,0 230,0 (*) 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 42 — 

Gelirin Çeşidi : DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ 
Kesim : 5 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Bu verginin 1975 malî yılında uygulanmaması amacıyle bütçe kanun tasarısına bir hüküm konulduğundan 1975 yılında sadec 

liralık bir tahsilat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe -
tahmini 

200,0 
300,0 
— 
— 

475,0 
10,0 

G E R Ç B K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değinme 

Miktar 

272,6 
258,3 
293,1 
407,7 
608,5 

80,0 (*) 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 

Fark 

58,1 
14,3 
34,8 

114,6 
200,8 
528,5 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 

'% 

27,0 
5,2 

13,5 
39,0 
49,2 
86,8 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 43 — 

Gelirin Çeşidi : RESMÎ BASIMEVLERI OKULLAR VE DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 
Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
İlgili müesseselerden alınan bilgiye göre bu kaynaktan 1975 yılında 8 milyon lira sağlanacağı öngörülmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değinme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini ı 

3,0 
2,0 
3,0 
4,0 
8,0 
8,0 

Miktar 

1,9 
3,5 
3,2 
7,9 
6,3 
7,0 (*) 

— 
+ 
— 
+ 
— 
+ 

Fark 

0,2 
1,6 
0,3 
4,7 
1,6 
0,6 

Oran 

— 
+ 
— 
+ 
— 
+ 

% 

9,5 
84,2 

8,5 
146,8 
20,2 
10,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 44 — 

Gelirin Çeşidi : TEKEL İDARESİ SAFİ HÂSILTI 
Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Tekel Genel Müdürlüğünün malî durumu dolayısıyle bu kalemden 1975 malî yılı içinde herhangi bir tahsilat beklenmemekt 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon T L ) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

tahmini 

1.150,6 
1 

172,0 
70,0 

Miktar 

470,0 
76,3 

5,5 
— 

Faik 

— 188,6 
— 393,7 
— 70,8 

—-

Oran % 

— 28,6 
— 83,7 
— 92,7 

— 

(*) 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 45 — 

Gelirin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN 
Kesim Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1975 yılında 8 milyon 250 bin lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe -
tahmini 

2,5 
2,1 
2,4 
2,8 
3,0 
6,0 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir 

Miktar 

2,5 
2,9 
4,6 
5,4 

10,2 
10,0 ı 

önceki yıla 

(*) 

göre değişi 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

0,3 
0,4 
1,7 
0,8 
4,8 

177,9 

E 

ne 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

% 

13,6 
16,0 
58,6 
17,3 
86,8 

1,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 46 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKİ 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye dayanılarak 1975 yılı Bütçe tahm 

tür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe • 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

3,0 
2,0 
L0 
1,0 
2,0 
10,0 

1,6 
1,5 
1,8 
2,3 
7,3 
10,0 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 

— 
0,1 
0,3 
0,5 
5,0 
2,7 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 

— 
6,2 
20,0 
27,7 
214,1 
36,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 47 -

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 
Kesim Madde : 3 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye dayanılarak 1975 yılı Bütçe tahmini 25 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe — 
tahmini 

40,0 
45,0 
50,0 
55,0 
65,0 
70,8 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

45,4 
51,7 
49,6 
65,7 
70,0 

200,0 (*) 

Fark 

+ 6,3 
+ 6,3 
— 2,1 
+ 16,1 
+ 4,3 
+ 104,4 

Oran 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

% 

16,1 
13,8 
4,0 

32,4 
6,5 

109,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 48 -

Gelirin cesicli: MADENLERDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından aîman bilgiye göre bu kaynağın bütçe tahmini 110 milyon lira olarak öngörülmü 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Ysl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Î974 

Bütç 
tahmiı 

e 
di 

19,0 
20,0 
25,0 
32,0 
45,0 
46,0 

G E R ç E 

Bir önceki yi 

Miktar 

21,3 
19,9 
29,0 
36,1 
41,3 
80,0 (*) 

+ 
— 
Jr 

+ 
+ 
+ 

K 

la 

L E Ş M E 

göre değişme 

Fark 

3,8 
L4 
9,1 
7,1 
5,2 

38,7 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

% 

21,7 
6,5 

45,7 
24,4 
14,5 
93.5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 49 — 

Gefirfn çeşidi: OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 5 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Kızılay Genel Başkanlığından alman bilgiye göre bu kaynaktan 1975 yılında 100 bin lira sağlanacağı öngörülmüştür* 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini i 

1,4 
3,0 
5,0 
2,0 
1,5 
6,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

0,6 
1.5 
1,5 
1,4 
1.6 
o.ı (•) 

Fark 

+ 
+: 

— 
-r 
— 

0,9 
0,9 
— 

0,1 
0,2 
1,5 

Oran % 

+ 20,0 
+ 150,0 

— 
— 6,6 
+ 11,8 
— 93,8 

f*J 7 ayttk gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 50 — 

Gelirin çeşidi: KAMBİYO MURAKABESİ MUKAEİLİNDE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN ALINAN 
Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1975 yılında 50 bin lira sağlanacağı öngörülmüştür. • ' ! : 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

' İ 974 

0,1 0,1- * 
0,1 0,1 
0,1 0,1^ '• 
0,1 0,1 
0,1 0,1'V 
0,1 0,1 (•*) 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 51 — 

Gelirin çeşidi: TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN ALINAN 
Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 yılında bu kaynaktan 50 bin lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BÎLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran \°/c 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

0.100 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 
0.050 

0.008 
0.019 
0.016 
0.019 
0.028 
0.050 •(*) 

— 
+ 
— 
+ 
.+ 
+ 

0.008 
0.011 
0.003 
0.003 
0.008 
0.022 

— 
+ 
— 
+ 
+ 
+ • 

50,0 
137,5 

15,7 
18,7 
42,4 
80,3 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin çeşidi: PANSİYONLU OKUL ÜCRETLERİ KARŞILIĞI 

52 — 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1975 yılında 21 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçö -
tahmini 

— 
10,0 
10,5 
13,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

10,8 
12,4 
17,7 
20,0 (•) 

+ 
+ 
+ 
+ 

Fark 

10,8 
1.6 
5,3 
2,2 

Oran >% 

—. 
+ 14,8 
+ 43,3 
+ 12,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 53 — 

Getirin çeşidi: T. C. MERKEZ BANKASI KANUNUN UN 60 N O MADDESİYLE SAĞLANAN GELİR 
Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
14 . 1 . 1970 gün ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 60 ncı maddesinde kâr dağıtımı yapıldıktan sonra kalan k 

me göre sağlanan gelir şimdiye kadar çeşitli gelirler arasında gösterilegelmekteydi. Çeşidinin daha iyi belirlenmesi bakımından 
terilecektir. 1975 malî yılında bu kalemden 540 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yü 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini 

— 
690,0 

Miktar Fark Oran «& 

€65,0 (*) + 665,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici talimin, 



— 54 — 

Gelirin çeşidi: TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELt 
Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1975 yılında 10 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini 

12,0 
12,0 
15,0 
15,0 
15,0 
20,0 

Miktar 

15,7 
9,2 
6,6 

10,3 
11,7 
8,0 (*) 

Fark 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 

0,8 
6,5 
2,6 
3,7 
1,4 
3,7 

Oran 

+ 
— -
— 
+ 
+ 

— • 

• % 

5,3 
41,4 
28,2 
56,0 
13,3 

•31,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 55 — 

Gelirin çeşidi: TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ 
Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1975 yılında 55 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
3 972 ••: 

. 1973 
1974 -

Bütçe 
tahmini 

15,0 
17,5 

. 25,0 
25,0 
30,0 
50,0 

Miktar 

18,2 >: 

37,0 
28,6 . 
38,4 
44,6 
5 3 , 0 ••(*) 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

t—r 

Fark 

0,4 
18,8 

8,4 
9,8 

< 6,1 
8,4 

O r a n ' % 

+ ••••• - 2 , 2 

+ 103,2 
— . 2 2 , 7 
+ . • • • • 3 4 , 2 

+ 15,9 
+ 18,8 



— 5* — 

Gelirin çeşidi: TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 yılında bu kaynaktan 25 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütço 
tahmini 

15,0 
!8,1 
19,2 
20,0 
30,0 
30,0 

Miktar 

18,3 
14,0 
15,7 
29,2 
21,0 
23,0 (•) 

+ 
. — 

+ 
4-
__ 
+ 

Fark 

5,6 
4,3 
U 

13,5 
8,3 
2,0 

Oı an 

-+-
— 
+ 
+ 
— 
+ 

% 

44,0 
23,4 
12,1 
85,9 
28,4 
9,8 

f*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin,, 



— 87 — 

Gelirin çeşidi: DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 yılında normal olarak 40 milyon lira tahsilat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini 

17,0 
17,0 
30,0 
35,0 
40,0 

140,0 

Miktar 

14,6 
17,4 
22,9 
27,3 
34,0 
35,0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
• f 

Fark 

1,9 
2,8 
5,5 
4,4 
6,7 
1,0 

Oran % 

+ 14,9 
+ 19,1 
+ 31,6 

.+ 19,2 
+ 24,4 
+. 3,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 58 — 

Gelirin çeşidi: İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 
Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Alınan bilgilere göre İktisadî Devlet Teşekküllerinin 1974 yılı faaliyetleri sonucu 1975 yılında bu kaynaktan 1 milyar 500 

olunmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe — 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran <% 

21,5 
530,1 
525,9 

1.009,3 
1.160,3 
J .500,0 

12,7 
361,1 
77,6 

668,4 
100,0 
— 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

156,7 
105,0 
157,0 
138,0 
924,0 

4.300,0 

146,8 
676,9 
151,0 

1,160,3 
— 

• 1.500,0 (*) 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 59 —. 

Gelirin çeşidi: İŞTİRAKLER GELİRLERİ 
Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate alınarak 1975 yılında bu kalemden 138 milyon lira 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

104,7 
247,0 
350,0 

60,0 

Miktar 

95,6 
342,8 
122,7 
22,9 

.+ 
+ 
— 
— 

Fark 
ir— 

95,6 
247,2 
220,0 
99,8 

Oran % 

— 
+ 258,5 
— 64,1 
— 86,4 

1974 100,0 107,0 (*) + ' 84,1 + 367,4 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— $0 — 

Gelirin Çeşidi ; DÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 
Kesim : 3 Madde : 3 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 Bütçe Kanun tasarısına konulan bir hükümle döner sermayeli müeseselerden 1975 yılında 70 milyon lira bütçe geliri sağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe -
tahmini 

25,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

5,4 
4,6 
5,5 
5,8 

17,0 (*) 

+' 
— 
+" 
— 
+. 

Fark 

5,4 
0,8 
0,9 
0,3 

11,2 

Oran % 

— 
— 14,8 
+ 19,5 
— 5,4 
+• 194,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 61 — 

GcUrla Çeşidi : DtĞER CÜZDAN GELtRLERt 
Kesim : 3 Madde ; 4 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Alınan bilgilere göre 1975 yılı bütçe tahmini 1 milyon lira olarak öngörülmüştür, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini i 

1,0 
1,0 
2,0 
2,0 
1,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

'Miktar 

2,9 
0,081 
0.1 
0,1 
1,0 (•)• 

Fark 

j . ! 

— 
+; 

Oran 

2,9 
2,8 — 
0.019 + 
— + 
— — 

% 

'— 
96,5 
23,4 
17,5 
5,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 62 — 

Gelirin Çeşidi : FAİZLER 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllar tahsilat seyride gözönüne alınmak suretiyle 1975 yılı bütçe tahmini 400 milyon lira olarak öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değinme 
Bütçe : 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

tahmini 

70 
150,0 
172,1 
235,0 
375,0 
300,0 

Miktar 

153,6 
132,1 
182,4 
287,1 
154,9 
350,0 (*> 

+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

Fark 

37,7 
21,5 
50,3 

104,7 
132,2 
195,1 

Oran 

+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

% 

32,5 
13,9 
38,0 
57,4 
46,0 

126,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 63 — 

Gelirin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERl ALINANLAR 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 yılında bu kalemden 25 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 

. 1973 
1974 

Bütçe -
tahmini 

70 
150,0 
115,0 
190,0 
800,0 

80,0 

Miktar 

143,6 
187,5 

1.146,4 
871,1 
313,0 

20,0 f ) ~ 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 

Fark 

42,1 
43,9 

958,9 
275,3 

^558,1 
f 292,9 

Oran % 

+ ' -41,5 
+ 30,5 
+ 511,4 
+ : , 24,0 
— ; 64,0 
— : 93,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici îahmin. 



— 64 — 

Gelirin Çeşidi : İKRAZLARDAN GER! ALINANLAR 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
İkrazlardan vadesi gelen taksit miktarlarına göre 1975 malî yılında bu kalemden 1 milyar 327 milyon liralık gelir sağlanacağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yü tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 — — — 
1974 300,0 357.2 (•) 357,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



- 6 5 — 

Gelirin Çeşidi : PARA CEZALARI 
Kesim Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1975 yılında 30 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini 

25,0 
35,0 
40,5 
65,0 
65,0 

100,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir 

Miktar 

34,2 
39,6 
46,5 
54,2 
45,3 
25,0 ı 

önceki yıla göre değişme 

— 

(*) 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 

3,2 
5,4 
6,9 
6,9 
8,9 

20,2 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 

% 

10,3 
15,7 
17,4 
16,5 
16,5 
44,7 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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— 67 — 

Gelirin Çeşidi : TRAFlK CEZALARI 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 yılında bu kaynaktan 55 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe -
tahmini 

17,0 
17,0 
25,0 
40,0 
50,0 
60,0 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla 

Miktar 

16,4 
20,0 
38,8 
45,5 
50,3 
50,0 (*) 

E 

göre değinme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

2,3 
3,6 

19,8 
6,7 
4,8 
0,3 

Oran 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

% 

16,3 
21,9 
94,0 
17,2 
10,4 
0,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göte geçici tahmin. 



_ 68 — 

Gelirin Çeşidi : ÇEŞİTLÎ GELİRLER 
Kesim : O Madde • 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Çeşitli gelir kaynaklarının toplandığı bu madde hâsılasının geçmiş senelerdeki tahsilat seyri nazara ahnarak 1975 malî yılınd 

tahsil edileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe -
tahmini 

551,8 
1.083,2 

925,2 
3.052,0 
4.076,7 
1.908,7 

G E R Ç 

Bir önceki 

Miktar 

758,0 
2.488,1 
1.455,8 
2.463,0 
2.437,6 
1.300,0 (*) 

E K L ' E Ş M E 

yıla göre değişme 

—. 

+ 
— 
+ 
— 
— 

Fark 

146,1 
1.729,2 
1.032,3 
1.007,2 

25,3 
137,6 

Oran 

— 

+ 
— 
+ 
— 
— 

% 

16,1 
227,8 

41,4 
69,1 

1,0 
46,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TASARRUF BONOSU HÂSILATI 
Kesim • I Madde :. 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Malî Denge Vergisi Kanunu 30/6/1972 tarihinden itibaren tasarruf bonosu mükellefiyetini kaldırmış bulunmaktadır. Yalnız b 

rak 1 milyon liralık tahmin konulmuştur. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Bütçe 
tahmini 

785,0 
850,0 

1.250,0 
100,0 

1.000,0 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla 

Miktar 

731,0 
881,9 

1.201,9 
908,7 

10,5 

E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
+ 
— 
— 

105,4 
150,9 
320,0 
293,2 
898,2 

Oran 

+• 
+ 
+ 
— 
— 

% 

16,8 
20,6 
36,2 
24,3 
98,8 

1974 1,0 2,0 (*) — 8,5 — 80,9 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KARŞILIK PARALAR VE PROJE KREDİLERİ HÂSILATI 
Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1975 malî yılında karşılıklı paralar hâsılatının 1 milyar olacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe — 
tahmini 

1.170,0 
1.280,0 
2.100,0 

— 
700,0 
800,0 

G E R Ç E K L E § M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Miktar 

952,9 
2.846,4 
1.546,8 

418,6 
342,4 
800,0 (*) 

— 

+ 
— 
— 
— 
+ 

Fark 

346,1 
1.893,5 
1.299,6 
1.128,2 

76,2 
457,6 

Oran % 

—. 26,6 
+ 198,7 
— 45,6 
— 72,9 
— 18,2 
+ 133,6 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye gör t geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 
Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
16/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasında açılan akaryakıt fiyat istikrar fonunda paralar bütçe kanu 

nel bütçeye irat kaydedilmektedir. 1974 yılında teşekkül etmiş menfî fon bulunduğundan bütçe tahmini gerçekleşememiştir. 1975 
yılı hâsılatı 1 milyar 400 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe -
tahmini 

80,0 
65,0 
60,0 
54,0 

310,0 
900,0 

Miktar 

50,3 
25,0 

6,8 
99,1 
38,4 

419,3 (*) 

Fark 

— 12,0 
— 25,3 
+ 18,2 
+ 92,3 
— 60,7 
+ 380,9 

Oran % 

— 19,2 
— 50,2 
+ 72,8 
+ 1.357,3 
— 61,2 
+ 992,2 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İSTİKRAR FONU HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 
Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu fondan 1975 yılında 10 milyon liralık hasılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değişme 
Bütçe 

Yıl tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 13,0 0,7 — 6,2 — 89,8 
1970 5,0 " — — 0,7 — 100,0 
1971 5,0 0,5 — — 
1972 1,0 39,2 + 38,7 + 7.740,0 
1973 — 63,2 + 24,0 + 61,2 
1974 1,0 10,0 (*) — 53,2 — 84,1 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TEKEL ZAMLARI FONU 
Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ 
1975 yılı bütçe kanunu tasarısı ile 1571 sayılı Kanunun «Deprem fonu» üe i!r;!İi 2 nci madde-; hükınü 1975 yıh içinde uy 

fazası için 1 lira konulmuştur 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Üir önceki yıla göre' öeJivMt, 
Bütço -: 

Yil tahmini Miktar Fark Oran % 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 — — 
1974 747,0 647,0 (*) 647,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NOLU NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLU-
NACAK MİKTAR Kesim : 4 Madde s 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

1975 yılında bir hasılat beklenmemektedir. Maddeyi muhafaza için 1 lira talimin konulmuştur. 

TAHMİNE ESAS BfLGJLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini 

5,0 
6,0 
5,0 
6,0 

25,0 
10,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir önceki yıla göre değilim 

Miktar 

4,8 
4,5 

14,3 
20,4 
10,0 

— (*) 

Fark Oran f'/f 70 

+ 
+ 

1,5 
0,3 
9,8 
6,1 
0,4 
0,0 

— 
— 
+ 
+ 
— 
— 

23,8 
6,2 

217,7 
42,6 
51,0 

100,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİN BORÇ ÖDEMELERİ 
Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
325 sayılı Kanunla bazı İktisadî Devlet Teşekküllerinin muayyen senelere ait vergi borçları terkin edilmiş ve bu borçlar H 

bulunmaktadır. Hazine ile ilgili teşekküller arasında yapılın protokollere müsteniden her iktisadî devlet teşekkülü borçlarını sen 
mektedir. 

1975 senesinde bu durumda olan borçlardan 80 milyon liralık tahsilat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe — 
tahmini 

13,0 
25,0 
25,0 
36,0 

— 
140,0 

G E R Ç E K L E Ş M E 

Bir 

Miktar 

22,5 
7,0 

169,4 
— 

50,0 
60,0 ı 

önceki yıla 

(*) 

göre değişme 

Fark 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

1,1 
15,5 

162,4 
169,4 
50,0 
10,0 

Oran % 

— 4,6 
— 68,8 
+ 2,320,0 
— 100,0 

— 
+ 20,0 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KESENEKLER VE KARŞILIKLAR FONU 
Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1975 yılında 90 milyon lira hâsılat sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon T L ) 

YJI 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Bütçe 
tahmini 

— 
1.200,0 

500,0 
800,0 
21,0 

G E R 

Bir öne 

Miktar 

567,4 
1.368,1 

378,6 
892,7 

2200,0 (*) 

Ç E K 

eki yıla 

L E Ş M E 

göre değişme 

Fark 

+ 
+ 
— 
+ 
— 

567,4 
800,7 
989,5 
514,1 
692.7 

Oran % 

— 
+ 141,1 
— 72,3 
+ 135,7 

77,5 

(*) 7 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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1975 Yılı Bütçe Kanunu Metnine İlişkin Gerekçe 

BİRİNCİ KISIM : Esas hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel ilkeler 
1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının birinci rnddesi, genel bütçeye giren dairelerin kendilerine mevdu hizmetleri ifa 

kullanacakları ödenekleri belirlemektedir. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, ödenekler, program bütçenin niteliği icabı bir tek (A) cetvelinde toplanmakta, (A) cetveli d 

program, proje ve faaliyetlerden oluşmaktadır. Ancak, bütçedeki harcamaların cari, yatırım ve transfer ilişkisini muhafaza yön 
ri, harcama türü (2) olanlar yatırım ve harcama türü (3) olanlar da transfer harcamalarını gösterecek biçimde düzenlenmişler 

Tasarının 2 nci maddesi, 1975 malî yılında çeşitli kaynaklardan sağlanması tahmin olunan genel bütçenin gelirlerini gösterme 
Üçüncü madde, birinci maddede yer alan ödenek miktarı ile ikinci maddede gösterilen gelirler arasındaki gelirler aleyhine 

lık menfî farkın, iç borçlanma ile karşılanacağını tespit etmektedir. 
Bütçenin uygulanması sırasında, gelir tahsilatı ile giderlerin yapılması farklı devrelerde ağırlık kazandığından, muhtemel bir 

vermemek için 4 ncü madde getirilmektedir. Dağıtım esasları, Maliye Bakanlığınca düzenlenecek bir (Yıllık Bütçe Uygulama 
Ayrıca, ekonomik ve malî şartların olumsuz bir yönde gelişmesi halinde, bütçe dengesini korumak üzere ödeneklerin % 10 

ya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 
Program bütçenin uygulanmasına henüz yeni başlanmış olduğundan, personel masraflarının program, alt program, proje ve 

de dağıtılmadığı ve bu yönden aktarma işlemlerinin çok sayıda olabileceği düşünülerek, aynı kuruluş bütçesi içinde kalmak şar 
da aktarma yapmaya olanak sağlamak üzere 5 nci madde düzenlenmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesi, genel bütçeli dairelerin bütçelerini oluşturan program, alt program, faaliyet ve projelerde yer alan 
yürütecek kuruluş bütçelerine aktarılabilmesi için Maliye Bakanına yetki vermektedir. 

Program bütçenin uygulanabilmesi için, 1974 yılı Bütçe Kanununda olduğu gibi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
bütçe uygulaması ile ilgili bulunan bazı deyimlerin, bu bütçe düzenindeki hangi deyimlere tekabül ettiği, tasarının 7 nci madd 

8 nci madde, bütçe uygulaması sırasında ve hizmetin gerektirdiği zamanlarda, yeni harcama kalemlerinin Maliye Bakanlığın 
üzere teklif edilmektedir. 

9 ncu maddenin (1) numaralı fıkrası ile geçen yıllar karşılık borçlarının, (II) numaralı fıkrası ile de geçen yıllar karşılıksız b 
ram bütçe tekniğinin gerektirdiği biçimde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 10 ncu maddesinde yer alan hükümle ilâma bağlı borçlarla emekli ikramiyesi ödeneklerinin gerektiğinde artırılm 
kılınmaktadır. 

Program bütçe düzeninde faaliyet, proje ve harcama kalemlerinin altına bu kabil hüküm konulmadığından, genel ve katma b 
böyle bir madde konulmasına zorunluk duyulmuştur. 

Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarını düzenleyen 11 nci madde hükmüne göre, Hazinenin nakit durumunun el 
muhtevası emanet hesaplarına alınacak ve nakit durumu elverişli oldukça tedricen ödeme yapılacaktır. 
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Ancak, bazı katma bütçeli idarelerin yıl içinde fiilî gelir ve gider durumlarına göre bu yardımın bir kısmına ihtiyaçları kalmadı 
lerde Hazine yardımına ait ödenekten lüzumsuz hale gelen miktarların iptali ve lüzumlu kısmının bütçe emanetleri hesabından gelecek 
yetki vermektedir. 

12 nci madde ile, yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışındaki herhangi bir projeye yatırım harcaması 
Tasarının 13 ncü maddesi, dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı olarak açılmış bulunan akreditiflerle, genel ve katma 

sinden alınacak taşıt bedelleri için açılmış kredilerin mahsup sürelerini düzenlemektedir. 
14 ncü madde, Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere, Maıiye Bakanhğı bütçelinin «Diğer Ma 

ten aktarma yapılmasını öngörmektedir. Devlet Memurları Kanununun öngördüğü fazla çalışma ücreti, iş güçlüğü, iş riski ve tem 
sel temsil giderleri ve mahrumiyet yeri ödeneklerine uhlrn yönetmelikler hazıriarnp nygukunaya g..eakakoa, Maliye Bakanlı 
ler» faaliyetindeki toplu ödenekten, genel ve katma bütçeli idarelere aktarma yapılabilmesini temin etmek üzere bu madde d 

Tasarının 15 nci maddesi ile kamu hizmetlerinin fiyat artışlarından etkilenmemesi için 1974 mal? yılgıda olduğu gibi. bir sis 

1975 Malî yılı içinde Devletin satmalmak zorunda bulunduğu mal ve hizmetlerin fiyatlarınd;' .. .•< n!ı <ı» -• ı 
yürütülmesinde her hangi bir duraklama ve aksaklığa meydan vermemek amacıyle Maliye Ba!<anıft , ı ;c<ıiıJ,' <!,!ıya-' öden 
uygun görülmüştür. Bu ödenekten gerektiği hallerde genel ve katma bütçeli daire ve idare h u cnr ( ı <' s n ı- r rama 
aktarma yapılabilecektir. 

Böylece fiyat konjonktürünün hareketli olduğu dönemlerde k;şmu hizmet'erinirj finansman y< " i • • >'• <• " ' M- y 
lama mekanizması getirilmektedir. 

Bu ödeneğin sağlayacağı olanaklarla yılı içinde doğması muhtemel ek ödenek ihtiyaçlarının önemli ölçü do karşılanabileceğ 
Kalkınma Planı uyarınca hazırlanan yıllık programlarla yanılması öngörülen yatırımlar karşılığı olarak : '•" man yulard 

ödenekler konulmaktadır. Ancak, yıl içindeki uygulamalarda bazı yatırımların öngörüldüğü biçimde bir gelişme gösterem 
önceden planlanandan daha hızlı bir gelişme gösterdiği ve mevcut ödeneklerin yetersizliği nedeniyle fin ansınan yönünden da 
mektedir. 

Bilindiği gibi malî mevzuatımız gereğince, hızlı gelişen yatırımlar ile yürütülemeyen yatırım projelerine tahsis edilen glo 
bütçeleri arasında aktarma olanağı bulunamamaktadır. Bu durumda bir daire ve idare için başlangıçta öngörülen yatırımlar 
gerçekleştirilmemesi halinde malî yıl sonunda iptal edilmekte, buna karşılık hızlı gelişen yatırım projelerini yürüten daire ve 
runlu olmaktadır. 

Tasarının 16 nci maddesi ile kurulması öngörülen yatırımları hızlandırma fonu, hızlı yürütülen yatırımların finansmanı 
giderilmesinde faydalı olacak ve ayrıca Yüksek Planlama Kurulu tarafından yıllık programa ek olarak kabuiediîecek ek projele 
herhangi bir gecikmeye meydan vermeyecek şekilde karşılanmasını sağlayacaktır. 

Küçük tasarrufların birleşerek optimal büyüklükteki yatırımlara kaynak teşkil edecek fonları meydana getirmeleri, halkın yatır 
çekleştirilmesi gereken sosyal ve ekonomik hedefler arasmda bulunmaktadır. 

Devletin bu amacı sağlamak içi©, finansman ve organizasyon yönünden öncü olması ve dağınık halde bulunan tasarrufların ve g 
susunda rol oynaması gerekli bulunmaktadır. 
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Tasarının 17 inci maddesi ile getirilen hükümle, küçük tasarrufları yatırıma yöneltme ve halkı yatırıma teşvik fonu yardım öd 
tınca uygun görülen projeleri gerçekleştirmek amacıyle kurulmuş çok ortaklı anonim ve kooperatif ortaklıkların orta vadeli yatırım k 
taklıkların kuruluş ve gelişmelerinde Devlet yardımları ve desteği sağlanacaktır. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım projeleri için öngörülen dış finansmanın çeşitli ne 
men gerçekleşmesi halinde, projenin tümüyle aksamaması için noksan sağlanan kredinin Türk Lirası ile yapılacak satınalmalarla gid 
ceden düşünülmediği için bütçeye Türk Lirası karşılığı ödenek konulmamış olan, buna karşılık yıl içinde ortaya çıkan dış finansma 
Lirası giderlerinin karşılanamaması nedeniyle yararlanılamamaktadır. 

Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan projelerin Türk Lirası giderlerine ilişkin ödeneklerin, yukarıda belirtilen ned 
jenin tümüyle aksamasını ve yatırımların gecikmesini önlemek amacıyle, genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadî teşeb 
şılığı ödenek ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarının 18 nci maddesiyle özel bir fon kurulması zorunlu görülmektedir. 

Kuruluş bütçeleri hazırlanırken, cari malî yıl içinde yapılması muhtemel toplu sözleşmelerin bütçelere yansıyacağı malî yükün 
iöz konusu harcamaların bütçeleri olumsuz yönde etkilemesini önlemek üzere tasarının 19 uncu maddesi düzenlenmiş bulunmaktad 

Tasarının 20 nci maddesi, Muhasebei Umumiye Kanununun 59 uncu maddesine müsteniden getirilmektedir. Bu madde ile bütçe 
kün olmayan fakat cari malî yıl içinde yapılması kaçınılmaz olan ödemelerin realize edilebilmesine olanak sağlanmaktadır. 

Tasarının 21 nci maddesi ile Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde yabancı memleketlere yatırım kredileri verilmesi öngö 
Bu maddenin sağladığı olanaklarla yabancı ülkelere proje kredisi verilebilecek ve bu kredilerin şartları Maliye Bakam tarafından 
Tasarının 22 nci maddesinde yer alan hükümlerle, yüksek öğretimde kapasite yaratmak ve yaratılan kapasitenin getirdiği gider 

kanlığı bütçesine konulan ödeneğin ilgili kuruluş bütçelerine aktarılması olanakları sağlanmaktadır. 
Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan «Deprem Fonu» faaliyetine, bütçe olanakları gözönünde tutularak belli bir ödenek konulm 

cağının ve meydana getireceği hasarın tahmini mümkünoimadığından, konulacak bu ödeneğin gerektiğinde yetersiz kalabileceği de ta 
düğünde bu ödeneğin Maliye Bakanınca artırılmasını ve bu hadiselerin bütçeleri olumsuz yönde etkilememelerini temin için teklif ol 

24 üncü madde ile 299 sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete Dair Sözleşmenin) 7 nci m 
hasar bedellerini karşılamak üzere, gerekli ödeneğin, Başbakanlık bütçesinde açılacak bir tertibe-kaydı ile tediye şart ve esaslarını te 
yetki verilmesi istenilmektedir. 

25 inci madde, bir kısım kamu kurumlan ile derneklerin ve mahalli idarelerin Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı ara 
dellerinin, bir taraftan bütçeye gelir diğer taraftan da ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamak, yıl içinde harcanmayan kısmının 
mek amacıyle hazırlanmıştır. 

26 nci madde, çeşitli idare ve kurumların yatılı okullarla yabancı memleketlerde okutturacakları öğrenciler için bütçelerine kon 
kal şeklini tespit etmektedir. 

27 nci madde, Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının birbirlerine yıl içinde yapacakları çeşitli hizmetler d 
nın mümkün olabilmesini sağlamak üzere getirilmiş bulunmaktadır. 

28 inci madde, bir kısım dairelerin yıl içinde sağlanan bağış ve kredilerden yaptıkları ithalât dolayısıyle navlun bedelleri ve 
mamasından çıkacak güçlükleri gidermek için konulmuş bir maddedir. 
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29 uncu madde, 1975 malî yjlmda Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu veya sa 
eşya bedellerinin bütçeye intikal şeklini düzenlemektedir. 

30 uncu madde, Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinin, «Etüt ve proje Giderleri» tertibindeki ödeneğin belli maksatlarla gene 
tiplerine ne suretle aktarılacağını belirtmekte, aynı maddenin son fıkrası, diğer kamu kuruluşlarına bu tertipten ödeme imkânın 

Gerek Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi gereğince bağış yoluyle ve gerekse sair suretle bütçelere yansımış öz 
gerçekleştirilmiş veya miktar bakımından amacın gerçekleştirilmesi için yetersiz duruma düşenler, yıllardan beri bütçelerde ve D 
ların bütçelerinden silinmesinde yarar görüldüğünden, bunu temin etmek üzere 31 nci madde hükümleri getirilmektedir. 

32 nci madde, bütçe ödeneklerinin tasarruf ilkelerine uygun bir biçimde kullanılmasını; dengeli, etkili ve tutarlı bir bütçe po 
kün olmayan olumsuz gelişmelerin bertaraf edilmesini sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınması hususunda Maliye Bakanını 

Kamu kesminde yapılan toplu iş sözleşmelerinin dayandığı esaslar ve kuruluşlara getirdiği malî yük, kuruluşlar arasında den 
susta kamu kumîıışlannm uyması gereken standartların tespitinde büyük yarar görülmektedir T a s a n ı n 33 üncü maddesinin s 
maddede belirtilen ilkelerin sşi\i altında, bu yoida standartlar tespit etmeye yetkili kıîınmaklachr. 

Tasarının 34 üncü maddesi hükümleri/İç, can mau y>! içinde kamu iktisadı kuruluşları h;rafmda:'! yem kadro ihdas edilebil 
uygun görüşünün alınması hususu öngörülmektedir. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla döner sermayeli müesseselerde çalıştırılan memur adetlerinin bilinmesi gerekli olduğu g 
mesi yönünden, bu kuruluşlarda çalıştırılan işçi adetlerinin bilinmesinde de yarar görülmektedir. Bu nedenle., iasarınm 35 inci 
de çalıştıracakları işçi kadrolarının vize ettirilmesini öngörmektedir. 

Malî politika ile ekonomik politika arasındaki ilişkileri etkin bir hale getirmek, ekonomik gelişme ve istikrarın sağlanması 
leri arasında en uygun dengeyi sağlayacak tedbirler yönünden gerekli tavsiyelerde bulunacak bir komite teşkili, 36 nci madded 

Tasarının 37 nci maddesiyle getirilen hükümlerle : 
a) Cari malî yıl içinde, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesine göre 1 4 derecelere yapılacak atanmalarda en çok kazanılm 

den aylık ödenmesi. 
b) Kamu sektöründe sözleşme ile istihdam edilen personele, aylıklı personele nazaran çok yüksek miktarlarda ücret öden 

getirilmektedir. 

Tasarının 38 inci maddesi, verilen ödeneklerin dağılımının tasarıya bağlı (A) cetvelinde yapıldığını belirlemektedir. 
Tasarının 39, 40, 41, 42 ve 43 ncü maddelerinde getirilen hükümlerle, Devlet gelirlerinin öze! kanunları gereğince tarh ve 

vam edilmesine olanak sağlanmakta ve gelir bütçesine ilişkin çeşidi durumlar düzenlenmektedir 
Tasannın 44 ncü maddesi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu maddesine göre Bütçe Kanununa bağ 

tedir. 
45 nci maddesinde; Millî Eğilim Bakanlığı tarafından yönetilen pansiyonlarda kalacak pansiyoner öğrencilerle. Sağlık ve 

okulları öğrencilerinden i975 malî yılında alınacak ücretleri kapsayan (M) işaretli cetvel gösterilmiş bulunmaktadır. 
46 nci rnadele, Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kamı nu hükümleri çerçevesinde satınahnacak hayvanlar için asgarî beden ö 

ren (O) cetveli ile motorlu araçlar için ortalama alım değerini gösteren (P) cetvelini ihtiva etmektedir., 
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47 nci madde ile, resmî dairelerin 1975 malî yılında satınalacakları taşıtların azamî satınalma bedellerini düzenleyen (T) c 
Tasarının 48 nci maddesi; gider tertiplerinden hangi çeşit hizmetler için harcama yapılabileceğini belirleyen (R) cetveline 
Tasarının 49 ncu maddesi, 6245 sayılı Harcırah Kanununun çeşitli maddelerine göre bütçe kanunları ile tespiti gereken m 

lunan (H) cetveline ait bulunmakta ve bu cetvele ilişkin hükümleri düzenlenmektedir. 
Bu maddenin (c) fıkrası dışındaki fikraları, önceki senelere ait bütçelerde de yer almış olup, Harcırah Kanununa göre öd 

ları ile ilgili bazı uygulama kolaylıkları getirmektedir. 

Bu sene bütçesine yeni olarak giren (e) fıkrası hükmü Harcırah Kanununun 33 ncü maddesine göre yevmiye alan denetim 
diği gibi Harcirah Kanununun 33 ncü maddesi «mıntıka merkezleri» haricinde, denetim elemanlarına yevmiye ödenmesini ön 
çelerine konulan hükümler ve daha önceki senelerde yapılan uygulamalar ile, idarelerce denetim elemanlarının ikamet ettiği 
«mıntıka merkezi» tespit olunarak, ikamet ettikleri esas görev yerlerinde de yevmiye ödenmesi yoluna gidilmişti. Bu yıl bü 
organlarında ileri sürülen temennilere uyularak, idarelere, denetim elemanlarının ikâmet ettikleri esas görev yerleri (Teşkilât, b 
mıntıka merkezi tespit etmeleri olanağı kaldırılarak, bu yerlerde yevmiye ödenmesi şeklindeki uygulamaya son verilmekted 
sadece ikâmet ettikleri (Veya ikâmet etmeleri gereken) yerler dışında denetim görevini ifa ettikleri sürelerde yevmiye alabilecekl 

Bir nevi tazminat şekline dönüşmüş olan devamlı yevmiye ödenmesi sistemi yerine de, bunların, görevlerinin ağırlığı, hizm 
önüne alınarak, 68 nci maddeye konulan hükümde de belirtildiği üzere, kendilerine iş güçlüğü, ve teminindeki güçlük zamları v 
luluk tazminatı» ödenmesi yoluna gidilecektir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Kamu personeline ilişkin hükümler : 
Tasarının 50 nci maddesi, 1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesinin amir h 

nunu ile tespiti öngörülen katsayıyı belirtmektedir. Bu katsayı özel kanunlarındaki atıflar dolayısıyle üniversite mensupları ile 
maktadır. 

23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanun kamu personeli intibaklarının yeniden gözden geçirilmesini amir bulunmaktadır. 
ni kadrolar tahsisi söz konusu olacağından ve halen bu işlemler bitirilemediğinden, tasarının 51 nci maddesi iie kadro cetve 
si ile ilgili 657 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi hükmü e.-uJcnrnekte ve c.yı-.ca, mevcut ;:><:'"ol-niy bu rJcmler ıar ; arılamneaya kad?»' 

Yeni kadro cetvellerinin hazırlanmasında 657 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi hükmü paralelinde Maliye Bakanlığı ve De 
tespiti bakımından yetki verilmekte ve tespit edilen cnaslara göre düzenlenecek kadro cetvellerinde gösterilecek standart kad 
ulaştığı derece düşük veya yüksek olan personelin mutazarrır olmamasını teminen Kanun Hükmünde kararnamelere atıf yap 
maktadır. Düzenlenen cetveller Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğe konulacak ve bütçe kanununa eklenmiş sayılarak 
yerine getirilmiş olacaktır. 

52 nci maddede yer alan hükümle, kurumlara 13 22 sayılı Kanun ile 1971, 1972, 1973 ve 1974 yılları Bütçe kanunlarına göre 
veya boşalacak olanların, başka derece, sınıf ve unvanlı kadrolar olarak değiştirilebilmesi sağlanmaktadır. 

53 ncü madde, zorunlu hallerde ve yeni kurulan üniteler için kadro ihdası ve gerekli durumlarda da kadro değiştirilmesi 
ren hükümler getirmektedir. 
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54 iicü madde, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar 
let Planlama Teşkilâtında çalışan personelin kadro cetvelleri bu kanuna eklendiğinden, madde de gösterilen istisnalar dışınd 
kümlerinin bu kimseler hakkında uygulanmayacağını öngörmektedir. 

Tasarının 55 nci maddesi iie getirilen hükümlerle, kurumların yurt dışı kadrolarında görevli Devlet memurlarının 19 
uyulacak esaslar düzenlenmektedir, 

Ayrıca, kurumların yurt dışı kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde çalışan personelin, 506 sayılı Kanunun 77 nc 
gi esasa göre kesileceği saptanmaktadır. 

56 nci madde, kurumların yurt dışı kuruluşlarında bütçe kanunlarının (D) cetveline veya teşkilât kanunlarına göre ücre 
uyruklu personelin istihdam esaslarını düzenlemektedir. 

1589 sayılı Yetki Kanununun yürürlük süresi sona erdiğinden ve VI şayi!" Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre 
rilmesi gerektiğinden, gelecek yıl bütçelerine kadro cetvellerinin eklenebiimesine olanak sağlamak üzere, cari malî yıl i 
ması ve alınan kadrolar üzerine kadro standardizasyonu çalışmalarının yürütülebilmesini temin için tasarının 57 ve 58 nc 
dır. 

Tasarının 59• ncu maddesi ile getirilen hükümlerle., üniversitelerin mevcut kadrolarının 1975 malî yslmd" da kullanılm 
retim üyelerine maaş ödenmesine olanak sağlanmaktadır. 

60 nci maddede yer alan hükümlerle, kurumların yabancı uyruklu oldukları için intibak! yapılamayan personelinin 197 
damlarına devam edilebilmesi sağlanmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere göre, bu kişilerin 1975 malî yılı sözleşme ücretleri 1694 sayılı 1973 yılı 
yapılan zamlı tutarlar üzerinden ödenecektir. 

Kendilerine belli bir ödenek verilmek suretiyle 25 . 3 . 1970 tarih ve 7/414 sayılı Kararnameye göre staj ve tahsil için 
valüasyonundan önce ellerine geçen para miktarının verilebilmesini sağlamak üzere 61 nci madde hükmü getirilmektedir. 

Tasarının 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ve 71 nci maddelerinde yer alan hükümlerle, 657 sayılı Devlet Memurları Kan 
207 ve 1327 sayılı Kanunla bu kanuna eklenen ek madde, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun !53, 156, 15 
1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun 15 nci ve 3201 sayılı Kanunun 86 nci maddeleri ile 1918 sayılı Kanun hükümle 
mesi öngörülen aile yardımı, doğum yardımı, ders görevi ücreti, fazla çalışma ücreti, iş riski, iş güçlüğü, teminindeki güçlük 
mahrumiyet yeri ödeneği, ikramiye ve para mükâfatı ile yiyecek yardımının esasları düzenlenmiş bulunmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hazine ve Kamu Kuruluşlarına ait hükümler : 
Tasarının 72 nci maddesinde yer alan kısa vadeli avans ve Hazine bonosu yeni âletler değildir. 
Bununla beraber, maddede önemli ve yararlı iki yeniliğe yer verilmektedir. 
1. Bir kere, avans ve bonoların kanunî dayanağı zikredilmiştir. 
Gerçekten, bu iki Hazine âletinin «hikmeti vücudu», ödemelerin gösterdiği dalgalanma ile tahsilatın gösterdiği dalgalanman 

hasebe! Umumiye Kanununun 80 nci maddesi, Maliye Bakanına, her ödemeyi, ilgili itâ amirinin göstereceği yer ve zaman 
süreli Hazine borçlanması kanunuî bir zorunluk halini almaktadır. 
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2. Avans ve bonoların miktarı: 
a) T. C. Merkez Bankası Kanunu, avansa bir sınır koymuştur. 
b) Eski yular Bütçe kanunlarında da bonolar için sınırlar konmuştur. 
Bu durum gözönüne alınarak ve gerçekçi bir düşünceyle avans ve bono tutarlarının tespit yetkisi, memleketimizin «para 

ye Bakanlığı ve T. C. Merkez Bankası tanınmaktadır. 
Böylelikle, Hazine imkânlarının tıkanması ve ödemelerin gecikmesi ortadan kaldırılmış olacaktır. 
Ayrıca, Hazine bonolarının, T. C. Merkez Bankası aracılığı ile satışım ve satınalınmasını sağlayıcı hükümler de getirilm 
Üçüncü maddede belirtilen miktardaki gelir - gider farkını kapatmak için tahvil ihraç olunacaktır. 73 ncü madde, H 

miktarda tahvil çıkarma yetkisi tanımaktadır. 
74 ncü madde ile getirilen hükümlerle: 

a) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan belli program, proje ve yüklenmelere i 
imkânların bütçe hesaplarına intikal şeklini, 

b) Yabancı devlet ya da uluslararası kurumlarla yabancı banka ve kurumlardan sağlanan proje kredilerinden dah af azla 
dirde, bunları bütçeye gelir ve gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydı işlemlerini, 

c) 28.5.1970 tarih ve 1265 sayılı Kanun ile onaylanan Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinin bazı maddelerini 
temin edilen özel çekme hakkından doğacak Türk Lirası karşılıklarının, tahassül ettiği yıl bütçesine gelir ve yapılacak geri 
Maliye Bakanlığı bütçesinin borç ödemeleri tertibine ödenek ve gider yazılmasını, 

d) Geçmiş yıllardan sağlanan bağış ve krediler ve Türk Lirası karşılığında yapılan hububat alımlarından ve bunlara b 
inrafça kararlaştırılan projelerin finansmanında veya sair hususlarda kullanılırken bütçenin kesin hesaplarında görülmesini sa 

Tasarının 75 nci maddesinde yer alan hükümle, yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurum 
haz? kredi anlaşmalarından sağlanacak imkânların, belli bir projenin finansmanında kullanılması ve özel sektör için transfe 

76 ncı madde ile, dış finansman miktarını artırmak maksadıyle Türkiye Cumhuriyeti adına yapılacak kredi anlaşmalarını 
kili kılan 244 sayılı Kanunun şümulünü genişletmek amaç edinilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda ve 1975 yılı Programında yer e:an ya'.inmlann w ihracann teşvik gayesiyb oraı ve uzu.; vadel 
sını sağlamak amacını gerçekleştirmek için, 10 . 2 . 1973 tarih ve 7/5822 sayılı Kararnamede veya bu konuda yeniden çıkar 
göre selektif kredi fonundan faiz farkı iadesine 1975 yılında da devam olunmasını teminen 77 nci madde hükmü sevk edilm 

Bugünkü tatbikatta, personelin maaş ve ücretlerinden kesilen emekli' kesenekleri, önce merkezden ilgili saymanlıklara gön 
dığı Kanununda belirtilen zamanda saymanlıklarca anılan Sandığa gönderilmektedir. Bu nakit akımını önlemek için merkezde 
ve böylece para nakli doîayısıyle katlanılan masraftan kurtulmak ve atıl para kalmasına mani olmak gayesiyle 78 nci madde 

79 ncu madde, daha etkin bir nakit idaresi sağlamak amacıyle, Hazine hesaplarına intikal etmeyen ve nakit idaresi yönün 
raların Hazinece kısa süreli tasarrufunu temin için sevk edilmiştir. 

Bilindiği gibi 7 . 8 . 1970 tarih ve 7/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre, 27 . 6 . 1963 gün ve 261 sayılı Ka 
si bir ön tetkiki gerektirmeden ödenmektedir. Ancak, son zamanlarda Maliye Bakanlığına intikal eden hadiselerden bu otom 
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ihracat yapılmadığı halde yapılmış gibi. gösterilerek vergi iadesi yapıldığının tespit edilmesi üzerine, gerekli görüldüğü hallerde bir 
dı yle 80 nci madde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 81 nci maddesi ile getirilen hükümle, kamu iktisadî teşebbüslerinin yıllık yatırını ve finansman ihtiyaçlarından yıllık 
karşılamak amacı ile, 14 . 1 . 1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine göre birikmiş olan paraların bir kısmının 
olunacak özel bir fona aktarılması ve bu fondan sağlanacak imkânlar Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yatırım ve finansman ihtiya 
tedir. 

Bankalar sisteminde ve kredi politikasında günün gereklerine uygun düzenlemeler yapılıp, buna ait hükümlerin kanunlaşmasına 
de bir madde sevk edilmesi uygun görülmüştür. 

82 ve 83 ncü maddeler, genel ve katma bütçeli idarelerin, döner sermayeli kuruluşların, kamu ekonomi kurumlarının ve benz 
ve zaman itibariyle izleyebilmek, yeni bir teknik olan malî planlama konusunda çalışmalara girişebilmek için getirilmektedir. 

Genel ve katma bütçeli bazı dairelerin, bir kısım Kamu İktisadî Kuruluşlarına olan geniş ölçüdeki horç'annı tasfiye, özel h 
büyük zorluklar taşımaktadır. 84 ncü madde ile eski yıllardan intikal eden bu kabil pürüzlerin tasfiyesi amaçlanmaktadır. 

85 nci madde ile belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve isletmelerin 3! . 12 . 197! Sarihi ;îib;rıyîo îtler Bankasına ola 
bakiyelerinin terkini için bir fıkra olarak muhafaza edilmiştir. 

86 ncı madde ile, 347 sayılı Kanun ile 1974 malî yılında ödenmesi gereken T. C Merkez Bankasına olan v;: tahkim edilmiş 
imkânlarının müsaadesizliği nedeniyle ertelenmesi öngörülmektedir. 

87, 88, 89, 90 ve 91 nci maddelerle getirilen hükümlerle, kamu ekonomi kurumlarının sermaye artırım ve korlarına ilişkin hus 
92 nci madde, 440 sayılı Kanuna tabi kamu iktisadi kuruluşlarının programlanan yatırımlarının kendi imkânları dışındaki fina 

tırım Bankası, vasıtasıyle karşılanması hususunda hüküm ihtiva etmektedir. 
93 ncü madde, kamu iktisadî kuruluşlarının birbiri ile ve Hazine ile olan çeşitli borç ve alacak hesaplarının tasfiyesini sağlam 

önlemek ve finansman programını aksatmamak için getirilmektedir. 
Tasarının 94 ncü maddesi, kamu iktisadî, teşebbüslerinin yıllık yatırım ve finansman programlarını gerçekleştirmelerini ve 

larını önlemek ve birbirlerine olan borç ve alacak ödemelerinde yeni bir sistem geliştirmek amacıyle getirilmektedir. 
95 nci maddede öngörülen hükümlerle Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün dış borçları 

maktadır. 

İKİNCİ KISIM : Müteferrik hükümler: 
Malî yönetimin temel kanunları olan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ile 2490 sayılı 'Artırma, Eksiltme ve İhale kanunların 

koşullarının çok gerisinde kaldığından ve bu yasaların yerine geçecek yeni kanunlar henüz çıkarılmadığından,cari, malî yıl içinde 
releri de kapsamına almak suretiyle, mezkûr yasalardaki miktarların 10 katma kadar artırılması hususu 96 ncı madde ile ge 
tedir. 

Tasarının 97 nci maddesi, 1974 Bütçe Kanununun 54 ncü maddesinin son fıkrası hükümlerini bir madde halinde düzenleme 
yapılmasında 6200 sayılı Kanunun o işlere de uygulanması hususunda Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı yetkili kılınmaktadır. 
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Kuruluşların kullanımında bulunan vasıta, iş makinesi ve ekipmanların zaman içinde tip ve model bakımından büyük 
Bu nedenle, söz konusu araçların yedek parçaları dengesiz bir dağılım göstermiş ve stoklarda büyüme meydana gelmiştir. 
bir kuruluşta kullanım yeri olmayan ve ekonomik yakarı bulunmayan nakil vasıtası, iş makinesi, ekipman ve yedek parça 
bedelsiz olarak kuruluşlar arasında devri sağlanacaktır. 

186 sayılı Kanunlar jandarma, subay, askerî memur ve assubayîan için lojman inşası kabul edildiği halde, bunların 
Kanunda yer almamıştır. Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair 
Komutanlığına ait lojmanları da kapsayacak şekilde değ^klli: • yapılıncaya kadar mezkûr Kanunun şümulü 99 ncu madde i 

Tasarının 100 ncü maddesiyle, Kesinhesap Kanunu masraf cetvellerinde harcama kalemlerinin yüzler düzeyinde tertip ol 
Halen kuruluşların burslu olarak okuttukları öğrencilerin mezun olmaları üzerine her yıl büyük miktarlara ulaşan kadr 

ladır. Diğer yandan, uygulamada birliği sağlamak üzere bursların da kredi şeklinde verilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca 
bursunun krediye dönüşmesini istemeyenlerin statüleri değişmemek suretiyle, bursların kredi haline çevrilmesi Tasarının 1 

102 nci madde, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtının ihtiyaçları için 
edilecek akaryakıt ve madenî yağlarla savaş, araç, makine ve teçhizatın Gümrük ve İstihsal Vergisi muafiyetini getirmekte 

Tasarının 103 ncü maddesi, vergi mükellefleri adına tahakkuk eden çeşitli vergilere ilişkin lira kesirlerinin atılmasını y 
amacıyle düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Hali hazır uygulamaya göre, kuruluşların başka kuruluşlara ait araçları tamir etmeleri halinde tahsil olunan paralar 
şılığı tamiri yapan kuruluş bütçelerine ödenek kaydedilememektedır. Bu uygulama işyeri olan kuruluşların tamir işinde ist 
teye meydan vermektedir. 

Bu sakıncaları önlemek ve genel bütçeli daireler arasındaki işlemler hariç olmak üzere, getirilen 104 ncü madde hüküm 
rilmesi amaç edinilmektedir. 

Tasarının 105 nci maddesi, Genel Bütçe Kanununda yer alan hükümlerin katma bütçeli idarelere, de uygulanacağını belirtm 
Tasarının 106 nci maddesi ile malî yıl içinde bütçe olanaklarının elvermemesi nedeni ile uygulanmayacak veya bütçeye 

cak hükümler sayılmaktadır. 
Tasarının 107 nci maddesi, yeni kurulmuş bulunan Sosyai Güvenlik Bakanlığının ödeneklerine ve kadrolarına ilişkin bulu 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının müstakil bütçesi hazırlanamadığından ve memur kadroları da mevcut olmadığından, böyle 

görülmüştür. 
Tasarının 108 nci maddesi, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yabancı devletlere kiralanan araçlarla bu Bakanlıkça y 

hizmetlerden sağlanan paraların bütçeye gelir ve ödenek kaydedilmesine olanak sağlanmaktadır. 

109 ncu madde de, 1381 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesinin (a) fıkrası gereğince, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesine konul 
lında Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alması Öngörülmektedir. 

110 ve 111 nci maddeler, bu kanunun yürürlük ve yürütme esaslarını belirlemektedir. 





HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

BİRİNCİ KISIM : Esas hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel ilkeler 

Gider, gelir ve denge ' 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (105 834 047 308) liralık ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde şjösierikHği 
üzere, (97 834 047 308) lira olarak tahmin edilmiştir.. 

MADDE 3. — Ödenekîer toplamı ile tahmin edilen gelirler angındaki 
(8 000 000 000) liralık fark, iç istikrazla kar.silanaesk.fr', 

Bütçe uygulamasına ilişkin hükümler : 

MADDE 4. — a) Birinci madde ile verilen ödenekler Maliye Bakanlığınca 
hazırlanacak (Yıllık bütçe uygulama talimatı) csnsüarı dahilinde dağıtılır. 

b) Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel ekonomik şartlar gözönünde 
tutularak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bu ödeneklerden % 10'a (Taşsî 
alımlarında % 30'a, iç ve dış geçici görev yolluklarında (/( 20'yc) kadar bloke 
etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSY 

1975 yılı Bütçe k 

BİRİNCİ KISIM : Esas hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel ilkeler 

Gider, gelir ve denge : 

MADDE î. — Genel Bütçeye giren 
f şar etli cetvelde gösterildiği gibi, ikinci 
sonra, (106 888 231 296) liralık ödenek 

Genel bütçeye giren dairelerin bütç 
ödeneklerin (Devlet borçları, Millî Savu 
yer alan ödeneklerin tamamı; Jandarma 
da ve Emniyet Genel Müdürlüğü hizmet 
leminde yer alan ödenekler hariç) yüzde 
çeli idareler hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. --- Genel bütçemn gelirl 
j d;ğ: üzere (97 888 231 296) lira olarak 
! 

MADDE J, — Ödenekler toplamı i 
I (9 000 000 000) liralık fark, ?ç istikrazla 

Bütçe uygulamasına ilişkin hükümler : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü ma 

http://kar.silanaesk.fr'


Hükümetin teklifi 

MADDE 5. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin prog
ram, alt program, faaliye veya projelerinde yer alan aylık, ücret, kesenek, sos
yal yardımlar, ek çalışma karşılıkları, tazminatlar, Ödüller ve ödeneklere ilişkin 
harcama kalemlerinden, aynı kuruluş bütçesi içinde olmak şartıyle, diğer prog
ram, altprogram, faaliyet ve projelerdeki aynı harcama kalemlerine aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin prog
ramlan arasında yer alan proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, malî yıl içinde 
hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine, ilgili kunımun isteği üze
rine veya re'sen aktarmaya ve buna ilişkin işlemleri yapmaya Maliye Bakam 
yetkilidir. 

Malî yıl içinde diğer bir daireye veya idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hiz
metin yürütülmesiyle, bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

MADDE 7. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlar
da yer alan : 

a) «Fasıl» ve «Bölüm» deyimleri, bütçe sınıflandınnasındaki «Program» 
deyimini; 

b) «Kesim» deyimi, «Alt program» deyimini; 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde «Faaliyet» 

veya «Proje» deyimlerini; 
İfade eder. 

MADDE 8. — Bütçe Kanununda yer alan program, alt program, faaliyet ve 
projelerde hizmetin gerektirdiği hallerde yeni harcama kalemleri açmaya Maliye 
Bakam yetkilidir. 

MADDE 9. — A) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin 
geçen yıllara ait karşılıklı borçları, ilgisine göre «Eski yıllar karşılıklı borçları» 
veya «Program uygulama karşılıklı borçları» faaliyetlerinden ödenir. 

Bu faaliyetlerdeki ödeneğin yetmemesi halinde; 
a) 1974 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları 

program tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyetlere, 

Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddes 

MADDE 6. — Tasarının 6 ııcı maddesi 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddes 



Hükümetin teklifi 

b) 1928 - 1973 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıktan yılları büt
çelerinden bulunan borçlar, (100 kod numaralı personel giderlerine ilişkin harca
ma kalemleri hariç) aynı veya diğer program tertiplerine dahil ödeneklerden bu 
faaliyete, Maliye Bakanınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

B) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine, belediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere ve şahıslara olan 
karşılıklı veya karşılıksız eski yıllar ve program uygulama borçları, Maliye Ba
kanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, ilgili daire veya idarenin mevcut 
veya yeniden açılacak programlardaki tertiplerine aktarılacak ödenekten ödenir. 
Bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir, 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan ve sadece belü 
amaçlar için genel bütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareEer için bu 
hkra hükmü uygulanmaz. 

MADDE 10. — Maliye Bakanlığı bütçesi ile katma bütçelerde yer alan 
«Emekli Sandığına ödemeler» ve «İlâma baglı borçlar» faaliyetlerindeki ödenek
lerin yetmemesi halinde, bu ödenekleri artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirme amacsyle, 
Maliye Bakanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve mukabili ilgili 
katma bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlardan, Usu maksada 
göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca 
ilgili idarelere ödenmeyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir nedenle yılı içinde nakden ödenme
yen kısımlar, gelecek yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü hariç) kesin he
saplarına göre Maliye Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye 
gelir kaydolunur. 

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

Bütçe Karma Komisy 

Tasarının 10 ncu ma 

Tasarının 11 nci ma 

DDE S0. 

ÖDE 11. 



Hükümetin teklifi 

MADD 12. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler 
dışında her hangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Proje ismi zikredil-
meyerek ödeneklerin bir proje numarası altında toplu olarak verildiği hallerde 
bu toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına dair ilgili bakan tarafın
dan onaylanmış programlarda gösterilen işler esas alınır. 

1975 yılı programına ekli yatırım projeleri için programla tahsis edilen öde
neklerden başka projeler ve amaçlar için aktarma yapılmaması esastır. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişik
likler için «1975 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine 
dair karar» da yer alan usullere uyulur. 

Bu hüküm Kamu İktisadî Teşebbüsleri için de uygulanır. 

MADDE 13. — Dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı olarak 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi gereğince açılmış 
bulunan kredilerin akreditife tahsis olunan miktarlarından, malî yılın son günü 
itibariyle bedeli muhabir bankaya transfer edilmek suretiyle çözülmüş bulunan 
kısma tekabül eden mal tutarlara mahsup devresi sonuna kadar yılı bütçesinden 
mahsubedilir. Zorunlu hallerde bu süre içinde mahsup sağlanamazsa bu gibi alım
larda 3010 sayılı Kanun hükümlerini uygulamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Geçen malî yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt be
delleri taşıtların malî yılın bitiminden itibaren 4 ay içinde teslim edilmesi ve ta
hakkuk evrakının tevdi olunması kaydı ile aynı yıl bütçesinden mahsubolunur. 

MADDE 14. — Devlet Memurlan Kanunu, Üniversiteler Personel Kanunu 
ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunlarının ve bunların öngördüğü yö
netmelik ve kararnamelerin hazırlanıp uygulamaya konulmasının gerektirdiği 
harcamalar için, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 Malî transferler) progra
mının (09 Diğer malî transferler) alt programının (001 Devlet Memurları 
Kanununun ve yönetmeliklerinin gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki 
ödenekten, genel bütçeye dahil daire ve katma bütçeli idarelerin hizmet prog
ramlarında yer alan aylık, sözleşmeli personel ücreti, emekli keseneği, % 1 ek 
karşılıklar, sosyal sigorta primleri, sosyal yardımlar, ödenekler, gösterge üstü 
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Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci mad 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü mad 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü madd 



Hükümetin teklifi 

ödemeler ve emsal farkları, tazminatlar, ek ders görevi ücreti, fazla çalışma 
ücreti (Üniversitelerin gece öğrenimi ile fazla çalışma ücreti hariç) ödül ve 
görevseî temsil giderleri harcama kalemlerine yeteri kadar ödenek aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanınca ihtiyaç 
nispetinde artırılabilir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan ve sadece 
belli amaçlarla genel bütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için 
bu madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 15. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 Malî transferler) prog
ramının (09 Diğer malî transferler) alt programının (002 Önemli fiyat ar
tışlarının gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki ödeneklerden, fiyatlarında 
önemli artışlar meydana gelmesi nedeni ile Maliye Bakanlığınca tespit olu
nacak mal ve hizmetlere ilişkin genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idarelerin 
hizmet programlarındaki harcama kalemlerine aktarına yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanınca iki katma kadar artırı
labilir. 

MADDE 16. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 Malî transferler) prog
ramının (09 Diğer malî transferler) alt programının (003 Yatırımları hızlan
dırma fonu) faaliyetindeki ödenekten 1975 programının uygulanması izlen
mesi ve koordinasyonuna ilişkin kararname hükümlerine göre 1975 programına 
ek olarak kabul olunacak projelere harcanmak üzere genel bütçeli dairelerle 
katma bütçeli idarelerin hizmet programlarında mevcut veya yeniden açılacak 
projelerin ilgili harcama kalemlerine ve Maliye Bakanlığı Bütçesinin (920 İk
tisadî transferler ve yardımlar) programına aktarmaya Maliye Bakanı yetküidir. 
Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanınca üç katına kadar artırılabilir. 

Bu madde hükmü, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan ve 
sadece belli amaçlarla genel bütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeler için 
uygulanmaz. 

Bütçe Karma Komisyon 

DDE 15. — Tasarının 15 nci madde 

16. — Tasarının 16 ncı madde 



Hükümetin teklıti 

MADDE 17. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930) ncu programının (05) nci 
alt programının (005 Küçük tasarrufları yatırıma yöneltme ve halkı yatırıma 
teşvik fonuna yardım) ödeneğinden Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek projeleri gerçek
leştirmek amacıyle kurulmuş olan en a/ 1 000 ortaklı kooperatifler ile anonim 
şirketlere verilecek orta vadeli yatırım kredilerinde kullanılmak üzere bir veya 
birkaç millî banka nezdinde teşkil edilecek (Küçük tasaruflan yatırımlara 
yöneltme ve halkı yatırıma teşvik fonuna) ödemede bulunmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Bu maddeye göre verilecek kredilerden faydalanacak anonim şirketlerin her 
bir ortağının hissesinin ortaklık sermayesinin % İO'u aşmaması ve hisse senet
lerinin tamamıom nama yazdı olması ve kooperatiflerin de yukarıda belirtilen 
nitelikleri taşıması gereklidir. 

BM şekilde kurulmuş olan anonim şkketlerin ve kooperatiflerin birbirine 
iştirakinde her bir ortak hissesinin sermayesinin % 10'u aşmaması şartı aranmaz. 

Bu fondan verilecek Firediierle ilgili işlemler ve şartîarı Maliye Bakanlığı ile 
bankalar arasında yapılacak anlaşmalarla tespit olunur. 

MADDE J8. — Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan genel re 
katma bütçeli kuruluşlarla Kamu tktisadî Teşebbüsleri projelerinin çeşitli ne
denlerle yetersiz kalan Türk Lirası giderlerini karşılamak üzere; Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin (930 Malî transferler) programının (09 Diğer malî trans
ferler) altprogramınm (008 Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan 

projelerin Türk Lirası giderlerini karşılama fonu) faliyetindeki ödenekten, 
genel ve katma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki harcama kalemleri 
ile Kamu İktisadî Teşebbüslerine yapılacak transferlerle ilgili olarak Maliye 
Bakanlığı Bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak olan harcama kalemlerine 
aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. Maliye Bakanı bu ödeneği gerek
tiğinde ihtiyaç oranında artırabilir. Bu ödeneğin kullanış şekli ve harcama 
esasları Maliye Bakanlığınca saptanır. 

Bütçe Karma Komisy 

DDE 17. — Tasarının 18 nci mad 
ir. 



Hükümetin teklifi 

MADDE 19. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 Malî transferler) prog
ramının (09 Diğer malî transferler) alt programının (005 Toplu iş sözleşme
lerinin gerektirdiği ek giderler karşılığı) faaliyetinde yer alan ödenekten, genel 
bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin, malî yıl içinde yapılacak 
toplu iş sözleşmelerinden etkilenen harcama kalemlerine aktarma yapmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanınca iki katına 
kadar artırılabilir. 

Bu madde hükmü esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşılajan ve 
sadece belli amaçlarla genel bütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeler 
için uygulanmaz. 

MADDE 20. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 Malî transferler) prog
ramının (09 Diğer malî transferler) alt programının (006 Öngörülmeyen 
giderler karşılığı) faaliyetinde yer alan ödenekten, yerine getirilmesi zorunluluğu 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan olağanüstü hizmet ve giderleri karşılamak 
amacı île, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin hizmet prog
ramlarında gerekli harcama kalemlerini açarak aktarma yapmaya ve bu mad
deye göre yapılacak ödemelerin esaslarını saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir: 
Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanınca iki katma kadar artırılabilir. 

MADDE 21. — a) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 Malî transferler) 
programının (09 Diğer malî transferler) alt programının (007 Yabancı ülkelere 
verilecek proje kredileri karşılığı) faaliyetindeki ödeneği Bakanlar Kurulu 
Kararı ile tespit olunacak yabancı ülkelere açılacak yatırım kredilerine tahsis 
etmeye; 

b) Kredinin verilme şekil ve şartlarım, uygulanacak faiz haddi ile geri 
ödeme zaman, şekil ve şartlarını tespite; 

c) Bu ödeneği gerektiğinde beş katına kadar artırmaya; 
Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 22. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 MaM transferler) prog
ramının (09 Diğer malî transferler) altprogramımn (004 Yükseköğretimde 
kapasite artırma fonu) faaliyetindeki ödenekten Millî Eğitim Bakanlığı Büt-
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Bütçe Karma Komisyonu 

MADDE 18. — Tasarının 19 ncu madde 
bul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 21 nci maddesi 
edilmiştir. 

MADDE 21. — Maliye Bakanlığı bütçesin 
mının (09 Diğer malî taransferler) Altpro 
kapasite artırma fonu) faaliyetindeki öd 



Hükümetin teklifi 

çesinin (115 — Yükseköğretimi gerçekleştirme ve geliştirme hizmetleri) prog
ramının (01 Yönetim hizmetleri) alt programının (3 — 002 Yükseköğretimde 
kapasite artırma) faaliyetine; aylık ve buna bağlı diğer özlük hakları, ek 
ders ücreti, yolluklar, ders araç ve gereçleri, zarurî kira, aydınlatma gibi 
hizmetin gerektirdiği diğer giderleri karşılamak üzere, aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. Gerektiğimle, bu ödenek Maliye Bakanınca bir katma kadar 
artırılabilir. 

Millî Eğitini Bakanlığı .Bütçesinin ilgili tertibine aktardan bu faaliyetteki 
ödeneği Bakaniiığın ilgilâ program ve kurumlarına, üniversite ve akademiler 
bütçelerine- MİSK Eğitim Bakanının teklifi üzerine Maliye Bakan» aktarma yap
maya yetkilidir. 

MADDE 23, — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 Sosyal transferler) prog
ramının (06 Deprem fonu) ait programının (001 Deprem fonu) faaliyetindeki 
ödeneği gerektiğinde yeteri kadar artırmaya ve bunları ilgili kuruluşların bütçe 
lerinde yer alan veya yeniden açılacak harcama kalemlerine aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu fondan sağlanacak ödeneklerin harcama esasları Maliye ve İmar ve İskân 
Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak hür yönetmelik ile belli edilir. 

MADDE 24. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı Kanunla tasdik olunan 
Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete dair Sözleşmenin 7 nci maddesi 
kapsamı içinde vukua gelecek hasar bedellerini karşılamak üzere, gerekli öde
neği Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir tertibe kaydetmeye ve ödeme şart ve 
esaslarını saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 25; — Genel ve katma bütçeler dışında kalan kamu kuruluşları, 
vakıflar, dernekler ve kurumlar tarafından veya dış yardımlardan, 
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lığı bütçesinin (115 Yükseköğretimi 
metleri) programının (01 Yönetim h 
Yükseköğretimde kapasite artırma) f 
ğer özlük hakları, ek ders ücreti, yollukl 
aydınlatma gibi hizmetin gerektirdiği diğ 
yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. Gerek 
bir katına kadar artırılabilir. 

M'iUî EğitÛın Bakanlığa biâtçesûıin ilg 
ödeneği Bakanlığın ilgili program ve kurum 
lerine Mîllî Eğîlim Bakanının teklifi üze 
yetkilidir. 

Öğrenci bursları miktarlarında yapılac 
bütçeli kuruluşlar tarafından istenilecek 
belirtilen fondan karşılanabilir. 

MADDE 22. — Tasarının 23 ncü ma 
edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 24 ncü mad 
edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 25 nci mad 
edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava meydana, akaryakıt ve benzeri 
tesisleri ile bunlara ilişkin tesisat, proje ve benzeşi işlerin yaptırılması amaciyîc 
Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar; 

b) Sulama ve içmesuyu inşaatı ile tesisi, yo!, köprü, tesis .yaptırılması, bakî
mi, etüt araştırma ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlariylc Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir taraftan (B) işaretîi cetvelde açılacak özel tertibe gelir; 
diğer taraftan (a) fıkrasmdakiler Bayındırlık Bnkank«ı (b) fıkrasmdakilcr Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (A) işaretli cetvellerin sonunda açı
lacak özel program, altprogram, faaliyet veya projclcnîeîn harcama kalemlerine 
ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kassınlar ertesi yıla yukarıdaki esas
lara göre devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakam, (a) fıkrasında belirtilen işlerini ifasında îl%vâ kurulu^u^m 
ihale mevzuatım uygulamaya yetkilidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığa h}k\ K^rektirdiği durumlarda geltr ve 
ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli ödenek ceiveîinin ilgili; program, 
alt program, faaliyet veya projelerinden zoranüu harcamayı yapabrüir. İ^sn biti
minde, yapılan harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili öseî program, aîi 
program, faaliyet veya projelerindeki ödenekten harcama yapılaa kr.h:in!es*e ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki (b) fıkrasında yazdı hizmetlerle ilgili oîarak, gene! ve katma büt
çeli kuruluşların 1974 ve daha önceki ysîlar bütçelerindeki özel tertiplerinde 
mevciBİ ödeneklerden; geme! biitçedekileri doğruda» doğruya aktarmaya, katma 
bütçelerdekileri ise, önce ilgili bütçeye gider kaydını yaptırarak Hazineye ödet
meye ve ödenen miktarı bir yandan genel bütçeye gelir ve diğer yandaşı Köy 
işleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesinin sonunda açılacak özel program, alt
program, faaliyet veya projelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 



Hükümetin teklifi 

MADDE 26. — Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının kendi hesapla
rına genel bütçeli dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında okutturacakları öğrencileri için, bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden 
gerekli miktarlarını, bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve bu öğrencilerin 
her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelde ilgili kurumun bütçe
sinde mevcut veya yeniden açılacak program, alt program, faaliyet veya projeler
deki harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakana yetkilidir. 

MADDE 27. — Millî Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Genci Komu
tanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Savuıuaa Bakanlığına cari 
malî yıl içinde if'a edilen hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyle, varılacak 
mutabakat üzerine, iîgili iki bütçenin program, alt program, faaliyet ve projeleri 
arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 28. — Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerde dış 
kaynaklardan veya uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bağış ve kredi yoluyle 
gelecek her çeşit malzemenin, navlun ve ithalle ilgili vergi ve resimlerinin öden
mesi amaciyle, bunların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açıla
cak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 29. — Millî Savunma ihtiyaçları için yabanca devletlerden askerî 
yardım yolu ile veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini 
bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir tertibe gelir ve karşılığını Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetme
ye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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MADDE 25. — Tasarının 26 ncı mad 
edilmiştir. 

MADDE 26. — Millî Savunma Bakan 
tanlığına veya Jandarma Genel Komutan 
car» naalî yal içinde ifa edilen hizmetlerin 
ca!?; mutabakat özerine, iîgili iki bütçenin 
leri arasında karşılıklı olarak aktarma ya 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde y 
den yönetilmesi gereken, ikmal ve tedarik 
metin düğer bir program tarafından yürüt 
aMprogram, faaliyet veya projeler arasın 
Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 27. — Tasarının 28 nci mad 
edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 29 ncu mad 
edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

MADDE 30. — A) Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin (Planlama hizmet
leri) programı (Araştırma ve İnceleme Hizmetleri) alt programının (Etüd ve proje 
hizmetleri) projesinde yer alan ödenekten bir kısmını, Devlet Planlama Teşkilâ
tınca lüzum görülen hallerde harcama amaçlarına uygun çalışmaların yaptırılması 
maksadıyle, genel ve katma bütçeli dairelerin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla 
ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşklâtı aynı amaçlarla il özel idarelerine, İktisadî Devlet 
Teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptırdığı hizmetlerin bedellenni pe
şin ödeyebilir. 

B) Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesinin (111 -04 -3 -001 -900) kod numa
ralı tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelerde tanmsaî geliştirme 
ve çiftliklere ait program ve projeleri desteklemek amacı ile, genel ve katma büt
çeli idarelerin bütçelerinde mevcut ve yeniden açılacak harcama kalemlerine ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı maksatlarla di^er kamu kuruluşlarınca 
yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

MADDE 31. — Tahsis amacı gerçekleştirilmiş olan ve tahsis amacının ger
çekleştirilmesi yetersiz duruma düştüğü saptanan özel ödenek artıklarını, ilgili 
kuruluşun teklifi üzerine iptal etmeye ve buna ilişkin işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Malî politikaya ilişkin hükümler : 

MADDE 32. — A) Maliye Bakanı, genel bütçeye dâhil dairelerle katma 
bütçeli idarelerde, harcamalarda tasarrufu sağlamak, - tutarlı, dengeli ve etkili 
bir bütçe politikası yürütmek amacı ile giderlere ilişkin kanun, tüzük, yönet
melik ve kararnamelerin uygulamalannı düzenlemek üzere gerekli tedbirleri 
almaya, standarları tespite ve takyitler koymaya yetkilidir. 

B) Maliye Bakanı, kuruluşların hizmet programlarının etkin ve tasarruflu 
bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile, genel bütçeye dahil daireler 
ile katma bütçeli idarelerin ellerinde bulunan motorlu nakil vasıtaları ile iş 
makinelerine ilişkin gerekli standartları saptamaya ve takyitleri koymaya 

Bütçe Karma Komisyonu 

MADDE 29. — Tasarının 30 ncu maddesi 
edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 31 nci maddesi 
edilmiştir. 

Malî Politikaya İlişkin Hükümler : 

MADDE 31. — Tasarının 32 nci maddesi 
edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

yetkilidir. , Kuruluşla*, bu kmıu ile ilfjVi t-fai-ak Maliye BakaKfcSmea ts£cn:ien 
bilgileri vermekle yükümlüdür. 

Cj> eyer ler in yaj-asuri-Lbii fazlası Hafine yarüımLın i! kî fkaırşjkuu-jEi ve fukai 
kaiıms b^üçeSs İdare dsa^mîadîi bulunmayan <L:eÜ kimuaHaria ltu<rı:3mm kanın ku-
mkişhmmn li^m-A program^m-nm yâ kike!e ûanmkmcys ve »sumu- SÇ'H hnrea-
raaSur ve İsîilıdam e^as te yömhıûvn gerekli iÂandm-itsi ti^ptamuyn ve îakyi^er 
koymaya Maliiye Sakasın yeîk'iklk'. 

r^.'VDD^ :*4o — K̂ sFMin çkiliisîîdii Tı^eökö&kT!!^ v, :v^'ıi yd îçü^de ihâin ahi-
amcıâ-, înesrsît̂ * I> mru^ırs ve L:.uU-o isnvııv dcî-."siklikleri:, Cv'.u, İ.ki?:eı3e,3 îVkiüye 
I!yiL;aîi3E«?5înı uygiMi .gorili i ab";;;1. 

17 . 2 . 7972 tarih ve 7/3968 say:h ftakunünr KuruJa Kanın ve bw karara 
ek o'uKik ÇikîHî'a-5 kr.ravias' kuıf^as^iîss r^ken k^dro od^s ve ("eğlfykyyeri açsın 
ır^eva.:iı LrküiinSerjsı üy;:̂ ükafîrHas;«!!JU devam okmur. 

MAD3MC 35. — Gcael böçeye dsâhiî dMİreler, k?.s'.»o;t Ü/Ekvli Marebr ve 
döner sermayeli kuruü"^^", F-ıaiî yüm İlik î:ys İçinde, ibilhckîiin okl&'ed devam'! 
sşçl atletlerini kapsayan usça kadro cetvellerini MaHye Bakanüağsata bildirerek 
vize ettirkler. 

"Vkıe edikn kadro adlileri Ikslünl aşan devrimi?. işçi isiilsıfoımı için ayraca, 
malî yal içinde ilgili kuruluşlarca düzenlenecek İşçi kadro caîveKerlmn Maliye 
Rnkaîikğmca vize edilmesi şarttır. 

Bülçi". Karma Komisy 

Tasarımu 33 ludi mad 

TasarsıiHî 34 neü mad 

Tasamun 35 nei mad 



Hükümetin teklin 

Söz konusu işlem yapamadan istihdam sözleşmesi yapılamaz. 

Bu madde Iıükümieri sözleşmeli personel için de uygulanır. 

MADDE 36, — Başbakan, malî yjl içMde bütçe politikası île ekonomi 
pokiikası arasında uyumu sağlamak ve genel ekonomik dengenin düzenlenmesi 
içki aknrjaoı gerekli tedbirleri saptamak ardacı ele (Ulusal Ekonomik Dan..^":^ 
Komitesi) kurmaya yetkilidir. 

Komite DPT Müsteşarının Başkrokğmda, Dı»T Ekononifk İPkinkiraa, 
Koordinasyon ve Sosyaî Planlama Dairesi Başkanlar?, Merkez a^nks.i:% ka;> 
kans, Maliye, Ticaret, Saasyi ve Teknoloji, Köy İşleri ve Koc*?eratdaleı: 
Bakanlıkları Müstegarîars, Hazîne Genel Müdürü 've MÎT Ge?.ıel Sekreterk 
Bütçe ve Mıdî' Konirol GCTÎCI Müdrik!*, Ge^kkr Genel Müdürü, Tics^eî ve 
Sanayi odaları ve Borcular BMiğl Genel Sekreteri, İşçi ve İşveren Sondika:H?:cca 
içilecek üçer temsilci, Üniversitelerarası Karni km'^kadan sediecek ise o^vc^k'î 
üyesinden kurulur. 

Komitenin görevleri, «emel mali ve ekonomik politika esaskm, pr*v:.î "e 
kredi politikası, vergi şpolkakao;, gelir dağsi^:!? politikasr, ücret ve kiühdaoı poik 
likası, destekleme politikası ve Devieün eko^oLvok ve idarî ksskdevkkn vo ki :•• 
metlerinin gelişme esasları ürerinde görüş îîildkmektk. 

Komitenin toplanma, çakşma ve k^-sr vâztm eçaukîirı Bakaniar KkırakiT.e;.1 tes
pit edilir. 

MADDE 37. — Malî Yıî İçinde : 

A> Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner ccrrjayeü ku
ruluşlar, belediyeler, öııei idareler ve karam iktkadî teşebbüslerinde, Devlet Mc-
mudas-ı Kanununun 68 nci maddesine göre kaşanılmış kak aykkları üzerindeki 
1 - 4 ncü derece kadrolara atanacak olanlara, en çok kazanılmış hak aykk derece 
ve kademelerinin üç üst derece ve kademesinden aykk ödenir. 
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! MADDE 35. — Başbakan, malî yıl içi 
! kası arasında uyumu sağlamak ve genel 
| alınması gerekli tedbirleri saptamak amacı 
î teri) kurmaya yetkilidir. 
İ 
| Koinite DPT Müsteşarının Başkanlığın 
] nasyoa ve Sosyal Planlama Dairesi Başka 

Maîiye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Köy İ 
j M - , k j >,e Ge*îel Mkdkrü ve MİT G 
\ C ^ e " M kk ık, Cek'rl v Gene! Müdürü, Ti 
i k^i Gp«îd Ge1 releri, îşri ve işveren Ccrd 
| ' e - o i v r<v X î " j i I r^fn-dın poç;Pccek ü 
ş jk~ î'teâ'^. c Î ' k, s r.cnd VPDIÎ ve ek 
| o" v' "v-, v e ^ i | , \ ka^ı «ekr drfeîkiıia 

* e ». -"e po? *. \ ^ "3evieîkı fkonc- i 
| • '•<'< -~c e - ""an üzerinde göri;ş bildirmektir 
I T^^-t'-^n A^^lpft >->jı çJh »na ve k?rı»r 
! 
I p* edilir. 
\ 
j 

MADDE 36. ----- Tadarının 37 nci mad 
edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

B) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli ku
ruluşlar, belediyeler, özel idareler, kamu iktisadî teşebbüslerinde (Semayesinin ya
rısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanlar dahil) özel ve toplu sözleş
melerle istihdam olunan personele ödenecek ücretler ile sağlanan nakdî ve aynî 
menfaatlerin yıllık tutarının on ikide birinin gayri safî miktarı 20 000,— lirayı 
geçemez. 

Aynî menfaatler, sözleşmeler itibariyle, Maliye Bakanınca görevlendirilecek üç 
kişilik bir kurul tarafından değerlendirilir. Limiti aşan sözleşmelerin yeniden dü
zenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, limiti aşan kısım gelir bütçesinde açılacak 
özel bir tertibe gelir kaydolunmak üzere Hazineye yatırılır. Bu madde hükümleri
ne uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibat yapılır. 

Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler : 

MADDE 38. — Birinci madde ile verilen ödeneğin dağılımı ekli (A) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 39. — Devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 
1975 malî yılında da devam olunur. 

Musul petrollerinden biriken (100) milyon liralık hisseden malî yıl içinde tahsil 
ediîeiek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli gelirler) tertibine gelir kaydolunur. 

MADDE 40. — A) Okul pansiyonları hakkındaki 2005 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılıncaya kadar, okul pansiyonları gelirlerinin % 25'i bütçeden (B) cetve
lindeki (Pansiyonlu okul ücretleri karşılığı) tertibine gelir kaydolunur. 

B) 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hakkı gelir bütçesinin 
ilgili tertibine gelir kaydolunur. 

MADDE 41. — 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun 19 ncu mad
desi gereğince 1 . 3 . 1970 - 1 . 6 . 1973 dönemi için tahakkuk edecek aylık 
farklarının ödenmesi 1975 malî yılında yapıldığı takdirde, bunlara ilişkin (Sandığa 
tabi iştirakçilerden alınacak) giriş aidatı, artış farkları dahil keseneklerle karşılık 
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Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler : 

MADDE 37. — Tasarının 38 nci maddes 
edilmiştir. 

MADDE 38. — Tasarının 39 ncu madde 
edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 40 nci maddes 
edilmiştir. 

MADDE 40. — Tasarının 41 nci maddes 
edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

ve % 1 nispetindeki ek karşılıklar T. C. Emekli Sandığına yatırılmayarak gelir 
bütçesinin ilgili tertibine gelir kaydolunur. 

MADDE 42. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı 
döner sermayeli kuruluşların bir ay içindeki gayri safi gelirlerinden % 15'e kadar 
olan kısmını genel bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu 
oran döner sermayeli kuruluşların nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle, 
malî yılın İlk ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Döner sermayeli kuruluş
ların hesap dönemi sonundaki bilançolarına göre saptanan safi gelirlerinden, pe
şin olarak ödenmiş olan miktar mahsup edilir ve bu işlem sonunda arta kalan 
miktar ayrıca bütçeye gelir kaydedilir. Peşin olarak ödenen miktar, bilanço kârın
dan fazîa ise bir iade yapılmaz. 

Döner sermaye saymanları, her ayna 20 nci gününe kadar, geçen ayın döner 
sermaye gayri safi gelirinden Maliye Bakanlığınca belli edilen miktarı beyan et
mek ve Hazineye yatırmakla yükümlüdürler. Bu görevin yerine getirilmemesi 
halinde, Hazineye yatırılması gereken miktar, döner sermaye sorumlu saymalıla
rından 6183 saydı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Bu madde gereğince yapılacak tahsilat gelir bütçesinde açılacak (Döner ser
maye gelirleri) tertibine gelir kaydedilir. 

Döner sermayeli kuruluşların, kuruluş kanun ve yönetmeliklerinde yer alan 
bu madde hükümlerine uygun bulunmayan hükümler malî yıl içinde uygulanmaz. 

MADDE 43. — 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. Bakanlar Kurulunun 
2 . 6 . 1961 gün ve 7/1280 sayılı karan gereğince tesis edilen «istikrar fonu» na 
yatırılacak paraların net bakiyesini, 

b) T. C. Merkez Bankasında NATO hesabına toplanan paralardan Maliye 
Bakanlığınca belirtilecek meblâğı, 

Bütçe Karma Komisyo 

MADDE 41. — Kuruluş Kanunlarında a 
le, Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt 
ruluşların bir ay içindeki gayri safi gelirleri 
bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye Bak 
kuruluşların nitelikleri gözönünde bulundu 
da Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Döner 
sonundaki bilançolarına göre saptanan saf 
olan miktar mahsup edilir ve bu işlem so 
çeye gelir kaydedilir. Peşin olarak ödenen m 
iade yapılmaz. 

Döner sermaye saymanları, her ayın 20 
ner sermaye gayri safi gelirinden Maliye B 
etmek ve Hazineye yatırmakla yükümlüdü 
halinde, Hazineye yatırılması gereken mik 
îarmdan 6183 sayılı Kanun hükümlerine gör 

BÜ madde gereğince yapılacak tahsil 
sermaye gelirleri) tertibine gelir kaydedilir. 

MADDE 42. — Tasarının 43 ncü mad 
edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 49. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 saydı Harcırah Kanununun 
33 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yazdı nispet ve yevmiye miktarlarda 
ilişkin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere, bu madde ile aynı Kanunim 34, 
45' YC 50 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gereken mbil, 
nispet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetveli e gösterilmiştir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde J322 sayılı Genel Kadro Ka
nununun 7 nci maddesi hükmü, personelin yesnî kadrolarının dereceleri esas san
mak suretiyle 1975 malî yılında da uygulanış1. 

• Yukarıdaki hükümlere ilâveten (H) cetvelinin uygulanmasında, aşıığrJaki esas
lara göre işlem yapılır : 

a) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki asgarî 4 lira yevmiye (35) üira 
olarak uygulanır. 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeleri ile aynı Kanuna ilişjk (I) VJ 
(2) sayılı cetvellerdeki 475 lira aylık tutar yerine 6 ıracı derece kadrosu, (2) sayıh 
cetveldeki 1 000 liralık tutar yerine de 1 nci derece kadrosu esas tutular. 

c) Gerekli kanunî değişiklik yapılıncaya kadar 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesine geçen (mıntıka merkezi) yetkili makamlar (ilgili bakan ve
ya bağımsız genel müdür gibi) tarafından sürekli görev yeri (teşkilât, grup veya 
bölge merkezleri) olarak saptanır ve ikamet amacıyle fiilen oturulan yer olarak 
belli edilir. Bu tespite ilişkin yetkili makam tarafından tasdik edilen belgenin aslı 
veya tasdikli sureti yolluk bildirimine eklenir. 

d) Belediye hudutları haricinde vazife gören defterdarlık kontrol memur
ları için en az yevmiye miktarı (35) lira olarak tespit edilmiştir. Bunların BaMye 
Müfettişleri, Maliye Hesap Uzmanlan ve Gelirler Kontrolörleri ile birlikte 
memuriyet merkezleri dışında tertip edilecek çalışmalara katılmaları halinde, 
gündeliklerinin, bu miktar üzerinden ödenmesine devam olunur. 

e) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümulüne girenlerin yurt diçs 
yevmiyelerinde uygulanacak emsaller Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

f) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapılacak görev seyahatlerinde, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Genelkurmay Başkam, Kuvvet Komutan-

Bütçe Karma Komisy 

MADDE 48. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6 
maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yazılı Ki 
yıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere, 
£2 rr:i madikleri gereğince her yû bütçe 
ve miktarlar, bağlia (H) işaretli cetvelde gcs 

Harcırah Kanunuma göre yapılacak ö 
narra'.ru:?. 7 r,ıd maddesi hükmü, persone 
alınmrik. suretiyle 1975 malî yılında da uyg 

Yukarıdaki hükümlere ilâveten (H) 
esaslara göre işlem yapılır, 

a) Harcırah Kanununun 37 nci madd 
olarak ısygaîanr-r, 

b) ilırctrah Kanununun 29 ve 45 nci 
ve (2) saydı cetvellerdeki 475 lira aylık tu 
yılı cetveldeki 1 000 liralık tutar yerine 

c) Gerekli kanunî değişiklik yapılınca 
maddesinin (b) bendi hükümlerine göre 
lık ve müstakil genel müdürlük müfetti 
Bakanlığı Hesap U^man ve uzman mua 
fettiş ve müfettiş muavinleri, ilk öğretim 
mu Sigorta ?y.ü:'ciCş ve müfettiş muavin 
murakıp muavinleri, bakanlıklar merkez t 
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzma 
yılında yetkili makamlarca onaylanan pro 
tahkik ve incelemelerde, görevin ifa edild 
kezînin bulunduğu yere bakılmaksızın 1 

d) Belediye hudutları haricinde vaz 
murları için en az yevmiye miktarı 45 lir 
Malîye müfettişleri, Maliye Hesap uzmanla 
memuriyet merkezleri dışında tertip edile 
gündeliklerinin, bu' miktar üzerinden öde 



Hükümetin teklifi 

lan ile resmî davete icabet suretiyle seyahat eden eşlerine; Bakanlar Kurulu 
Kararına müsteniden yaptıkları daimî veya geçici görev seyahatlerinde kadro 
dereceleri (I) olan subay ve Devlet memurları ile müsteşar ve elçilere 1 nci, 
bunların dışındakilere turist sınıf üzerinden yol masrafı ödenir. 

Ancak, dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülkelerde de temsil görevi 
verilmiş bulunanların, yurt dışında yaptıkları görev seyahatleriyle elçilerden yurt 
dışında bîr yere veya merkeze istişare amacıyle çağrılanlara kararname alın
maksızın 1 nci nıevks üzerinden yol masrafı verilir. 

g) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesine göre verilecek 
tazminatın hesabında, 1327 sayılı Kanuna göre intibak edilen veya halen bulu
nulan dereceye tekabül eden 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki aylık 
tutarları esas alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM : Kamu personeline ilişkin hükümler : 

Aylık ve kadrolar : 

MADDE 50. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi 
uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık 
tutarlarına çevrilmesinde (9) katsayı uygulanır. 

MADDE 51. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 ncü mad
desinin kadro cetvellerinin Bütçe kanunlarına eklenmesine ilişkin hükmü, 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesince müştereken tespit edilecek 
esaslara göre unvan ştandardizasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek kadro 
cetvellerinin Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürüîüğe konulmsma kadar 
ertelenmiştir. Onaylanan kadro cetvelleri bu kanuna eklenmiş sayılır. Bu su
retle eklenmiş bulunan kadro cetvellerinde personelin durumuna uygun kadro 

Bütçe Karma Komisyo 

e) Harcırah Kanununun 34 ncü madd 
miyelerinde uygulanacak emsaller Bakan 

f) Yurtdışına veya yurtdışında uçakla 
huriyet Senatosu ve Mület Meclisi Başkanl 
yük Millet Meclisi üyeleri, Genelkurmay B 
mî davete icabet suretiyle seyahat eden 
müsteniden yapakları daimî veya geçici 
(î) öSasa subay ve devlet memurları ile mü 
dakilere turist sınıf üzerinden yol masrafı ö 

Ancak, dış ülkelerde görevli elçilerden d 
mlş bulunanların, yurt dışında yaptıkları 
dîşmda bîr yere veya merkeze istişare am 
maksızın 1 nci mevki üzerinden yo! masrafı v 

g) 6245 saydı Harcırah Kanununun 49 
natın hesabında, 1327 saydı Kanuna göre 
dereceye tekabül eden 7244 sayılı Kanunu 
esas alınır. 

ÎKÎNCİ BÖLÜM : Kamu personeline i 

Aylık ve kadrolar : 

MADDE 49. — Tasarının 50 nci madde 
edilmiştir. 

MADDE 50. — a) 1322 sayılı Genel 

edilip de intibak işlemlerinde kullanılmış 

Kanununun 9 ncu, 1972 yılı Bütçe Kanunu 

nun 21 - 26 nci ve 1974 Bütçe Kanunun 

uyarınca kurumlara tahsis edilmiş olan kad 

lidir. 
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tahsis edilememesi halinde, kanun hükmünde kararnamelere göre intibakı yapı
lan personelin aylıkları, kadro cetvellerinde kendileri için gösterilen standart 
kadrolara müsteniden Kanun Hükmündeki Kararnamelerin intibak hükümlerine 
göre tespit edilen dereceleri üzerinden ödenir. 

b) 1322 saydı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis edilip de intibak 
işlemlerinde kullanılmış bulunan kadrolar ile 1971 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu, 
3972 yılı Bütçe Kanununun 15 nci, 1973 yılı Bütçe Kanununun 21 - 26 n o 
ve 1974 Bütçe Kanununun 22 - 25 nci maddeleri hükUmleri uyarınca kurumlara 
tahsis edilmiş olan kadrolar 1975 malî yılı için de de geçerlidir. 

c) Kanun Hükmünde Kararnamelerin intibak hükümlerinin uygulanması 
sonunda bulunan yeni derece ve kademe aylıkları, (a) fıkrasında öngörülen 
işlemlerin tamamlanmasına kadar söz konusu kararnameler hükümlerine göre 
düzenlenen intibak formlarına müsteniden ödenir. 

Ancak, 657 saydı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen 
ek geçici maddelere ve Kanun Hükmünde Kararnamelere göre y a p k n isKİu)ak-
iartia ortaya çskacak hatalar veya itirazh iş5enıler .ile kazaî naercsüerc verilen 
kararlara göre düzenlenecek düzeltilmiş iniibak formları aylık ödemelerine esas 
alınır. Bu durumda (a) Mirasında öngörülen tşkînEorfîî tamamlrınsua^sıa kadar 
kadro iptal ve ihdası yoluna gidilemez. 

d) 1322 sayılı Genel Kadro KaKununan 3 ncü maddeci hükümleri uyarlıca 
ahnan 13 . 11 . 197! tarih ve 7/3434 f,ny:İ5 Kararname ke t n k^rarp-uîr-.eyî 
değiştiren ve değiştirecek o'ian kararnamelerde yer ı:ba LıükLkrkrkî Ujg.^lzi>-
ı:ıa&?n.a devam okunur. Ancak, her ["arara için bu fıkra gere£h-cc ımM yû 
iç İnde bk'den fasla kararanme ckkanlıv^'y?;, 

c\ Genel ve kıtma bütçeli kulak' '/nr kaık olarında mevcut we kez ayniyat 
say^rınk^km İh MrFye Bakanlığıma- 1 /j,k &ı*y r^nı k mildik!'.'-* V I vo r,<r\.^/j 
sas'iziT" klanla istihdam o kantin me.'u Vatr-m 1,1 diye Hakan"-:' . s ^ a,_ ; d 'L" \. • 
lenloı"*' kadroları "^î î kua'akîş L-Jn/arı^dan U A'd eJ'Ierck rvıd ;>e p - * - ^ " " ! 
kad ro^ rna ekîenk\> 1*3 kadr&larda kıLrd-rn okjıara ır.oKuıb.Ld'i.: ı-kckâ L^lc» 
nanüar raürıcaaiİEn üzeîkıe, hu rjredio P'Iakye Bakankükasa devredici 1 i 'drokıo 
nalacı aknsarak, i^aı taylardık - >dc r'dkkır* dr L' U. k: saynaîikkisı? ve mer
kez ayniyat saymanlıklarında sörevîöndi.rE5irier. 

Bütçe Karma Komis 

b) Kanun hükmünde kararnamelere 
ları, kurumlara tahsis edilen kadrolara m 
intibak hükümlerine göre tespit edilen der 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları K 
ek geçici maddelere ve kanun hükmünde 
da ortaya çıkacak hatalar veya itirazh işl 
rarlara göre düzenlenecek düzeltilmiş int 
alınır. 

c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunun 
alınan 13 . 11 . 1971 tarih ve 7/3434 sayıl 
tiren ve değiştirecek olan kararnamelerd 
devam olunur. Ancak, her kurum için bu 
fasla kararname çıkarılamaz. 

d) Genel ve Katma Bütçeli Kuruîuşİ 
vrk caymanîıklan lîe Maliye Bakanhgtna 
rıanda sayroaısjiklrrda istihdam okman. me 
l\ o"jrli,îe".i5erhı kad"o'a:ı i'gîli kuruluş k 
Hıka. k^d, kadroca: JIÜ eklenir. Bu kadro 
»rieMî bul'înanlar müracaatları üzerine, bu 
ı v t -."s, ti"' V ı :lav"j<\.lrı nynı sayırıaşdıı 
?!'•" v? Liıe:kc2 ayniyat say Kanlıklarında g 

e) 12 . 3 o 1954 îpkı ve 440 sayılı İk 
seler ve İştirakler hakkındaki Kanunun g 
23 . 2 . 1976 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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MADDE 52. — A) Kurumlara ta ısis> ukka > bju» »n " M*kcA n dcjt ' 
mesi gerekli görülenler, söz konusu kaı ' ıo1^ ı bo mi ' i , «abjj 1* ÎJ o5' i 11 
iptal edilmesi gereken kadrolardan olr1!' naşı ve a ı lu id > d^u 6 > î< 
(4 dahil) fazla fark buSumLianıass kaydı ile, s^ds ku a t a ı ra 11'\ D*. • \* u ^ ~ 
ne! Dairesinin görüşü üzerine Maliye Baka d £ Ü" i a%m v _ i d f e* b*k m ' ^ ı 
veya değişik derece ve mı vasılı kadrolaı oku a' dtg , ' a\j*V 

Ancak, geliverilecek veya ihdas edilecek kadrolardan Saer fcaugi birinim I - 4 
derecelere girmesi hafide, dcğîşiirilmesî gerek?i görülen kadrolar, yr.ska.vdn belir
tilen kayıtlara uyulmak suretiyle ilgili kurumun teklifi, Devlet Personel Daâ'Cj"-
nin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakamlar Karusaoca ay,rs 
veya diğer bîr sınıflan veya değişik derece ve unvan?! kadrolarla değiştinîcMliir 

Kurumlar malî yi! içinde 4 defadan fazla kadro dc^işikaiğü talebinde buluna
mazlar. 

B) Kadro cetvellerinin bütçe kanunlarına eklenmesine ilişkks işleîMcr ta
mamlanıncaya kadar 1970 yılındaki ünitelcrarası kadro dağılımı esast.-r. Utıvan 
standardizasyonu yapılıncaya kadar, CCH*C3 Kadı o İTatiu-nî :!e verjle'» ka İrol" > 
intibakları yapılan Devlet memurları bu kadrolu""! ta! h edildiği gi.rov*" e V 
unvanlarsın taşsrlar. İntibaklar yapıldığı suvul'1 kurulu? kanunlarının ilgili îinckle 
veya 5439 saydı Kanunun 2 mel maddesi îıüki'usle^'pe duy nJar^k ba ya «vre\ 
lerde çalıştırılanlar, unvan siaiîdardL'asy<a":u xs ünite!v ari^'id:'* kadra ekı>' ^ 
yeniden yapılıncaya kadar, fiilen'sfa e^IsJeri pöıev"n unvanı* s r -akı»'.i* a ruerl \ 

MADDE 53, — A) Malî yel içinde aşağıdaki hallerde, kadro değişikliği su
retiyle kadro temin edilemediği takdirde, ilgili kuramım talebi, Devüe£ Personel 
Dairesiuîn görüşü ve Maliye Bakasılığmm teklifi iizerfee Bakasıkar Kıauk'iiaca 
kadro ilıdas edilebilir : 

a) Kurumlara mccbisrl hikmet yükümlülüğü bMŞiîSJaı̂ ıı.rdaıs. İstihdamları ge
rekli görülenler için; 

b) Kurumların, durumlarına uygun boş kadrokm bıJuiî'-aanıası Eıakailo as
kerlik görevinden döneceklerin yeniden atamalarının yapılabilmesi için; 

Bütçe Karma Komisyo 

M AB DE 53. — A) K.t.?.?ucalara tahsis 
rak,ae?;i gereküi göıük'ialer,, üilz konasu kad-v 
iptai edilene::'' gereken kadrolardan o'maüsii,̂ : 
hli} fazla fan: hulm^nsmn^ knyâı İİc, Rg 
Dairesinin görüşü üseriae MaHye Bakaulığm 
değişik derece ve uuvatuı kaîSrolar olarak 

Ancak, geri vtr-sSeeek veya sütias edilece 
do^eceî'cre g.JUT̂ Oîi F ŝIIiM-e, değiştiriEaıCoi gc 
lirv-iCK! kayıtîai-a uyulmak üs^reiilyle ügiıi kur 
^ım ve Maîl-ye f?aka!.îSrp;̂ L:n görüşlerine d 
veya lugar bîr sınıftan veya değişik derece 

Koro^Iar malî yıl içinde 2 defadan faz 
mazlan 

E) Kadro eetveîlcriııin bü'içe kanunlar 
mam^.?.n!?ıeaya kadar 1970 yîkîîdaki üniv 
U^van Siaîidardizasyonu yapolmcaya kadar 
kadrolara intibakları yapılan Devlet Memur 
revin eski unvanlarmı taşırlar, intibaLkr y 
I'glM madde veya fi439 saydı Kanunen 2 n 
ba.7-ka fTÖrerEerde çakştırılaıılar, unvan sî 
kad:*o dağ-Iism;; yenkien yapıusicaya kai^ar, 
muhafaza ederler. 

M.A ÜÎDE 52, — A) Midi yû içiudc aşa 
vcüyle knâko imûn edilemediği takdirde, ilg 
Dairesiî'jî.a r^Mişii. ve Maliye BakaHİığmn?. 
kiiA^o ihdas edilebilir. 

a) Kurumlara mecburî hizmet yüküm 
rekli görülenler içiu : 

b) Kurumların, durumlarına uygun 'boş 
kerlik görevinden döneceklerin yeniden ata 

http://yr.ska.vdn
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e) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurulması ongörüilen ünitelerde istih
dam edilecek memurlar için; 

d) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1975 ydı programında kısreteasa 
veya genişle ilmesi öngörülen hizmet ünitelerinde veya ikıcede:-: öngörülmesi 
mümkün olmayan zorunlu hizmet ccnişlcînelerHiıin gerektirdiği ünstekrde Istifc-
dam edilecek memurlar için; 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu?* görev ve unvan değişJkî-^ü i'e 
ilgili amir hükümleri gereğince kadro tahsisinin sağlanmam için, 

B) Aşağıdaki hallerde mevcut kadroların iptali suretiyle kîidro iikdasına 
'Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakankğınm teklifi fecrime Hakare-
lar Kurulu yetkilidir: 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 sîeü rr,addesi gereğince tphr,Q bnğii 
kadrolardan, unvanları 7/3434 sayılı kararnamede ve ek ve tadillerinde yer ajan
ların boşalmaları halinde, bu kadroların iptali He kararnar:?c?eideki derecelerden 
kadro temini için; 

b) 13 . 11 , 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar ile hv. ka
rarnameyi değiştiren kararnameler gereğince kurumlara eski kadroîann iptali 
suretiyle tahsis edilecek kadrolar için, 

C) Bu kanuna bağlı Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi personeli kad
rolarında, yukardaki fıkrada sözü edilen kararnameler gereğince yapılacak inti
baklar sonucunda ulaşılacak derecelere göre kadf-o değişikliği yapmaya Ct3r::";u~ 
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanınca karar verilir. 

Bütçe Karma Komisyonu 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla 
tihdam edilecek memurlar için; 

d) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını 
sı veya genişletilmesi öngörülen hizmet ünit 
mümkün olmayan zorunlu hizmet genişleme 
dam edilecek memurlar için; 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ilgili arnir hükümleri gereğince kadro tahsisin 

B) Aşağıdaki hallerde mevcut kadrolar 
Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliy 
kanlar Kurulu yetkilidir. 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 
bağlı kadrolardan, unvanları 7/3434 sayılı K 
yer alanların boşalmaları halinde, bu kadrola 
celerden kadro temini için, 

b) 13 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayıh 
rarnameyi değiştiren kararnameler gereğince 
suretiyle tahsis edilecek kadrolar için. 

C) Bu kanuna bağlı Cumhuriyet Senatos 
larında, yukardaki fıkrada sözü edilen kara 
bi'.kb.r süriir.er.mdıı ulaşılacak derecelere göre 
riyet Sentosu ve Millet Meclisi Başkanlık Div 

D) 12 . 3 . 1964 tarihli ve 440 sayılı Ka 
yılı Bütçe Kanununun 25 nci maddesine gö 
teşekküllerine iadesi, 

Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma Gen 
Kooperatifler Bakanlığına devredilmiş olup 
nel Müdürlüğü personelinden bu fıkra uyarın 
kanlığında hangilerinin istihdamına devam o 
rarlaştırıL?. 
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MADDE 54. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi ve 
Devlet Planlama Teşkilâtı personeli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay ve 
Yargıtay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında hâkimlik ve savcılık mesleklerin
de bulunanlarla bu meslekten sayılan görevleri yaparların kadro cetvelleri bu 
kanuna eklidir. Bu kadrolar hakkında bu kanunun kadrolara ilişkin hükümleri 
uygulanmaz. Ancak, bu kanunun intibak formlarına müsteniden aylık ödeme
lerine ilişkin hükümleri saklıdır. 

MADDE 55. — Kurumların yurt dışı Luj'ia'iî^uiMrsa dahil kadrolarında gö
revli Devlet memurlarının aylıkları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 156 ııcı maddesi uyarınca kanunî kesintiler çıktıktan sorara, 1973 malî 
yılında uygulanmakta olan esaslara göre 1973 malî yılındaki derece ve kade
melerin karşılığı bulunan döviz miktarı üzerinden aşağıdaki husasîar gözünün-
de tutularak edeni?. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların, bulundukları ülkede 
ellerine geçmesi gereken mahallî yabancı para mîklannın ınıdsai'aaası yö-
nüıaden, Türk parasa ile mahallî yabancı para arasında büyökeleüüîJerec veya 
T. C. Merkez Bankasınca bildirilecek düğer dcğîşîklIMerî ayrıca nazara akısın 
Terk Lirası tutamında artış suretiyle meydana gelecek fark, maaş 'bordroların
da açslaeiîk «Para değeri değişskliküğinden doğan faik» başlıkiı bir sütunda 
gösterilir. Bu fark vergiye tabi tutulmaz ve îügilî karuj^a Mfeçe^Hc korauLacak 
üdemekîle Em-rçsüanî"*. 

b) Çijızuh zm^am, aylak ve ilk dört derece için tespii edilen ek %}:4c^clQr 
dışmdrî, ilgis'lere her ne ad altında ofersra olsun yaplb-nrîik öde^naler tufcarları 
yurt dnfiskia transfer cditeme/, 

c) 1327 sayan Kanun ve 1389 sayılı Yeiîd liaMK^mî gök-e çiika^aa Karara 
Hükmîmde Kararnamelere göre intibakı yapjlaîi Devlet mcmitflarınııı yurt dışı 

Bütçe Karma Kom 

Bu gibi personel, kadro temin edilin 
meya devam edilir. Kadro temin işleml 
şartiyle 1975 malî yılı içinde tamamlanır. 

MADDE 53. — Tasarının 54 ncü m 
bul edilmiştir. 

MADDE 54. — Kurumların yurt d 
revli Devlet memurlarının aylıkları, 657 
değişik 156 ncı maddesi uyarınca kanunî 
lında uygulanmakta olan esaslara göre 1 
rin karşılığı bulunan döviz miktarı üze 
tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bu 
enirine geçmesi gereken mahallî yabancı 
Türk parası ile mahallî yabancı para ara 
kez Bankasınca bildirilecek değer değişik 
tutarında artış suretiyle meydana gelece 
«Fara değeri değişiklâğinden doğan fark» 
vergiye tabî tufelnıaz ve ilgili kurum bü 

h) Çocuk aımıiîj, aylık ve İlk dört 
dışında, âlgiüülcre her KC ad altında olu 
yunt dışına transfer edilemez. 

c) 1327 ssiyıSî Kanun ve 1589 sayılı 
Hükmünde Kararnamelere göre intibakı 
aylıklara atandıkları veya îşgal etmekte old 
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aylıkları atandıkları veya işgal etmekte oldukları yurt dışı kadro derecelerine 
göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri veya kazanılmış aylık dereceleri yurt 
dışında atandıkları veya işgal etmekte oldukları kadro derecelerinin üzerinde 
olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 161 nci maddesinin kazanılmış hak derece
lerinden daha aşağı derecelere atanan memurların aylıkları ile ilgili (B) bendi 
ealsasrına göre işlem yapılır. 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun (12) sayılı Kanun HüLmünde 
Kararname ile değişik 4 ncü maddesinin (B) bendine göre sözleşme ile istihdam 
olunan personelin sigorta primlerinin hesabında 506 sayıh Kanunun 77 nci 
maddesinde yazdı ödemelerin brüt toplamı yerine varsa emeklilik müktesebine 
eşit derece, yoksa 15 nci derecenin 1 nci kademesine tekabül eden aylık tu
tarları esas alınır. 

MADDE 55. — Kurumların yurt dışı kuruluşlarında bütçe kanunlarının (D) 
cetveline göre veya kuruluş kanunlarına müsteniden ücretli veya söz'eşmeîi 
olarak çahştırılmak üzere 1 . 6 . 1973 tarihine kadar işe alınan ve halen 
çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu olanlar bu Kanunun kadrolara 
ve aylık ödemelerine ilişkin hükümlerine tabidir. 

MADDE 57. — Genel ve katma bütçeli kurumlar, kadroların bütçe kanun
larında gösterilmesine ilişkin çalışmalara esas olmak üzere, fiilî kadrolarını, adeî, 
unvan, derece, sınıf belirtilmek ve yurt içi - yurt dışı, merkez - taşra ayrımı 
yapılmak suretiyle Ağustos 1975 tarihi sonuna kadar Devlet Personel Dairesi 
ve Maliye Bakanlığına ayrı ayrı bildirmekle yükümlüdürler. 

MADDE 58. — A) Malîye Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı (Devlet Perso
nel Dairesi), müştereken genel bütçeye dahil daireler bünyelerindeki birimler 
ile katma bütçeli idareler ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri için ileride yapılacak 
ünite ve kadro standardizasyonu çalışmalarına esas olmak üzere, geçici ünite 
ve kadro standarttan tespit etmeye, mevcut ünite ve kadroları bunlara intibak 

Bütçe Karma Komisyon 

ödenir. Bunlardan intibak ettikleri veya kaz 
atandıkları veya işgal etmekte oldukları ka 
hakkında 657 sayılı Kanunun 161 nci madd 
daha aşağı derecelere atanan memurların ay 
göre işlem yapılır. 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayıh Ka 
de Kararname ile değişik 4 ncü maddesinin 
dam olunan personelin sigorta primlerinin h 
maddesinde yazılı ödemelerin brüt toplamı 
eşit derece, yoksa 15 nci derecenin 1 nci k 
ları esas çknır. 

e) 657 sayıh Devlet Memurları Kanunu 
yû iç'nde emsaller yeniden tespit edildiği t 
Kurulu Karann:.n yürürlüğe girdiği tarihi ta 
daki esaslar dahilinde ve yeni emsaller gözö 

MADDE 55. — Tasarının 56 nci madde 
edilmiştir. 

MADDE 56. — Tasarının 57 nci madde 
edilmiştir. 

MADDE 57. — A) Maliye Bakanlığı i 
Dairesi) ve ilgili bakanlıklar, müştereken g 
rindeki birimler ile katma bütçeli idareler 
ileride yapılacak ünite ve kadro standardiza 
re, geçici ünite ve kadro standartları tespit 
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ettirmek amacı ile gerekli eşlemleri yapmaya, yeniden tespit olunan standart 
kadroları, mevcut kadroları iptal etmek Küreliyle yürürlüğe koymaya, boş kad
roların kullanırmnda ve atamalarda uyulacak genel esasları tespite ve bununla 
İSLİSİ her türlü işlemlerin usa! ve esaslarına belli etmeye yetkilidir. 

B) Hizmet gerekleri yönünden malî yıl içinde kullanılmasına 'üzüm bulun
mayan boş kadroları Devlet Petcosıel Dairesinin ftörüş-a ve Maliye Bakanlığının 
teklifi üzerine Kalkanlar Kuronu iptal etmeye yetkilidir, 

MADUE 59., — A) s7&5 sayıh Üniversite Personel Konutuma göre inişteki 
yapdan pcrsüüîrf;;, kurukış ve kadro kîirKmiainınm rnı-ılaa kaa-unn uygun şekilde 
değiştirilmesine veya yeni kadro kanuniarmuı çtkarıİKiasma kadar, söz konusu 
kanunun geçici 5 nel maddesine göre aylık ödonmedine devam edilir. 

1823 aayıh 1974 malî yılı Bütçe Kamusunun 27 nci maddesine göre eski 
kadroların iptali suretiyle ihdas olunan kadrolara atananlar, atandıkları kad
ronun aylığım alırlar. 

fi) Kuruluş ve kadro kanunları ile aü.mmsş kadrolardan boş olanlara atama 
yapılabilir. Ancak atama yapılacak kadronun, atanacak personelin 176" sayılı Ka
nunda öngörülen durumuna uymaması halinde, Üniversite senatolarının (Aynı 
kanuna tabi diğer yüksek öğretim kurumlarında üniversite senatosu yerine ge
çen kuruluşların) isteği ve Maliye Bakanlığının teklifi Çizerine, eski kadronun 
iptali suretiyle personelin durumuna uygun aynı unvanlı kadronun ihdasına 
Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

C) 1973 malî ydı Bütçe Kanununa ekli (L) cetvellerimde gösterilen kadrolar, 
ilgili üniversite veya diğer yükseköğretim kurumunun isteği üzerine Maliye 
Bakanlığınca serbest bırakılabilir. 

MADDE 60. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunîi ile cyguianntasına son 
verilen 4/10195 sayılı Kararnameye bağlı yönetmelik hükümlerine göre ve (E) 
cetvelinden alınan kadrolarda istihdam edilmekte iken yabancı uyruklu olduk-

112 — 

Bütçe Karma Komis 

bunlara intibak ettirmek amacı ile gere 
oljman standart kadroları, mevcut kadrol 
maya, boş kadroların kullanımında ve at 
ve bununla ilgili her türlü işlemlerin usu 

13) Hîi"r»ci gerekleri yününden mvM 
iınaynn boş kadroları Devlet Personel Da 
îekîif! fecrine Kakaolar Kurulu iptal cîmej 

fdADDE 58, ----- Tasannuı 59 ncu ma 

MADDE 59. 
edilmiştir. 

— Tasarının 60 ncı mad 
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lan için intibakları yapılmayan kimselerin, sözleşme ile çalıştırılmalarına devam 
olunabilir. 

Bunlara Ödenecek sözleşme ücretleri, 1975 malî yılında, 1694 sayılı 1973 yılı 
Bütçe Kanununun 28 nci maddesinin 2 nci fıkrası esaslarına göre tespit olunan 
tutarları aşamaz. 

MADDE 61. — 25 . 3 . 1970 tarih ve 7/414 sayılı Kararnameye göre staj 
ve tahsil için, kendilerine belli bir ödenek verilmek suretiyle yurt dışına gön
derilenlere, gidiş ve dönüş yollukları hariç olmak üzere, 10 . 8 . 1970 tarihin
den önce ellerine geçen döviz miktarlarını sabit kılmak amaciyle, 1 . 3 . Î975 
tarihinden itibaren yapılacak döviz sapışlarında 10 . 8 . 1970 tarihinden ön
ceki döviz satış kuru ile bu tarihten sonraki döviz satış kurları arasındaki farklar 
1975 malî yılı Bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir. 

Sosyal yardım, fazla çalışma ve yan ödemeler : 

MADDE 62. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 n d ve 
925 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kaniiaanun 153 - 156 nci madrîeîeri 
gereğince ödenecek olan aile yardımı, 1975 mala yalında yaÎRiz çocuklar için 
verilir. 

BIÎ ödemeler beher çocuk için (25) liradır. 

MAODE 63. — 657 sayılı Devlet Memariarı Kaaurîuîîun 207 r:ci ve 92i 
sayılı Türk Silâlılî Kuvvetleri Persenel Kanununun 176 nci maddeleri gereğince 
ödenecek olan doğum yankını (300) lira olarak ödenir. 

MADDE 64. — A) 657 sayıh DevEet Menrarian Kanununun 195 ve deği
şik Î96 ve 197 nci maddeleri uyarınca verilecek mahrumiyet yeri ödeneği : 

a) Birinci bölgede, ayda (300) lirayı, 

b) İkinci bölgede, ayda (200) lirayı, 
Geçemez. 

Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 60. — Tasarının 61 nci maddes 
edilmiştir. 

Sosyal yurdun, fazla çalışma ve yan ödemel 

MADDE 6!. — 657 sayılı Devlet Merau 
925 sayı is Türk S'Iâlîlı Kuvvetleri Personel K 
gereğince ödenecek «Han vdîc yardîmı 1975 n 
rilir. 

B;ı ödemeler beher çocuk için (50) liradır. 

MAD;^E 6/L — T a r a r ı m 63 ndi madûes 
edilmiştir. 

MADDE 63. — Tasarının 64 ncü maddesi 
edilmiştir. 



Hükümetin tek i iti 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 - 160 nci 
maddeleri uyarınca verilecek mahrumiyet yeri ödeneği birinci derece için (300) 
îira olarak tespit edilmiştir. 

MADDE 65. — A) Devlet Memurları Fazla Çalışına Yönetmeliği gereğince 
öze! fazla çalışma programlan hasırlayıp Bakanlar Kurulu Karariylc yürürlüğe 
konuluncaya kadar, 25 „ 6 . 1965 tarihlî ve 641 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine göre tanı gün çalışma yapanlara verilen tazminatın ödenmesine devam 
olunur. 

B) Sağhk hizmetlerinin sosyalleştirildiği il ve bölgelerde çahşaıı sağSuk ve 
yardımcı sağhk pcrsomelüne 26 . 8 . S 963 tarihli ve 6/2 S 5İ) sayıla Bakanlar Ku
rulu Kararı öe kabul cdiilen yönetmelik ve bu ycnefcîiel^e ek olarak çıkarÂr:^} 
bulunan yönetmeliklerde tespit olunan esaslara göre «Mahrumiyet tazminatı» ile 
«Seyyar hizmet tazminatı» ödenir. Ancak bunlara 657 sayılı Kanunun 196 ve 
!97 nci maddelerine göre tespit edilen «Mahrumiyet yen ödeneni» verifce?, 

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 nen maddecine göre çtıka-
i'îlacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar; 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın mee ve takibine dair Kanuna göre vesilen ve 
aynı kanunda belirtilen nispet ve miktarlar uygulanmak suretiyle bulunacak mik
tardaki ikramiyenin, 

b) 3201 sayılı Emniyeti Teşkilâtı Kanununun ?;5 nci maddesi gereğince pns'a 
mükâfatı öngörülenlere yeni derecelerinin karşılığı oian yeni aylık tutarlarına 
aynı kanunun 86 nci maddesinde belirtilen nispetlerin uygulanması suretiyle bu
lunacak miktardaki para mükâfatlarını!?, 

Ödenmesine devam olunur. 

MADDE 66. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine 
göre Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çıkıncaya kadar Türk Silâhfc Kuvvetlerinde 
(Jandarma dahil) görevli Devlet memurları ile ordu hastabakıcı, hemşire ve ebe
lere yiyecek yardımı karşılığı ayda 75 lira ödenir. 

114 — 

Bütçe Karma Komis 

MADDE 64. — A) Devlet Memurla 
ce özel fazla çalışma programlan hazırla 
lüğe konulunes'.ya kadar, 25 „ G , İ95S ta 
desine göre tam gün çalışma yapanlara 
olunur. 

B) Sağlık îs ismetlerinin sosyalleştirild 
yardımca MJ'ihk r-e'c^mnıUne /.it „ <" . 1963 
Kar:ı:-s "3e kııim'. ed^c^ı yisssıK^elik ve 'bu 
nan yönetmeliklerde tespit olunan esasla 
«Seyyar hükmet ta^raüuat» ödemır. Ancak 
S97 nci nanddekyitıe nöVe tespit edilen 
fazla olması halinde, bu fazlayı getiren h 

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kan 

rılacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar; 
a) 1918 saydı Kaçakçılzğnn Men ve 

ııyııı kananda belirtilen nispet ve nıikta 
miktardaki ikramiyenin." 

b) 3201 saydı Emniyet Teşkilâtı Kan 
mükâfatı öngörülenlere yeni derecelerinin 
aynı kanunun 86 nci maddesinde belirtile 
lunacak miktardaki para mükâfatlarının, 

MADDE 65. — Tasarman 66 nci mad 
edilmiştir. 
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Bunlardan ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerin tıbbiye öğrencileri gibi iaşe
lerine devam olunur. 

MADDE 67. — 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun değişik 178 nci 
maddesine ve Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, 
Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına daya
narak saat başına yapılacak ödeme 2 liradan az 12 liradan çok olamaz. 

Özel yönetmeliklerine göre Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi personeli
ne yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ücretlerde de bu miktarlar esas alımr. 

Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülie, yüksek okullar ve akade
milerde gece öğretiminin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve müdürlere 
600, müdür yardımcılarına 450, fakülte sekreterlerine 500, fakülte yöne dm kurul-
Sangıca ve okul müdürlüklerince görevlendirilecek meEîurhjrdan yardımcı hizmet
ler sınıfında bulunanlara 300 ve diğer sınıflarda bulunanSara 400 liru aylı!: faz?». 
çalışma ücreti ödenir. 

Bütçe Karma Komisyonu 

MADDE 66. — 657 sayılı Devlet Mem 
maddesine ve Devlet Memurları Fazla Çalış 
Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konula 
yanarak saat başjna yapılacak ödeme 2 lirad 

Özel yönetmeliklerine göre Cumhuriyet S 
line yaptırılacak fazla çalışma için ödenece 
alınır. 

Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsı 
demilerde gece öğretiminin devam ettiği sü 
dürlere 600, müdür yardımcılarına 450, fak 
netim kurullarınca ve okul müdürlüklerince 
yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara 30 
400 lira ayhk fazla çalışma ücreti ödenir. 

Emniyet ToşkiEât Kanununda ve 657 sa 
fazla çalışına ücretleri ile ilgili olan ve 12 sa 
ile değiştirilen 178 nci maddesinde gerekli d 

A) Emniyet hizmetleri sınıfında iller ve 
let memurlarından; 

a) İçişleri Bakanlığınca haftada bir gü 
de görevli, personele ayda I 040 lira, 

b) Haftada iki gün dinlenme izni uygul 
da 560 lira, 

B) Emniyet Genel Müdürlüğü merkez 
öğretim, eğitim ve sağlık kurumlarında ve 
hizmetleri sınıfı personeli ile, eğitim, teknik 
400 lira, fazla çalışma ücreti verilir. 

Emniyet hizmetleri sınıfında yukardaki 
ücretleri, görev esnasında veya görevden dol 
deniyle görevin yapılmaması hallerinde kesilme 
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MADDE 68. — A) 657 sayılı Bevleî Memurları Kanununa 1327 saydı Ka
nunun 71 nci maddesiyle getirilen değişi!*; ek maddeye göre verilecek iş güçlüğü 
zamma ayda (1 800) lirayı, 5ş riski zammı ayda (600) lirayı, malî sorumluluk taz
minatı ayda (6Ö0) lirayı ve teminindeki güçlük zammı ayda (1 800) lirayı geçe
mez. 

Başbakan'iak Yüksek öc^etîeme Kurulu uzmanları ve yard ımlar ı , bakanak 
ve bağımız gcvısl raüdürüük müfettişi ve yardârıK^iia??, MaLye itfeap UraK,*.;>nk3n 
ve yardımcıları, Bankalar Yeminli Murakıpları ve yardımcıları ve bakanlıklar 
merkez teşkilâtına dahil genel müdürlük kontrolörlerinden belli denetim prog
ramlarına göre gezki olarak görev yapanlara, yukarda belirtilen isadler dahilin
de (fş güçlüğü zamma) ve (Teminindeki güçlük zsmraı) ile., görevin nJteKği itfiba-
rıyle gerekli görülenlere (Malî sorcîüîiluMi taaıranatı) ver'Uebillr. 

B) 926 sayıBü Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa Î323 saydı Ka
nunla ilâve edilen ek 3 ncü maddeye göre verilecek iş güçlüğü ve iş riski zamla
rının tespitine, Millî Savunma veya İçişleri BakanMdarsnın isteği ve Maliye Ba
kanlığının teklifi üzerine,, Bakamlar Kurulu yetkilidir. Ancak bu fekraya göre ve
rilecek iş güçlüğü zammı ayda (2 800) liraya ve iş riski zamme ayda (800) lirayı 
geçemez. 

Bakanlar Kurulunca bu tespit yapılıncaya kadar, 1974 malî yalında uygula
nan esas ve miktarlar üzerinden söz konusu ödcme1cre devam olunur. 

MADDE 69. — 1765 saydı Üniversiteler Personel j&anununuıı 15 nei ınadde-
sine göre kuruluş ve g-olişmesinde güçlük çekilen çin^versite veya diğer öğretim 
kuruluşlarında^ öğretim 0ye ve yardımcılarına, aşağıda gösterilen dereceler öze
rinden kuruluş ve gelişine güçlüğü ödemeği verilir. 

Bütçe Karma Komis 

PTT Genel Müdürlüğü servislerinde 
atinde; hafta tatili ve diğer kanunî tat 
balunan personele yaptırılacak fazla ça 
saati geçemez. 

MADDE 67. — A) 657 sayılı De 
Kanunun 71 nci maddesiyle getirile?? değ 
lüğü zammı ayda (1 800) lirayı, iş riski 
luluk tazminatı ayda (600) lirayı ve tem 
lirayı geçemez. 

B) 9.26 sayslı Türk EsKaftl? Kuvvetle 
nunla üfâvo odifcn ek 3 neti maddeye gö 
larının tespitinde Millî Savunma veya İç 
Bakamhğmun teklif?, üzerine Bakanlar Ku 
re verilecek iş gaçlüğü v« iş riski zam 
tarlardan cok olamaz. 

MADDE 68. — 1765 sayılı Üniversit 
desine göre kuruluş ve gelişmesinde güç 
tim kııriiîuşlarsnda, öğretim üye ve yard 
ürerinden kavüluş ve gelişme güçlüğü ö 
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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 Öğ
retim kurulunca tespit edilir. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, 4 . 9 . 1 9 7 4 tarih ve 7/8876 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararıyle yürürlüğe konulan yönetmelik esaslarına göre ödenir. 

Kuruluş kanunlarında kuruluş ve gelişme güçlüğü veya mahrumiyet ödeneği 
verilmesi öngörülen üniversite ve yüksek öğretim kurumlarında bu gibi ödeme
ler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında mevcut olanlara ilâveten diğer 
bir öğretim kuruluşunun açılması halinde verilmez. 

Ek Ders ve Konferans Ücretleri : 

MADDE 70. — A) 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun değişik 176 nci 
maddesi (Söz konusu Kanunun 89 ncu maddesindeki esasların ilgili kurumlar 
itibariyle Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şartıyle) uyarınca eğitim ve 
öğretim kurumlan ile okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim 

Bütçe Karma Komisy 

a) Öğretim üyeleri : 

Profesör 
Doçent 

b) Öğretim üye yardımcıları : 
Asistan 
Öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Okutman 
Uzman 
Çevirmen 

Üniversite veya öğretim kuruluşunun 
retim Kurulunca tespit edilir. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, 
Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe k 
ödenir. 

Kuruluş kanunlarında kuruluş ve geliş 
ği verilmesi öngörülen üniversite ve yükse 
meler yerine bu maddede yer alan kurulu 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim 
ğer bir öğretim kuruluşunun açılmasa hali 

Ek Ders ve Konferans ücretleri : 

MADDE 69 — A) 657 sayılı Devlet 
nci maddesi (Söz konusu Kanunun 89 unc 
lar itibariyle Bakanlar Kurulunca saptanm 
öğretim kurumları ile okul ve kurslarda ek 
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üyeleri veya diğer personele saat başına verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki azamî 
miktarlar Özerinden ödenir : 

a) Genel ve mesleki yüksek okullarda : 
Ders Görevi Ücreti 

(TL.) 
Gündüz 

40 
«0 
80 

ri : 
60 
80 

100 

Gece 

60 
80 

100 

80 
100 
120 

Öğretim görevlisi, Öğretmen ve doktoralı asistan 
Doçent 
Profesör 

b) Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda : 
1. — Endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik dersleri 
Öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 
2. — Bu okullarda yukarıda belirtilen dersler dışın

da ders okutanlara (a) bendindeki ücretler 
ödenir. 

c) Orta dereceli okul ve kurslarda, halk eğitimi oku
ma, yazma kurslannda ve gezici köy kurslarında 
görev verilenler. (Millî Güvenlik dersleri ve Ta
rım Bakanlığına bağlı orta dereceli okullar dahil.) 15 20 

d) Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi ile ilgili 
meslekî okul, kurs ve hizmet içi eğitimlerde, mes
lekî ve teknik halk eğitimi hizmetlerinde : 
1. — Öğretmen ve öğretmen niteliğini haiz bulu

nanlar, kurum ve personeli ve Millî Güven
lik derslerine giren subaylara 25 35 

2. — Kurum dışından sağlanan uzman ve teknik 
personele 35 45 

118 — 
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leri veya diğer personele saat başına veril 
miktarlar üzerinden ödenir. 

a) 

b) 

d) 

Genel ve meslekî yüksek okullarda : 
Öğretim görevlisi, öğretmen ve dokto 
asistan 
Doçent 
Profesör 
Erkek Teknik ve Deneme Yükse 
Okulları ve Denizcilik Yüksek Oku 
I. — Endüstriyel atelye ve endüs 
dersleri : 
Öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 

2. — Bu okullarda yukarıda belirtil 
şında ders okutanlara (a) bendin 
Ödenir. 
S. Or»a dereceli okul ve kurslarda, 
okuma, yazma kurslarında ve gezic 
rında görev verilenler. (Tarım Baka 
orta dereceli okullar dahil) 
2. Endüstriyel eğitim yapan orta d 
kurumlarında Atelye ve Endüstriye 
verilenler 
Kurumların elemanlarının yetiştirilm 
meslekî okul, kurs ve hizmet içi eğ 
lekî ve teknik halk eğitim hizmetleri 
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3. — (a) bendindeki personele (a) bendinde belir
tilen miktar. 

e) Kadrosu lise ve dengi okullarda olup gece öğrenimi 
yapan yüksek okullarda ders okutan öğretmen
lere (a) bendinde belirtilen ücretler ödenir. 

f) Mektupla öğretim merkezinde görev alanlara : 

aa) Ders mektuplarının ve sorulann hazırlanması, de
ğerlendirilmesi ve sınavlarda; 

1. — Genel ve meslekî dersler öğretim görevlisi, öğret
men ve doktoralı asistan 20 
Doçent 30 
Profesör 40 

2. — Endüstriyel ateiye ve endüstriyel teorik dersler öğ
retim görevlisi, öğretmen 30 
Doçent 40 
Profesör 50 

bb) Laboratuvar ve deneysel çalışmalarda; 

1. — Genel ve meslekî dersler öğretim görevlisi, öğret

men ve doktoralı asistan 60 
Doçent 80 

Profesör 100 

2, — Endüstriyel ateiye ve endüstriyel teorik dersler öğ
retim görevlisi, öğretmen 80 
Doçent 100 
Profesör 120 

Bütçe Karma Komisyo 

1 — Öğretmen ve öğretmen niteliği 
nanlar, kurum ve personeli ve M 
derslerine giren subaylara 
2. — Kurum dışında sağlanan uzm 
personele 
3. — (a) bendindeki personele ( 
belirtilen miktar. 

e) Kadrosu lise ve deragi okullarda olu 
nimi yapan yüksekokullarda ders 
»Henkfü (a) bendinde belirtilen ücretle 

f) Mektupla öğretim merkezinde görev 
g) Mler derecedeki okullarda, Millî Gü 

dersi okutan veya konferanslarım 
aa) Ders mektuplarının ve soruların 

değerlendirilmesi ve sınavlarda; 
1. — Genel ve meslekî dersler öğr 

öğretmen ve doktoralı asistan 
Doçent 
Profesör 
2. — Endüstriyel ateiye ve endüst 
dersler öğretim görevlisi, öğretmen 
lîoçent 
Profesör 

bb) Laboratuvar ve deneysel çalışmalarda 
1. — Genel ve meslekî dersler öğr 
öğretmen ve doktoralı asistan 
Doçent 
Profesör 
2. — Endüstriyel ateiye ve endüs 
dersler öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 
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B) 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun 14 ncü maddesi gereğince 
üniversiteler, akademiler ve 1472 sayılı Kanunla üniversite ve akademilere bağ
lanmış olan yüksek okullarda fiilen ek ders okutan öğretim üye ve yardımcı
larına saat başına verilecek ek ders ücreti aşağıdaki azami miktarlar üzerinden 
ödenir. 

Ders Görevi Ücreti 
(TL.) 

Profesör 125 
Doçent 100 
Öğretim Görevlisi 75 
Okutman ve Asistan 60 
Araştırma görevlisi, çevirici, uzman 50 

Aynı il merkezi dahilinde bulunan fakülte, yüksek okul ve akademilerde 
(1472 sayılı Kanunla üniversite ve akademilere bağlanmış olan yüksek okullar 
hariç) öğretim üyelerine haftada 8 saate, öğretim üye yardımcılarına 12 saate 
kadar ücretli ders verilebilir. 

Aynı üniversiteye dahil diğer fakülte ve yüksek okullarda haftada üç saati 
geçmemek üzere ücretli ek ders verilebilir. 

Bu ders ücretleri, öğretim kurumunun bulunduğu yere ikametgâhlara veya 
daim! görev yerlerinden herhangi biri, il dışında olmak kaydıyle, 300 Km. ve 
daha aşağı uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 301 Km. ve daha 
fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı ödenir. 

Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dönemlerinde her sınav dönemi için 
sınavı döneminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda okuta
bilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

C) 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 ve 3 1 . 7.1970 
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü maddeleri gereğince ders 
görevi verilenlere ders saati başına verilecek ek ders görevi ücreti aşağıdaki 
azamî miktarlar üzerinden ödenir : 

Bütçe Karma Komisyon 

B) 1765 sayıh Üniversiteler Personel K 
ce üniversiteler, akademiler ve 1472 sayılı 
bağlanmış olan yüksekokullarda fiilen ek d 
cılarına saat başına verilecek ek ders ücreti 
ödenir. 

Profesör 
Doçent 
Öğretim görevlisi 
Okutman ve asistan 
Araştırma görevlisi, çevirici, uzman 

Aynı il merkezi dahilinde bulunan fak 
(1472 sayıh Kanunla üniversite ve akadem 
IıarÜç) öğrcttEM üyelerine haftada 8 saate, ö 
kadar ücretM ders vedüebİlir. 

Aynı üniversiteye dahil diğer fakülte ve 
geçmemek üzere ücretli ek ders verilebilir. 

îife dei'3 ücretleri, öğretim kurumunun 
asma görev yerlerinden herhangi biri, il d 
daha-aşağı uzaklıkta olan öğretim üye ve ya 
5'azla uzaklıkta olan öğretim üye ve yardım 

Öğretim üye ve yardımcılarına sınav d 
smav dönemimde imtihanı yapılan dersin b 
okutabilecekleri ders sayısı kadar ücret ö 

C) 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Pe 
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen 
ek ders görevi verilenlere ders saati başına 
ğıdaki azamî miktarlar üzerinden ödenir. 
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Ders Görevi Ücreti 
(TL.) 

a) Harp Akademileri ve Gülhane Askeri Tıp Akademi

sinde; 
— Öğretim Görevlisi, öğretim görevliliği niteliği üni

versite senatosunca kabul edilen asker ve sivil kişi
ler, öğretmen 75 

— Doçent 100 
— Profesör 125 

b) Subay Sınıf Okulları, Harp Okullarında : 

— Öğretim Görevlisi, öğretim görevliliği niteliği üniver
site senatosunca kabul edilen asker ve sivil kişi
ler, öğretmen 40 

—• Doçent 60 
— Profesör 80 

c) Askerî liseler, Assubay hazırlama okullarında : 15 

d) Subay meslek programlan ile Assubay meslek içi eği
tim programlarına göre açılan kurslar ile assubay 
sınıf okullarında : 

— Öğretim görevlisi, öğretim görevliliği niteliği üni
versite senatosunca kabul edilen asker ve sivil kişiler 40 

— Doçent 60 
— Profesör 80 
— Asker ve sivil diğer kişiler 30 

MADDE 71. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı mad
desine göre, üniversite veya fakülte yönetim kurullarınca saptanan öğretim 
programı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 125, 

121 — 

Bütçe Karma Komisyo 

a) Harp Akademileri, Gülhane Askeri T 
okulları, özel ihtisas okulları (N. B. C. Okul 

gibi) ve Harp Okullarında : 
— Öğretim görevlisi, öğretim görevliliği 

natosunca kabul edilen asker ve sivil kişiler, 
— Doçent 
— Profesör 
— Öğretim üye ve yardımcılarına sınav d 

nav dönemi için, sınav döneminde imtihanı y 
ceki tam ders yapılan ayda okutabilecekleri d 
ret ödenir. 

b) Orta dereceli Askerî Okullarda (Ask 
Hazırlama Okulları, gibi) ders görevi 

c) Subay meslek programları ve assuba 
programlarına göre açılan kurslar ile assubay 

— öğretim görevlisi, öğretim görevliliği 
natosunca kabul edilen asker ve sivil kişiler 

— Doçent 
— Profesör 
— Asker ve sivil diğer kişiler 

MADDE 70. — A) 657 sayılı Devlet 
desine göre, üniversite veya fakülte yönetim 
ramı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 125, 
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b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 100, 
lirayı aşmamak üzere kurumlarca tespit olunan miktarlarda her bir konferans 
için konferans ücreti ödenir. Hizmet içi eğitimi ve kurslarda konferans ücreti 
ödenemez. 

B) 3 . 6 . 1 9 7 1 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanununun 11 nci 
maddesi gereğince konferans verenlerden : 

Türk ve yabancı sivil memurlara (Ders saati başına) 50, 

Türk ve yabancı general, amiral ve subaylara (Ders saati başına) 60, 
Lira konferans ücreti ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hazine ve Kamu Kuruluşlarına Ait Hükümler : 

Hazine İşlemleri : 

MADDE 72. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci mad
desinde yazılı ödemeleri zamanında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mev
simlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek 
amaçları ile malî yıl içinde gerçek ve tüzel kişilere en çok bir yıl vadeli Hazine 
bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, satılacak Hazine bono
larının satış koşullarım saptamaya ve miktarım tespite; 1211 sayılı Kanunun 
50 nci maddesi esaslarına göre T. C. Merkez Bankasından kısa vadeli avans 
almaya Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 73. — Üçüncü maddede tespit edilen miktara kadar iç istikraz 
akdine Maliye Bakam yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nispeti, ihraç fiyatı, 
itfa süresi ve diğer şartları Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur. Tahvillerin 
faiz ve bedelleri üe bunlarla ilgili ödemeler ve istikraza ilişkin bütün işlemler, 
her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahviller kamu kurumlarının yapacakları 
artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılan millî 
emlâk bedellerinin ödenmesinde, itibari değerleri üzerinden kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, isteyenler adına, tahvillerin 
taşıdığı şartlarla, bankalarda hesap açtırılmak suretiyle de ihraç olunabilir. Bu 

Bütçe Karma Komisyo 

b) Devlet memurlarına ve diğer kişile 
larca tespit olunan miktarlarda her bir ko 
Hizmet içi eğitimi ve kurslarda konferans üc 

B) 3 . 6 . 1971 tarihli ve 1467 sayılı Har 
desi gereğince Harp Akademilerinde ve d 
(Harp okulları, Sınıf okulları, Özel İhtisas 
okulu, gibi») konferans verenlerden : 

Türk ve yabancı sivil memurlara (Ders sa 
Türk ve yabancı General, Amiral ve Sub 
Üniversite öğretim iîyeSerine (Ders saa 

ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hazine ve Kamu 

Hazine İşlemleri: 

MADDE 71. — Tasarının 72 nci madd 
edilmiştir. 

MADDE 72. 
edilmiştir. 

— Tasannın 73 ncü madd 
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usulde tahvil ihracının şekil ve şartlan Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur. 

MADDE 74. — A) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı 
banka ve kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince, belli hizmetler, 
taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak yardımlar ile program ve 
proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası karşılık
larını, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye gelir; diğer taraftan 
ilgili daireler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

İlgili daireies bütçelerine ödenek kaydolunan miktarlardan yılı içinde harca-
uamayan bakiyeler ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1974 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla temin edilmiş bulunan Türk 
Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkında da yukarıda yazılı 
esaslar dahilinde işlem yapılabilir. 

B) Yabancı devletler veya uluslararası kurumlardan anlaşmaları gereğince 
sağlanarak genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerinde 
yer alan proje kredileri karşılıklarından daha fazla kredi kullanma imkânı hasıl 
olduğu takdirde, fazla kredi imkânlarını ilgili daire bütçelerinin (B) cetveline ge-
Hr ve gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Yabancı devletler ve uluslararası kurumlarla yapılmış veya yapılacak an
laşmalar hükümlerine göre; Hükümetimizle bu Devlet veya Kurumlar tarafından 
sarf, mahal veya gayesinin müştereken tespiti mukarrer meblâğı ve söz konusu 
anlaşmalar ahkâmının tatbiki dolayısıyle sarfı gerekecek parayı, 

a) Yabancı devlet, kuruluş ve uluslararası kurumlardan sağlanmış veya 
sağlanacak hibe yardımlanyle proje veya program kredilerinin hasıl ettiği veya 
edeceği Türk Lirası karşılıklarından, 

h) Bu şekilde tahassül eden Türk Lirası karşılıklanndan evvelki yıllarda 
yapılan ikrazlann tahsil olunacak faiz ve resülmallanndan, 

c) Hükümetimizce yabancı devlet kuruluş veya uluslararası kurumlardan 
düşük faizle sağlanan kredilerin daha yüksek faizle kullandınlması neticesinde 

Bütçe Karma Komisy 

DDE 73. — Tasarının 74 ncü madd 

ir. 
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tahassul eden veya edecek olan faiz farklarından (Bu kredilerle ilgili olarak 
müstakrizlerle yapılan anlaşmalarda bu konu ile ilgili hükümlerin mahfuz kal
ması kaydıyle.) 

ayırarak muayyen hesaplara yatırmak veya tespit edilen amaçlar için kul
lanmak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunları sarfa Maliye Ba
kam yetkilidir. 

D) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine muame
lesi olarak borçlarına karşılık harcanmış meblâğları bütçeye gelir ve ödenek ve 
gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 75. — Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı ban
ka ve kurumlardan istikraz suretiyle sağlanan imkânları, ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi artırmak amacıyle anlaşmalar hükümleri gereğince kamu ve 
özel sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca ve yabancı ülkelerin kredi teşekküllerince kamu 
kurumlarına verilecek kredileri anlaşmalarındaki şartlarıyle garanti etmeye, özel 
sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk parası kıymetini koruma mevzuatı 
çerçevesinde transfer garantisi vermeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 76. — Yıllık programla tespit edilen dış finansman ihtiyacının kar
şılanması maksadıyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe girer. 
1974 yılında ve daha önceki bütçe yıllarında aktedihniş benzeri anlaşmalar 

hakkında da bu hüküm uygulanır. 

MADDE 77. — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ve 1975 yılı prog
ramında «Selektif kredi fonu» ndan ticarî bankalar müstakrizlerine yapılması 
öngörülen faiz farkı ödeme esasları bu konuda çıkarılmış bulunan 10 .2 .1973 
tarih ve 7/5822 sayılı Kararname ile veya Bakanlar Kurulunca yemden verilecek 
karara göre tespit olunur. 
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74. — Tasarının 75 nci madde 
edilmiştir. 

MADDE 75. — Tasarının 76 ncı madde 
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MADDE 76. — Tasarının 77 nci madde 

edilmiştir. 
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MADDE 78. — 1975 malî yılında daha etkin para kullanılmasını sağlamak 
amacıyle, genel ve katma bütçelere ait personel aylıkları bölümünde yer alan 
ödeneklerin % 27'si nispetini geçmemek üzere ve 3'er aylık devreler sonu itiba
riyle Emekli Sandığına avans ödemeler yapmaya, açılan avansları devreler iti
bariyle tahakkuk edecek Sandık gelirleriyle mahsup ettirmeye, bu amaçla Emekli 
Sandığı, kurumlar ve saymanlıklar nezdinde yapılacak işlemleri saptamaya ve 
uygulamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 79. — Maliye Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle Ha
zine hesapları dışında kalan mamelek ve emanetler de dahil olmak üzere her 
çeşit paralarını Hazine hesaplarına ithal ettirmeye, bu hesaplara tasarruf etme
ye ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tarif ettiği bir saymanın idare ve 
sorumluluğunda olmayan kamu fonlan hakkında da bu hüküm uygulanır. 

MADDE 80. — 27 .6 .1963 gün ve 261 sayılı Kanun gereğince Maliye Ba
kanlığı bütçesinin (950) kod numaralı programı (06) kod numaralı altprogra-
mınm (002) kod numaralı faaliyetine konulan geri verilecek paraların ödeme 
şekil ve usulleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

MADDE 81. — Maliye Bakam, 14 .1 .1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 40 
ncı maddesi gereğince birikmiş bulunan meblâğın ziraî finansmana tahsis edi
lecek % 20'st dışında kalan miktarını, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve 
finansman programına göre yapacakları yatırımların finansman ve işletme kre
disi ihtiyaçlarını sağlamak amacı ile kurulacak özel fona aktarmaya yetkilidir. 
Devlet Yatırım Bankası nezdinde kurulacak bu fonun ikraz ve istikraz şartları 
Maliye Bakam tarafından saptanır. 

özel fon Maliye Bakanlığı tarafından idare olunur. 
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MADDE 77. — Tasarının 79 ncu maddes 
edilmiştir. 

MADDE 78. — 27 . 6 .1963 gün ve 261 sa 
lığı bütçesinin (950) kod numaralı programı 
(002) kod numaralı faaliyetine konulan geri 
usulleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme so 
tarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsi 
lerine göre geri alınır. 

MADDE 79. — Kamu İktisadî Teşebbüs 
cım karşılamak üzere : 

a) Maliye Bakanlığınca saptanacak koşu 
çıkarmaya ve Devlet Yatırım Bankası aracılı 
maddesi gereğince sözü geçen kuruluşlara ola 

b) Aynı amaçla Kamu İktisadî Teşebbüs 
ra «Hazine Kefaleti» vermeye ve 1211 sayılı 
avans açtırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hazin 
7 milyar lirayı geçemez. 
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Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hükümler : 

MADDE} 82. — 1975 malî yılında kamu iktisadî teşebbüsleri ve benzeri 
kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlara bütçeden yapılacak her türlü ödeme, 
esaslarını Maliye Bakanlığının tespit edeceği harcama programları, gelir tah
minleri ve fon tablolarının zamanında Hazineye tevdi edilmesi şartına bağlıdır. 
Zamanında ya da tatbik edilmekte olan yatırım programlarına uygun olarak 
tevdi edilmemiş bulunan bilgi, belge ve hesaplara dayalı bütçe yardımı talep
lerini yerine getirmemeye Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 83. — Maliye Bakanı, Hazine tarafından yıllık genel ödeme planı 
yapılabilmesi amacıyle genel bütçeye dahil dairelerden belli edeceği süreler için 
ayrıntılı harcama programları hazırlamalarım isteyebilir. 

Bu madde hükmü, harcama, gelir ve mevcutlar açısından katma bütçeler 
için de uygulanır. 

MADDE 84, — Genel bütçeye giren daireler ve katma bütçeli idarelerin; 

a) Hazineye, belediyelere, belediyelere bağlı kuruluşlara, özel idarelere ve 
kamu iktisadî teşebbüslerine her türlü vergi, resim, harç, gecikme zammı, kur 
farkı, mal ve hizmet bedelleri şeklinde geçen yıllardan doğmuş borçlarının tas
fiyesi için ilgili tertiplerine gereğine göre gelir ve ödenek veya doğrudan doğ
ruya ödenek kaydetmeye, 

b) Belediyeler ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile olan cari hesaplarının ve 
karşılıklı borç ve alacaklarının mahsuben tasfiyesine; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu maddenin (b) fıkrası kapsamına giren idare, kurum ve müesseseler, ara
larındaki sözleşme hükümleri saklı kalmak şartıyle ve her ay sonu itibanyle 
diğer daire, kurum ve müesseselerden olan borç ve alacaklarını izleyen ayın 
15 nci gününe kadar Maliye Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Maliye 
Bakam, mahsup işlemlerinin kolaylıkla yerine getirilmesini sağlamak amacıyle, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli ida-
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MADDE 80. — Tasarının 82 nci mad 
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relerin bütçe yılı içinde doğacak olan alacaklarını, bu daire ve idareler bütçe
lerindeki ödeneklerinden bloke ettirmek suretiyle tahakkuka bağlamaya yetkilidir. 

MADDE 85. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 
691 sayılı Kanunun ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 59 ncu maddesinin 
(a) fıkrası gereğince yapılan tahkimler sonunda doğan Hazineye olan borçlarının, 
1312 sayılı Kanuna göre yapılacak mahsup işlemleri sonunda kalan kısımları 
terkin olunur. 

MADDE 86. — 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
maddeleri uyarınca tahkime tabi tutularak, taksit ödemeleri 3.10.1963 tarih ve 
347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 5 yıllık dönem sonunda başlaması 
kabul edilen borçlardan T. C. Merkez Bankasına yapılacak olan tediyelerin 
faiz ve anapara taksitleri için 1975 malî yılında ödeme yapılmaz ve bu süre 
için faiz yürütülmez. 

MADDE 87. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Yönetim veya Müdürler Ku
rullarınca onaylanan 1974 net kârları ile eski yıllar kârlarından ödenmemiş ser
mayelerine mahsup edilmeyen miktarları bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve fi
nansman programları gereğince sermayelerine mahsup veya kendilerine ikraz 
edilmek üzere bütçeye ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 88. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kuruluş kanunlarında deği
şiklik yapılıncaya kadar, gerektiğinde sermayelerini yeteri kadar artırmaya Ma
liye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu madde hükmü döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

MADDE 89. — Kamu ortaklıklarının iştiraklerinin ve yeniden düzenleme 
tedbirlerini gerçekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve finans
man programlarının gereklerini yerine getirmek amaçlanyle; 

a) Hazinece sermaye artırımlarına katılınmasına, diğer Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin sermaye paylarının satın alınmasına; 

b) Hayinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin sermaye paylanın diğer ka
mu iktisadî teşebbüslerine devrettirmeye ve onlar tarafından da devraldırmaya; 
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MADDE 83. — Tasarının 85 nci maddes 
edilmiştir. 

MADDE 84. — Tasarının 86 ncı maddes 
edilmiştir. 

MADDE 85. — Tasarının 87 nci maddes 
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MADDE 86. — Tasarının 89 ncu maddes 
edilmiştir. 
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c) Kamu İktisadî Teşebbüslerine Hazinece ikraz edilen meblâğları yıllık 
yatınm ve finansman programına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş ser
mayelerine mahsup etmeye; 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyle gerekli meblâğı niteliğine göre 
bütçeye gelir veya ödenek ve gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 90. — Sermayeleri tespit edilen limite ulaştıktan sonra elde edilen 
kârlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunlarında bir hüküm 
bulunmayan genel ve katma bütçeli dairelere bağlı döner sermayeli işletmelerin 
sermaye fazlası gelirlerini genel bütçeye gelir kaydettirmeye Maliye Bakam yet
kilidir. 

MADDE 91. — Ortaklık şeklindeki Kamu İktisadî Teşebbüslerinin sermaye 
artırımında, Hazine ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait paylar için Türk Tica
ret Kanununun 288 nci maddesi uygulanmaz. 

MADDE 92. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 2 nci maddesi dışında 
kalan kamu iktisadî teşebbüslerim, yıllık yatırım ve finansman programında 
öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatınm Bankasının yatınm ve 
işletme kredilerinden yararlandırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 93. — a) İktisadî Devlet Teşekküllerinin ve diğer Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin geçmiş yıllarda ve 1975 malî yılında birbirlerine, genel bütçeye 
dahil daireler ve katma bütçeli idarelere, Hazineye, Devlet Yatınm Banka
sına ve T. C. Merkez Bankasına olan her çeşit borç ve alacaklan ile dış borç-
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MADDE 87. — Tasarının 90 nci mad 
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MADDE 88. — Tasarının 92 nci mad 
edilmiştir. 

MADDE 89. — Tasannın 93 ncü mad 
edilmiştir. 
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larını nakden veya hesahen tahsil veya tediye etmeye veya ettirmeye, bu işlem
ler sonuçlarını gereğine göre bütçeye gelir ve mevcut veya yeniden açılacak ter- I 
tiplere yeteri kadar ödenek ve gider kaydetmeye, I 

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 . 1 9 6 3 tarihli ve 325 
sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 nci maddesi 
gereğince doğan Hazine borç ve alacaklarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin I 
yapılabilmesi için yahut yıllık yatırım ve finansman programının gereği olarak, 
ya da küçük meblâğların hesaplarından tasfiyesi amacıyle, kısmen veya tama- I 
men erken tahsil ve ödemeye, I 

Maliye Bakanı yetkilidir. I 

c) (b) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları dolayısıyle Hazinenin kamu I 
kuruluşlarına olan borçları Devlet İç İstikraz Tahvilleri verilmek suretiyle tasfiye I 
olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vâdelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu J 
fıkra gereğince yapılacak mahsup işlemleri sonuçlanmn gelir, ödenek ve gider I 
kaydının yapılmasında yukarıdaki (a) fıkrası hükümleri uygulanır. I 

d) (b) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları uyarınca yapılan erken öde- I 
me ve mahsup işlemleri faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için, geçmiş yıllar 
vâdelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunların uygulanmasından ötürü I 
Hazineye borçlu olan kurumlardan da faiz aranmaz. 

MADDE 94. — Maliye Bakanı, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yıllık yatı- I 
rım ve finansman programının uygulanmasını ve realizc edilmesini sağlamak I 
amacıyle : 

a) Birbirlerine ifa ettikleri hizmet ve sattıkları mal karşılığı doğacak ala- I 
cakları mukabilinde yapılacak ödemelerin şekil ve zamanını tespite, mahsuben I 
ödeme esaslarını vazetmeye, bütçe ödeneklerini en etkin şekilde kullanmak üze- t 
re tedbirler almaya, I 

b) Malî işlemlerinin tamamını, borçlanma ve borç ödeme olanaklarını in- 1 
celemeye ve alınacak sonuçlara göre gerekli değişiklikleri yapmaya, I 

Bütçe Karma Komisyon 

DDE 90. — Tasarının 94 ncü madde 
ir. 
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c) Yatırım programına uygun harcama yapmayan teşebbüslerin bütçe öde-
nekleıini kesmeye, 

yetkilidir. 

MADDE 95. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüklerinin dış borçları, Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) kod numaralı 
(Borç ödemeleri) programının (02) kod numaralı (Dış Devlet Borçları) altprog-
ramının ilgili faaliyet, harcama kalemine konulan ödenekten karşılanır. 

İKİNCİ KISIM : Çeşitli Hükümler : 

MADDE 96. — Yıllık programlarda yer alan hizmetlerin verimli ve etkin 
bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak için; 1050 ve 2490 sayılı kanunlarla 
tespit edilmiş miktarları, 1975 malî yılında geçerli olmak kaydı ile, hizmetin 
gereğine ve ekonomik konjonktüre uygun olarak 10 katına kadar yükseltmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu madde hükmü belediyeler ve il özel idareleri hakkında da uygulanır. 

MADDE 97. — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Kuruluş Kanunu 
çıkıncaya kadar; 

a) tçmesuları yapımında, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Kuruluş ve Görevleri 
Kanununun, yapım, bakım, satınalma, harcama ve muameleleri ile ilgili hüküm
lerinin, 

b) Koy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri Kanununun, 1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy 
yolları ile ilgili 14, 17 nci maddeleri ve aynı Kanunun yapım, bakım, satınalma, 
harcama ve muameleleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, uygulanmasına Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca devam olunur. 

MADDE 98. — Maliye Bakanlığı, genel bütçeye dahil daireler ile katma 
bütçeli idarelerden, ellerinde bulunan motorlu nakil vasıtaları, iş makineleri ve 
ekipmanları ile bunların yedek parçalarından ihtiyaç fazlası durumunda olan
larının adet, cins ve niteliklerinin bildirilmesini isteyebilir. İhtiyaç fazlası olarak 
beyan edilenler, Maliye Bakanlığınca ilgili kuruluşlara duyurulur. 

Bütçe Karma Komisy 

MADDE 9!. — Tasarının 95 nci madd 
edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM : Çeşitli Hükümler : 

MADDE 92. — Hükümetçe ilân edile 
me alımları ve Bakanlar Kurulunca verilen 
tış Kooperatifleri birliklerinin duçar kaldığ 
siil edecek zararların % 70'e kadarlık kısm 
tabakisini de nakit olarak 930 harcama ka 
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 93. — Tasarının 97 nci madd 
edilmiştir. 
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Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareleri arasında bu madde hü
kümlerine göre yapılacak ihtiyaç fazlası malzeme devirlerinde 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve İhale ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunlarının ilgili 
hükümleri uygulanmayabilir ve devredilen ihtiyaç fazlası malzeme karşılığında 
bir ödeme yapılmaz. 

Gerekli görülen hallerde Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile genel bütçeye dahil 
daireler ve katma bütçeli idareler arasında bu madde hükümleri çerçevesinde ih
tiyaç fazlası malzeme devri yapılabilir. Bu gibi hallerde devir işlemleri ile dev
redilen malzeme bedellerinin ödenmesinde uyulacak esaslar Maliye Bakanlı
ğınca tespit olunur. 

MADDE 99. — Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, 
onarım, idame ve muhafazalarına dair olan 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı 
Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâtı için de uygulanır. 

MADDE 100. — Malî yıla ilişkin olarak 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 100 ncü maddesi uyarınca düzenlenecek Kesinhesap Kanun tasa
rısının eki masraf cetvelleri harcama kalemleri (Yüzler) düzeyinde tertip olunur. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 108 nci maddesinde merkez için belli edi
len mahsup süresi malî yılın 6 ncı ayı sonunda biter. 

MADDE 101. — Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin bütçelerinde yer alan yurt içi yüksek öğrenim burslan ile ilgili ödenek
leri, bunların krediye dönüştürülerek tahsisini sağlamak amacı ile, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne devrettirmeye yetkilidir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, devraldığı bu ödeneklerin kul
lanımında ilgili kuruluşların talimatına uyar. 

Bu şekilde verilecek öğrenim kredilerinde, adı geçen kurumca uygulanmakta 
olan miktarlar esas alınır. 
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MADDE 94. — Tasarının 99 ncu madd 
edilmiştir. 

MADDE 95. — Tasarının 100 ncü madd 
edilmiştir. 

MADDE 96. — Tasarının 101 nci madd 
edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağlanan burslar, ancak ilgilinin 
isteği üzerine krediye dönüştürülür. 

Bu madde hükmü Kamu İktisadî Teşebbüsleri için de uygulanabilir. 

MADDE 102. — 1975 malî yılı içinde, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
(27,09) pozisyonuna giren hampetrolün Mülî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için yabancı ülkelerden 
ithal edilen veya yerli lıampetrolden istihsal olunan ve Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin (27,01) pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağların Millî Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtına tes
limi; Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, Damga Vergisi, Rıhtım Resmi, İthal
de ve Dahilde Alman İstihsal Vergileri ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, 
özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye üc
retinden müstesnadır. 

(27,10) Gümrük Tarife Pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağlar ile 
Mîllî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teş
kilâtı ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların göstereceği lüzum üzerine 
akaryakıt ikmalini yapan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çerçevesinde 
teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İs
tihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için muafen ithal olunan lıampetrolden elde edilen 
ürünlerin ciheti askeriyeye ve Millî İstihbarat Teşkilâtına tahsis olunmayan kısmı 
yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma hizmetlerinin yürütülmesi için 
yurt dışından ithali zorunlu bulunan savaş silâh, araç, makine ve teçhizatı ile 
malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dış alımları bu maddenin birinci fıkrasında 
yazılı vergi ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı ihtiyacı için Gümrük ve Tekel Bakanlığınca dış 
memleketlerden saünahnacak silâh, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere 
cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların ses ve resim kaydedici cihaz ve 
bunların parça ve levazımatı 1975 malî yılı içinde gümrük vergi ve resimlerinden 
muaf olarak ithal olunur. 

Komisy 

102 nci mad 



Hükümetin teklifi 

MADDE 103. — Vergi dairelerince mükellef veya vergi sorumluları adına 
yapılacak her türlü tarh, tahakkuk işlemlerinde ödenecek veya geri verilecek 
amme alacaklarının hesaplanmasında elli kuruşa kadarki (Elli kuruş dahil) amme 
alacağı kesirleri atılır, elli kuruştan fazlası liraya çıkartılır. Mükellef veya so
rumlular adına tahakkuk ettirilmiş her çeşit amme alacaklarının lira kesirleri 
silinir. 

MADDE 104. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere ait 
atelye ve benzeri işyerlerinde tamir edilen diğer resmî kuruluşlara ait makine, 
ekipman ve teçhizatın tamir ücretleri ile, tamir sırasında kullanılan yedek par
ça ve malzemelerin karşılıklarını, bu kuruluşlarca yine resmî dairelere verilecek 
yedek parça ve malzemelerin, kiralanacak her türlü makine, ekipman ve teçhizatın 
karşılıkları olan ücretleri ve kira bedellerini; bir yandan ait olduğu bütçeye gelir, 
diğer yandan hizmeti gören, malzemeyi veya makineyi kiraya veren diğer kuruluş 
bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu madde hükmü, genel bütçeli daireler arasındaki işlemlerde uygulanmaz. 

MADDE 105. — Bu kanun hükümleri, kendi bütçe kanunlarında yer alan 
özel hükümler saklı kalmak kaydıyle katma bütçeli idareler hakkında da uy
gulanır. 

MADDE 106. — a) 31 .8 .1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 
13 ve 64 ncü maddelerinin, her yıl Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı büt
çesine ve aynı Kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçesine konulacak ödenek miktarına ait; 

b) 12 .6 .1937 tarih ve 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 25 .5 .1955 tarihli ve 6617 sayıh Kanunun 1 nci mad
desinin (c) fıkrası; 

c) 9 . 6 .1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 37 nci mad
desinin (a) fıkrası; 

ç) 15 . 5.1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat' Odaları Kanununun geçici 3 ncü 
maddesi; 

Bütçe Karma Komisy 

MADDE 98. — Tasarının 103 ncü ma 
edilmiştir. 

MADDE 99. — Tasarının 104 ncü ma 
bul edilmiştir. 

MADDE 100. — Tasarının 105 nci m 
kabul edilmiştir. 

MADDE 101. — Tasarının 106 nci m 
kabul edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

d) 13 .7 .1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 66 ncı mad
desi ile bu maddeye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi; 

e) 18 .2 .1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanu
nunun 17 nci maddesi; 

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

g) 5 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı 
maddesinin (a) bendi; 

Iı) 10. 5.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci maddesi; 

i) 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 20 . 6 .1973 tarih ve 1744 
sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi ile ek 4 ncü mad
desi ve aynı Kanunun 3 ncü maddesi ile eklenen 6831 sayılı Kanunun geçici 6 ncı 
maddesi; 

Hükümleri 1975 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili 
program, altprogram, faaliyet veya projelerine konulmuş ödenek miktarları 
dahilinde uygulanır. 

j) Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Vesaikin İmha Edilmesi hak
kındaki 26 .3 .1965 tarihli ve 6696 sayılı Kanun; 

(Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler 
Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili 
kurumlan, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Tür
kiye Ziraî Donatım Kurumu merkez ve illeri kuruluşları ile Yargıtay, Yüksek Hâ
kimler Kurulu, Adlî Tıp Meclisi ve T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne 
ait evrak ve vesaikin imhası 26 .3 .1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanunun hüküm
lerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönetmelikler esasları dairesinde yapılabilir.) 

k) Şehiriçi konuşmalar dışında Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde te
sis 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; 1 6 . 4 .1933 tarihli ve 2143 sayılı; 11 .6 .1933 tarihli ve 2304 

L34 — 
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sayılı Kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve I 
1 .5 .1930 tarihli ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi; I 

1) 21 .5 .1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk Hava Yolları Kanununun 6 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrası; I 

m) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 31, 32, 37, 38, 59 ve I 
92 nci maddeleri; I 

n) 16 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun, 
344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen tahvil- I 
lere yatırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen °/0 40'lık limit; 

o) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 199 ncu maddesi; 
p) 23 . 2 . 1963 gün ve 196 sayılı Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Ka- I 

nunu; 
r) 9 . 3 . 1973 gün ve 1571 sayılı bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 

zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir Deprem I 
Fonu hesabında toplanmasına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri; I 

s) 28 . 4 . 1972 gün ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlik
leri Kanununun geçici 5 nci maddesi; 

ş) 5 . 4 . 1973 tarih ve 1702 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (b) fıkrası; 
t) 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 201 nci maddesinin 

2 nci fıkrasının (b) bendi; 
Hükümleri 1975 malî yılında uygulanmaz. 

MADDE 107. — Kuruluş Kanunu ve bütçesi çıkıncaya kadar, 4951 sayılı MADDE 102. — Tasarının 107 nci mad 
Kanuna dayanılarak kurulmuş bulunan Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin kabul edilmiştir. 
hizmetlerin yürütülebilmesi için, bu Bakanlıkla Çalışma Bakanlığı veya ilgili I 
diğer bakanlıklar arasında yapılacak protokollerle bu Bakanlığa geçecek prog
ram, alt program, faaliyet ve projeler ve bunlara ilişkin ödenekler belli edilir. 
Bu ödeneklerden ypılacak harcamalarda âmiri ita Sosyal Güvenlik Bakamdır. 

Yukarıdaki esaslara göre yapılacak protokollerle Sosyal Güvenlik Bakan
lığına geçen program, alt program, faaliyet ve projelerde çalışan Devlet me
murları, kadroları ile birlikte Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilir. I 
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MADDE 108. — A) Millî Savunma Bakanlığınca yapancı devletler ve 
uluslararası kurumlara kiraya verilen veya bir hizmetin ifasmda kullanılan kara, 
deniz ve hava taşıtlarından alınacak kira veya ücret tutarlarının; 

B) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan 
ve eğitim gören yabancı devlet uyruklu subay, assubay veya erlere yapılan 
masraflar karşılığında bu devletlerce ödenen miktarların; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek hava meydan
larının bakım ve onarımları için yapılacak masrafların NATO makamlarınca 
karşılanacağı öngörüldüğünden, bu işler için verilecek paraların; 

Aynı maksatlarla kullanılmak üzere, bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan 
adı geçen Bakanlık bütçesinin sonunda açıklanacak özel tertiplere ödenek 
kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolunan miktarlardan yılı içinde harcan
mayan kısımlarını ertesi yıla devretmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 109. — 1381 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesinin (a) fıkrası uya
rınca Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinde yer alması gereken yol yenileme giderleri 
1975 yılında Maliye Bakanlığı Bütçesinde gösterilir. 

Yürürlük ve yürütme : 

MADDE 110. — Bu Kanun 1 . 3 . 1975 tarihinde yürürlüğe girer. 

Bütçe Karma komisy 

MADDE 103. — Tasarının 108 nci m 
kabul edilmiştir. 

MADDE 104. — Tasarının 109 ncu m 
kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve Yürütme : 

MADDE 105. — Tasarının 110 ncu m 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 111. — Bu Kanunun, 

a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları, 

b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanhğı ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakan 

Ord. Prof. Dr. S. Irmak Zt Baykara M. Özgüneş M._ Fer S. Yıldız 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Ba 
/. Sancar M, Öztekin M. Esenbel Prof. Dr. B, GUrsoy Prof. Dr. S. Rei 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. YAT. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda Ta. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bak 
Prof. Dr. H. Cillov Dr, K. Demir Doç. Dr. B. Tuncer Prof. Dr. R. Aktan Prof. Dr. S. Öz 

San. ve Tek. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve iskân Bakanı Köy tş. ve Koop. B 
M. Gölhan E. Işıl 1- Evliyaoğlu 5, Babüroglu İ. H. Aydınoğ 

Gençlik ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı 
Z. Baloğlu N. Neftçi S. Side 

MADDE 106. — Tasarının 111 nci m 
kabul edilmiştir. 





C—Cetveli 
{Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Tarih ve numara sırasıyle) 
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yogilerin, rejimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Nizamname 

Kii. Muv. 

Mukavelename 
Kanun 

,» 
» 

Tebliı 

Karı un 

Tarihi Numarası ö z e t i 

26 . 3 . 1322 

13 . 9 . 1331 

18 . 5 . 1336 
27 . 1 1 . 1336 
26 . 1 . 1341 
14 . 4 . 1341 

14 . 1 . 1926 
17 . 2 . 1926 
22 . 2 . 1926 

29 . 5 . 1926 

7 . 6 . 1926 

1925 ve daha evvelki yıllara ait mfevzuat 

»•— Maadin nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve 
calar hakkındaki hükümleri. 

— Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun mathılbatı metr 
vakkat. 

— Ergani Balar Madeni hakkındaki mukavelenin resme müteallik h 
60 istiklâl madalyası hakkındaki Kanunun harca (müteallik 9 ncu mad 

549 Ziraat müesseselerine sabit sermaye vaz'ma dair Kanunun 3 ncü m 
618 Limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan para cezala 

19(26 yılına' ait mevzuat 

716 Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci maddeleri 
743 Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek emval ve emlâk 
748 Emvali Millîye ve metrukeden veya mazbut vakıflardan bâzı mües 

arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi. 

867 Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesseselerin sureti ida 
mıaddesi. 

911 Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak - İngiltere hükümetle 
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak Petrol şirketlerind 
hakkımda Kanun. 

•— — Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan hesabı carilerden 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden 
tebliğ. 

10 . 6 . 1926 927 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi hakkı 
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resimlerin ve bagfea gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Numarası ö z e t i 

27 . 1 . 1927 
26 . 5 . 1927 

16 . 6 . 1927 

21 . 6 . 1927 
25 . 6 . 1927 

17 . 5 . 192S 
23 . 5 . 1928 
24 . 5 . 1928 

4 . 4 . 1929 
16 . 5 . 1929 

20 . 2 . 1930 
31 . 5 . 1930 

1927 yıihna ait mevzuat 

968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halinde istimali hakkın 
1060 Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi, (köhne eşya ve e 

borçları faizi, masarifi muhakeme istirdadı, münhal tevliyetler muh 
alman vakıfların mahalli sarfı kalmıyan müterakim paraları ve sair 

1080 Menafii umumiyeye hadim müesscsattan hususi binası olmayanlara bi 
nun. 

1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında Kanun. 
1160 Mükerrer sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 neü maddeleri. 

1928 yılma ait mevzuat 

1266 Islahı hayvanat Kanununun 28 nei maddesinin tadili hakkında. 
1324 Damga resmî Kanunu. 
1338 Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nei maddesini 

1929 yılma ait mevzuat 

1412 Ceza muhakemeleri usulü Kanununun 319 ncu maddesi. 
1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 54 nc 

1930 yılına ait mevzuat 

1567 Türk Parasını Koruma hakkında Kanun. 
1671 Türkiye Hükümeti ile İsveç. Hükümeti arasında miinakit Ticaret ve Se 

tasdiki hakkında Kanun 
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dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r 
Çeşidi 

Kanun 
» 

» 

> 

Tarihi 

2.6. 1930 
2.6. 1930 

7.6. 1930 

7.6. 1930 

Numarası 

1660 
1678 

1690 

1691 

ö z e t i 

23 . 3 . 1931 
6.7. 1931 

2.7. 1931 

1775 
1838 

1858 

> 
> 

» 

» 
T. B. M. M. K. 

Kanun 
» 
> 
» 

7 , 
7 

4 , 

11 , 
30 

1 . 
29 , 
27 . 
28 , 

. 1 . 

. 4 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 , 

, 4 . 
. 4 . 
. 5 . 
. 5 . 

, 1932 
. 1932 

, 1932 

, 1932 
. 1932 

1933 
, 1933 
1933 

, 1933 

1918 
1943 

2000 

2005 
721 

2133 
2159 
2226 
2237 

Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkında Kanun 
Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 867 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında münakit Ticaret ve S 
tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti arasında münakit T 
sinin tasdiki hakkında Kamın 

1931 yılına ait mevzuat 

Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki Kanunu değiştiren kanunu 
Maarif Vekâleti tarafından idare olunacak mektep pansiyonları Kanu 
8 nci maddeleri 
Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak kullanılması hak 
maddeleri 

1932 yılma ait mevzuat 

Kaçakçılığın ınen'i ve takibine dair Kanun 
Mazbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili verilecek emlâk ve ar 
maddesi 
Tıp Fakültesinden neş'et edecek talebelerin mecburi hizmetleri hakkın 
deleri 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkı 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayrimenkulleri 

1933 yılına ait mevzuat 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında Kanun 
İnhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi 
İstanbul Belediyesine bağlı (İstanbul Sular İdaresi Teşkili) hakkın 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukav 
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Vergilerin, resdmlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

12 . 6 . 1933 2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvilât ve hisse senedi 
hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri 

28 . 1 1 . 1933 2376 Sıcak ve soğuk maden sularının istisnası ile kaplıcalar tesisatı hakkınd 
927 sayılı Kanuna müzeyyel Kanun 

î. V. H. Kararı 9 . 1 . 1934 
Kanun 8 . 5 . 1934 

28 
28 
2 
4 
21 
21 

1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 

30 . 6 . 1934 

5.7. 1934 

2/10 
2424 

2455 
2460 
2490 
2499 
2510 
2526 

2548 

2582 

1934 yılına ait mevzuat 

Maden kömürleri hakkında 
30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnebi otomobil arabalar 
yet hakkındaki mukavelenamenin tasdikine dair Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında Kanun 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu 
Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve imza edilen Ticari itilâfın k 
İskân Kanunu 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtın muayene ve temizleme işleri için ku 
kındaki Kanunun üçüncü maddesi 
Cezaevleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı olarak alınacak ha 
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddel 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohumu ür 
6 ncı maddesi 

> 

* 
» 
» 

3 . 6 . 1935 

5 . 6 .1935 
10 . 6 . 1935 
14 , »6 , 1935 

2756 

2762 
2777 
2809 

1935 yılına ait mevzuat 

2499 sayıtlı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret Mukavelesinin 1 n 
değişiklik hakkında Kanun. 
Vakıflar Kanununun 13 ve 32 nei maddesi, 
Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki Kanun. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi hakkın 
rinci maddesi. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaikları 

e r • • - -
Çeşidi 

Kanun 
Nizamname 

» 
Kanun 

» 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

» 
» 

Tarihi 

20 . 4 . 1936 
19 . 6 . 1936 
17 . 7 . 1936 
31 . 7 . 1936 
11 .12 . 1936 

10 . 2 . 1937 
5 . 5 . 1937 
2 . 6 . 1937 
9.6. 1937 
24 .12. 1937 
27 .12. 1937 

Numarası 

2950 
2/4858 
2/5042 
3058 
3078 

3122 
3167 

2/6738 
3224 
3290 
3293 

» 
» 

I. V. H. Kararı 
Kanun 

,» 
:» 

21 . 3 
11 . 4 . 

30 . 4 . 
3.6. 
22 . 6 . 
28 . 6 . 

. 1938 

. 1938 

. 1938 

. 1938 

. 1938 

. 1938 

3340 
3359 

2/8673 
3423 
3478 
3520 

» 28 . 6 . 1938 3524 

— C/6 — 

ö z e t i 

1936 yılına ait mevzuat 

Vakıf mallarının taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındaki 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan müessese ve çiftlikler 
Vakıflar Kanununun 52 nci maddesi. 
Rüsumu Sıhhiye hakkında 500 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri. 

1937 yılıma ait mevzuat 

Öğretici ve teknik filimler hakkında Kanun. 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Maarif Vekâıleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu hakkındaki Kanun 
Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hakkındaki Kanun 
Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanılan ecnebi (memurla 
mütehassıs yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun birinci maddesi. 

1938 yılına ait mevzuat 

Müzelerle ören yerlerini ziyaret edeceklerden alınacak ücretler Ka 
Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonimi Su Şirketi imtiyazı ile tesisatını 
velenin tasdiki hakkındaki Kanun. 
Camdan fennî cihazlar hakkında. 
Maarif Vekâletine bağlı Ertik okulları müdedavil sermayesi hakkın 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun. 
Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletlerarasında intişarını kola 
tarihinde Cenevre'de akdoılunan Beynelmilel Mukaveleye iltihaka d 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkulılerin satış bedellerinin 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 

Nizamname 

28 . 6 . 1938 3528 

9 . 8 . 1938 2/9634 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına mütedavil sermaye ve 
4 ve 5 ııci maddeleri. 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği işlere dair Nizamn 

1939 yılma ait mevzuat 

İ. V. II. Karan 13 . 1 . 1939 2/10258 Çiçekler hakkında. 
Kanun 

» 

» 
» 
• » 

» 
» 
» 

Kararname 

Kanun 

18 

26 

27 
27 
5 

5 
5 
7 
24 

27 

. 1 . 

. 1 

. 1 . 

. 5 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

.11. 

.12. 

. 1939 

. 1939 

1939 
1939 
1939 

1939 
1939 
1939 
1939 

1939 

3563 

3577 

3590 
3614 
3667 

3670 
3678 
3704 

2/12374 

3757 

3 . 1 . 1940 

17 . 5 . 1940 

3765 

t. V. II. Kararı 8 . 1 . 1940 2/16627 
Kanun 17 . 1 . 1940 3777 

3828 

Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye satılm 
nci maddesi. 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunu 
Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkındaki Kanun 
Ticaret Vekâleti Teşkilâtı Kanununun 19 ncu maddesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddesini kısmen değiştiren v 
birer fıkra ekliyen Kanun 
Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri 
Türkiye - İsveç Ticaret ve Seyrisefain muvacehesinde müzeyyel anla 
Köy eğitim kursları ile köy öğretmen okullarının idaresine dair Kanu 
3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının sureti tatbikin 
leri hakkında 
Cezaevleri ve mahkeme Ibimal-arı inşası karşılığı olarak alınacak harçla 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun bâzı hükümlerim değiştiren Kan 

1940 yılına ait mevzuat 

Damga Resmi Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kan 
dair Kanun 
Mütehassıs memur yetiştirilmesi hakkındaki 3293 sayılı Kanuna mü 
Kaçakçılığın men/i ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesini tad 
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısıyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasına v 
fiyeti mevzuuna alınmasına dair Kanun 
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V«rgTİ«rin, rwdmlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

t 
Çeşidi 

Kanun 
» 
» 

Nizamname 
Kanun 

'> 

» 
» 

» 
» 

Tarihi 

20 . 5 . 
10 . 7 . 
23 . 8 . 
24 .12. 
30 .12. 

5.6. 

9.6. 
4.7. 

11 . 8 . 
22 . 9 . 

1940 
1940 
1940 
1940 
1940 

1941 

1941 
1941 

1941 
1941 

Numarası 

3829 
3894 
3913 

2/14931 
3929 

$975 

4062 
4095 

4109 
4119 

ö z e t i 

î. V. H. Karan 

Kanun 

20 . 5 
27 . 5 
8 . 6 
1 . 8 

Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi 
Denizde zapt ve müsadere Kanununun 79 ncu maddesi 
Vakıf Menba Su/lan ile Orman Zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki K 
Orman Nizamnamesine ek Nizamname 
T. C. Kefik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi teşkiline dair Ka 

1941 yılına ait mevzuat 

Hazinenin taiksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin 
sayılı Kanuna ek Kanun. 
iskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında Kanun 
Uzunköprü - Sivilingrat arasında Türk toprağı haricindeki demiryol 
kında Kanun 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki Kanunun 7 nc 
Kızılay Cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onunla birlikte çalışmak 
siyle gelecek bu Itüırlü sılhhî ve yardım heyetleri namına vür 
rük Vergisinden muafiyetine dair Kanun 

1942 yılma ait mevzuat 

Çay inhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 
Fevkalâde zam Kanunu 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9, 10, 14, 15 ve 20 

1942 2/18435 inhisarlar idaresinin bira, gazoz, soda, malt hülâsası, asitkarbonik v 
hakkında. 

1942 
1942 
1942 

4223 
4226 
4250 

1944 yılına ait mevzuat 

17 . 4 . 1944 4547 Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 57 nci maddesinin değiştiril 
26 . 6 . 1944 4606 Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Kanunu. 
15 . 9 . 1944 4668 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültelerine paralı ve yatılı tale 

1 nci maddesi. 
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resimlerin ve bagka gelirlerin 
dayanakları 

A * 
Tarihi Numarası Ö z e t i 

1945 yıkma ait mevzuat 
26 . 3 . 1945 4708 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki Kanun 
15 . 6 . 1945 4758 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu. 
15 . 6 . 1945 4759 İller Bankası Kanunu. 
10 . 7 . 1945 4796 Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hakkında Kanun. 

1946 yılma ait mevzuat 

13 . 5 . 1946 4885 Türkiye Cumhuriyeti HüMkneti ille Amerika Birledik Devletleri aras 
olan Anlaşmanın onanması hakkında. 

13 . 5 . 1946 4886 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik KuraUlk Hükümeti .ara 
olan Anlaşmanın «onanması hakkında 

16 . 9 . 1946 4954 T. C. Hükümeti ile îsveç Hükümeti arasında hava ulaştırmasına dair 
kındaki Kanun 

\*17 . 5 . 1946 4893 Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan postları için kurula 
Kanun. 

20 . 5 . 1946 4897 Kibrit ve çakmağın Tekele geçişi, işletme idarelerinin Tekel Genel M 
nunun 3 ncü maddesi. 

1947 yılma ait mevzuat 

21 . 2 . 19147 5028 T. C. Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Geçici Hükümeti arasında 
laşmanın onanması hakkında. 

18 . 6 . 1947 5098 İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci maddesi 

18 . 6 . 1947 5110 T. C. Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında h 
manın onanması hakkında. 

18 . 6 . 1947 5111 T. C. Hükümeti ile Hollanda Hükümeti arasında Kava ulaştırmasına da 
kında. 

18 . 6 . 1947 5115 Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
1 . 9 . 1947 5223 T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetleri arasında 12 Temmuz 1947 t 

(Türkiye'ye yapılacak yardım) hakkındaki Anlaşmanın onanmasına 
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Vargüeria, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

rz 
Çeşidi 

Kanun 

» 

:» 

» 
> 
» 

Tarihi 

9.2. 1948 

9.2. 1948 

9 . 2 . 1948 

28 . 6 . 1948 
1 . 7 .1948 
8 . 7 . 1948 

Numarası 

5171 

5172 

5173 

5257 
5237 
5252 

8 . 7 . 1948 

8 . 7 . 1948 
8 . 7 . 1948 

24 .12. 1948 

5253 

5254 
5256 

5282 

ö z e t i 

1948 yılma ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kırallık Hüküme 
rina dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti arasınd 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kırallık Hükümeti arasınd 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
iskân Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlan 
veç, İtalya, Hollanda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, isviçre hükü 
ve Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgal altındaki m 
sında imzalanan Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ile eklerini 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 4 Temmuz 1948 ta 
işbirliği Anlaşması ve eki üe aynı tarihte teati edilen mektupların on 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkında Kanun. 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 
Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin Hazine nam ve hesabına 
sına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ajanı sı 
Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 milyo 
onanmasına dair Kanun 

1949 yılma ait mevzuat 

25 . 3 . 1949 5359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri ajanı 
Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 mily 
onanmasına dair olan 5282 sayılı Kanuna ek Kanun 
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resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi 

10 . 1 . 1949 

10 . 1 . . 1949 

12 .12 . 1949 

2 . 6 . 1949 

8 . 6 . 1949 
10 . 6 . 1949 
16 . 6 . 1949 
7 .12 . 1949 

Numarası 

5302 

5303 

5455 

5420 

5434 
5435 
5441 
5451 

.18 . 
10 

11 , 
15 
15 

15 , 

14 . 

15 . 

. 1 . 

. 2 

. 2 , 

. 3 

. 3 

. 3 . 

. 7 . 

, 7 . 

1950 
. 1950 

. 1950 

. 1950 

. 1950 

. 1950 

. 1950 

. 1950 

5516 
5525 

5539 
5591 
5595 

5599 

5676 

5682 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kırallığı Hükümeti 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı Hükü 
lanna dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Cumhuriyeti arasında hava ulaştır 
onanması hakkında 
İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması ve bazı maddeler 
Kanunun 2 nci maddesi. 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nei maddesi 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında K 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındalri 4250 sayılı Kanunun ba 
4658 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin değiştirilmesine dai 

1950 yılına ait mevzuat 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakk 
Türkiye ile İtalya arasında havayolu ile yapılacak muntazam ula 
dair Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu maddes 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen (Birleşmiş Mille 
lerine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin katılması hakkındaki K 
Avrupa Ekonomik İş Birliğine dahil memleketler ve Amerika Bir 
anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların menşelerinin 

T. C. Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasın 
ları hakkında Kanun. 
Pasaport Kanunu. 



Vergilerin, 

r 
Çeşidi 

Kânun 
> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 
> 

» 

resimlerin 
dayana 

1 

24 . 
26 . 

28 . 

25 . 
25 . 
28 . 

8 . 

29 . 
29 . 

1 . 
9 . 

8 . 

ve başka 
ukları 

Tarihi 

1 . 
3 . 

2 . 

5 . 
5 . 
5 . 

6 . 

6 . 
6 . 

8 . 
8 . 

8 . 

, 1951 
. 1951 

, 1951 

, 1951 
. 1951 
, 1951 

, 1951 

1951 
1951 

1951 
1951 

1951 

gelirlerin 

Numarası 

5710 
5766 

5750 

5772 
5775 
5779 

5785 

5800 
5801 

5822 
5828 

5830 

» 1.9. 1S5Î 5842 
> 10 .12. 1951 5848 

— C/12 — 

Ö z e t i 

1951 yılıma ait üuevzu&t 

Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun. 
Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasımda bu iki ülke beynind 
servisleri tesisi hakkında Anlaşmanın onanması hakkında. 
Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ve Marshalıl Yardım Plân 
len yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taallûku gereken 
şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri. 
Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 sayılı Kanunun değişikliği. 
Limanların inşa^ tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Hükümıeti arasında ha 
manın onanması hakkında. 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler içi 
Kanun. 
Kadrodan çıkarılmış olan harp gemilerinin satılmasına dair Kanu 
T. C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birl 
ÎJmar ve Kalkınma Bankası arasında Akdeniz mıntıkası hükümetl 
minine dair anlaşmanın onanmasına dair. 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığına de 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 
pılması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hakk 
Resmî daire ve müesseselerin siyasî partilere bedelsiz mal devred 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasî partilere terked 
ra bu partiler tarafından g>ene»l menfaatler için yapılmış -olan bin 
iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nei maddeleri. 

Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, 19 ve 36 nea maddele 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile îsrail Devleti Hükümıeti arası 
olan Anlaşma ile ekinin onanması hakkında. 



— cyts 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kanım 10 .12. 1951 

12 . 1 1 . 1951 

12 . 1 1 . 1951 

15 . 2 . 1952 

Numarası 

5S49 

5852 

5853 

5881 

» 
T. B. M. M. K. 
Kanun 

» 

16 , 
16 , 
2 , 
18 , 

. 4 , 

. 4 -. 

. 5 . 

. 6 , 

. 1952 

. 1952 
, 1952 
. 1S52 

5917 
1796 
5922 
5963 

20 . 6 . 1952 

I. V. H. Karan 

Kanun 

28 
6 

6 
11 

1952 
1952 

29 . 1 . 1953 

5977 

5982 
3/15890. 

6021 

» 
» 
> 
> 

23 . 1 . 1953 
22 . 5 . 1953 
1 , 7 . 1953 
i. . 7 . 1953 

6031 
6086 
6092 
6093 

Ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe İran Şehinşahlık Hükümeti arası 
ve daha ötelerinde ticarî hava servisleri tesisi için Anlaşma Me «k 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ite Amerika Birleşik Devletleri ad 
port Bankası arasında aktedilen 36 mdılyon dolarlık kredi anlaşmasın 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imz 
laşmasını değiştiren protokolün onanmasına dair Kanun. 

1952 yılma ait mevzuat 

Tuz Kanununun bazı (maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
Kanunun 10 ncu maddesi. 
Gayrimenkule tecavüzün defi baklandaki Kanunun 6 ncı maddesi 
4225 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının yorumlanmasın 
Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesini değiştiren Kanun 
Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkında 
maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrası 
Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
ve eklerinin onanmasına dair Kanun 
Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkında 
Hususî teşebbüsler tarafından işletilecek tuzlalar hakkında 

1953 yılına ait mevzuat 

Bir Gümrük işbirliği Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename ile A 
me Grubuna müteallik Protokolün «namnasına dair Kanunun 8 nci böl 
Türk - Al man Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması h 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
Vakıf Zeytinlik, Fidanbük, Narenciye ve Ifeypeîaklerin saftaş .şekli hakkı 
Isfeân KanBuraımun1 .baza maddelerimin tadaMne «*« yenMen bazı hükümler 
sayılı kanamlaüiıı ban madd^eadıoa değiçtârihneâne ve yeniden bazı h 
nsun 2 ve 4 ascü maddeten 



C/14 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

2 . 7 . 1953 

3 . 7 . 1953 

Numarası 

6095 

6114 

> 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
> 
> 

10 . 7 . 

10 . 7 . 
15 . 7 . 

20 . 7 

25 . 7 . 

21 . 7 . 
22 . 7 . 
18 .12. 
21 .12 
21 .12. 

1953 

1953 
1953 

. 1953 

, 1953 

1953 
1953 
1953 
. 1953 
1953 

6131 

6132 
6152 

6179 

6182 

6183 
6186 
6200 
6202 
6209 

Ö z e t i 

Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür pro 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 ncü maddesi 
Tüıfeiye Hükümeti ile iBirlaşrrriş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, 
Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilât 
nine mütedair Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında Kanuna me 
sinin 3 ncü fıkrası 

Erzincan'da yapılacak meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanunun 2 
dair Kanunun 1 nci maddesi 
At yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alınacak ücret hakkınd 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki Kanunun 10 ncu m 
tirilmesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki Kanunun 
mesine dair Kanun 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş Kanun 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri 

* 
» 
> 
» 

> 

13 . 
27 , 
10 , 
15 . 

15 . 

, 1 . 
. 1 . 
. 2 . 
. 2 . 

. 2 . 

1954 
.1954 
. 1954 
. 1954 

. 1954 

6219 
6237 
6245 
6258 

6266 

1954 yılına ait mevzuat 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Kanununun 6 ve 9 ncuı maddes 
Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkras 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunu 
rilen 1 ve 3 ve 4328 sayılı Kanunla değiştirilen 4 neü maddelerini 
nunun süresinin uzatılmasına ve bazı ek maddelerin ilâvesine dair K 
Kan "bankaları v« kan nakli merkezleri döner sermayesi Kanunu 



J 

— C/15 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

3 . 3 . 1954 
7 . 3 . 1954 
9 . 3 . 1954 
9 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 
11 . 3 . 1954 

» 22 . 3 . 1954 
t V. H. Karan 10 . 4 . 1954 

Numarası 

6309 
6326 
6327 
6339 

5356 

6351 

6352 

6353 

6367 

6369 

6370 

6371 

6377 
6392 

6400 
4/2846 

Ö z e t i 

Maden Kanununun 19, 113, 116, 133, 145 ve 150 nci maddeleri 
Petrol Kanununun 96 nci maddesi 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ncu maddele 
istanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numaralı Haziney 
Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya Hazinenin d 
mesine dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhu 
ulaştırmalarına dair anlaşmanın tasdiki hakkında 
T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
rihli muaddel Ekonomik ve İş Birliği Anlaşmasını tadil eden Anla 
Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Gü 
ket eden «Export - İmport Bank Of Washington» arasında imzalanan 
Anlaşması ve ekinin onanması hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imza 
laşmasında bazı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 tarihli Anlaşmanın tas 
Birleşmiş Milletler, Milletlerarası Çocuklara Âcil Yardım Fonu ile 
laşmasının tasdikine dair Kanuna ek Anlaşmanın 6 nci maddesi 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin meri 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hük 
nomik İşbirliği Anlaşmasını tadil eden 8 Ocak 1952 tarihli Anlaşman 
Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dâhilinde eld 
ve Hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sayılı Kanunun bazı 
hakkında Kanun 
5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşmasına ek Anlaşmanı 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin meti 
değişmelere mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında Kanun 
Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteniden madenlerde çalışt 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 



— C/16 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karara ame 

Kanun 

Talimatname 
Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

> 

Talimatname 
Kanun 

7 . 

25 , 
10 , 

. 1 . 

. 2 . 

. 3 , 

. 1955 

. 1955 
, 1955 

6449 

4/4502 
6375 

25 . 4 . 1954 4/2927 Off Chore siparişleri için Makina ve Kimya Endüstrisine verilen sa 
ilâve edilecek Tekel Resmi hakkında 

7 . 7 . 1954 6427 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Kuzey 
Devletler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşmemin .ta'tibüki 
kine dair Kanun 

8 . 7 . 1954 6433 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 2 madde ve bu kan 
ra eklenmesine dair Kanun 

1955 yılına ait mevzuat 

Gümrük tarifelerindold eşya tasnif nomanklâtürüne ve gümrük kıym 
lerin tasdiki hakkında Kanun. 
Hastaneler Talimatnamesi 
«Kuzey - Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında kuvvetle 
nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu Sözleşm 
4.4.1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarihl 
tik Andlaşması Teşkilâtının, millî temsilcilerinin ve Milletlerarası Pe 
menin ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu Söz 
dair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve «Kuzey - Atlantik Andlaşması 
arası Askerî Karargâhların Statüsüne dair Protokolün, kabulüne dair 

23 „ 3 . 1955 6528 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin meti 
değişikliklere mütaallik üçüncü Protokolün tasdiki hakkında Kanun 

20 . 4 . 1955 6551 Baraj inşaatı dolayısıyle sular altında kalacak kasafba, köy ve araz 
ncu maddeleri 

22 . 4 . 1955 — Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye muamelâtına 
2 . 5 . 1955 6549 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd taraflarından 

ticari münasebetleri düzenliyen Beyannamenin tasdiki hakkında Kanu 
9 . 5 . 1955 6552 ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 

değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair Kanun 
9 . 5 .1955 6553 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 

yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesine dair K 



Vergilerin, 

1 

Çeşidi 

Kanun 

» 
» 
» 
> 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

A 

Tarihi 

13 . 5 . 1955 

13 . 5 . 1955 
18 . 5 . 1955 
18 . 5 . 1955 
18 . 5 . 1955 

gelirlerin 

Numarası 

6558 

6562 
6566 
6570 
6571 

— C/17 

ö z e t i 

6326 sayılı Petrol Kanununun bazı maddelerinin tadili ve bazı maddel 
Kanun 
D.D.T. mütedavil sermayesi Kanunu 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bazı maddelerinin t 
maddeler ilâvesine dair Kanun 

> 20 . 5 . 1955 6572 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Ka 
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi ve göçmenlerle nakle 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunun 5 ne 
dair Kanunun 9 neu maddesi 

» 20 . 5 . 1955 6585 5397 sayılı Kanunla İstanbul Konservatuvarma tahsis edilmiş olan nat 
sının tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü maddesi . 

» 20 . 5 . 1955 6593 Ecnebi Devletlere Ankara'da sefarathane ve konsoloshane inşa etmek ü 
hakkındaki Kanunun 2 nei maddesi 

» 20 . 5 . 1955 6600 Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 sayılı Kanunun 4584 sayılı Ka 
desinin değiştirilmesine dair Kanun 

» 20 . 5 . 1955 6603 4753 sayılı Çiftçiyi Topraldandırma Kanununun 41 ve 43 ncü maddelerin 
45 nci maddesinin tadiline ve 55 nci maddesinin kaldırılmasına dair 

» 20 . 5 . 1965 6606 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 4852 sayılı Kanunla değiştirilen 4 n 
da Kanun 

» 20 . 5 . 1955 6619 Ankara Anlaşması Daimî Sekreterliği memurlarının Diplomatik Statüsü 
dikine dair Kanun 

» 21 . 5 . 1955 6624 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasına ekli listelerin metinle 
yapılmasına müteallik 1 nci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 

» 21 . 5 . 1955 6625 Türkiye Hükümeti ile A.B.D. arasında 12.7.1947 tarihinde Ankara'da im 
cak yardım hakkında Anlaşma) nm onanmasına dair 1.9.1947 tarih ve 
2 nci maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde eklenmesine dair 

Kararname 30 . 5 . 1955 4/5500 Ütü ve çamaşır makinalanmn llrtisat ve Ticaret Vekâletinin müsaade 
Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

f 

Çeşidi 

Talimatname 

» 
Anlaşma 

KJanun 

» 

» 
Talimatname 

Tarihi 

3 . 8 . 1955 

1 . 9 . 1955 
14 .10 . 1955 

26 .12 . 1955 

24 . 2 . 1956 

28 . 2 . 1956 
2 . 4 . 1956 

Numarası 

— 

195 
— 

6632 

6666 

6688 
— 

I. V. H. Karan 9 . 5 . 1956 4/7380 

» 12 . 9 . 1956 4/7416 

Kanun 

> 
•» 

Talimatname 

22 

22 
7 . 

10 , 

. 6 

. 6 
7 . 

. 7 , 

. 1956 

. 1956 
1956 

. 1956 

6746 

6747 
6785 

— 

— C/18 — 

ö z e t i 

6562 sayılı D.D.T. mütedavil sermayesi Kanununun 5 nei maddesi 
nin 6 ncı maddesi 
Hastaneler ve rehabilitasyon müesseseleri mütedavil sermayesi Talim 
Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının imzalarının tasdik 
tesbiti hakkında Anlaşma 
Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaşmasının» tasdiki h 

1956 yılına ait mevzuat 

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtiyle akdedilen Teknik Ya 
ait iki mektubun tasdikine dair Kanun 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin değiştirilmesi hak 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız te 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 21 nei maddesi 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesin ee umumi sağlıkla i 
lığında yapılan muayene, tahlil ve tetkikler için hazırlanan fiyat li 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek munzam tâvizler 
tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında Kanun 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve D 
yıllarında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım hakkınd 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 9 ve 10 ncu 
tmar Kanununun 31 nei maddesi 
Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok bir işçilik g 
edilecek eşya hakkında Talimatname 



— C/19 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

13 . 7 . 1956 

11 
13 
13 
16 

1956 
1956 
1956 
1956 

27 . 8 . 1956 

6793 

6797 
6802 
6804 
6815 

6820 

27 

27 . 

29 . 

31 . 
31 . 
1 . 

1 . 

. 8 

. 8 , 

, 8 . 

8 . 
8 . 
9 . 

9 . 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

1956 
1956 
1956 

1956 

6822 

6827 

6829 

6830 
6831 
6846 

6849 

Talimatname 11 . 1 0 . 1956 
I. V. H. Karan 24 . 1 1 . 1956 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan Hükümeti arasında hav 
nın tasdiki hakkında 
160 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkında Kanun 
Gider Vergileri Kanunu 
iç istikraz akdi hakkında Kanun 
Sınır, kıyı karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın 
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 
16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Turizm, ticar 
rayolu ile milletlerarası eşya nakliyatına müteallik MüleÜerarası Gü 
geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» v e «ek Protokol» «Turizm hakk 
Sözleşmesi Projesi»1 ile «imza Protokolü ve eklerine» iltihakımız hakkın 
16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk - Alman T 
Protokolüne merbut Gümrük Taviz Mste&inin tâdili hakkındaki 11 H 
lün tasdikine dair Kanun 
7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan ticarî numuneler v 
linin kolaylaştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleşmenin tasdiki h 
Kaçakçılığın men ve taklibine dair 1918 sayılı Kanunun bazı maddeler 
bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
istimlâk Kanunu 
Orman Kanunu 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan Kanunun bazı maddelerinde d 
kanuna ek bir madde ilâvesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış 
hareket eden Export - îmrport Bank Of Washington arasında imzalan 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun 

— 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla yapılacak orman emval 
4/8390 Türkiye ile Iran arasında Ticaret Anlaşması, ödeme Protokolü, zabı 

hakkında Karar 



— C/20 — 

Vergilerin, resimlerin ye başka gelirlerin 
dayanakları 

.A 

Çeşidi Tarihi Numarası O * e t ı 

Kanun 5 . 1 2 . 1956 6860 T. C. Hükümeti ile Avrupa'daki Müttefik Kuvvetleri Yüksek Kum 
tefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına tabi bulunan müttefik k 
tesisine ve faaliyetine tatbik olunacak hususi şeraite mütedair Anla 
Kanun 

» 28 . 1 2 . 1956 6877 Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kıralhğı arasında akdedilen Tic 
lerinin tasdikine dair Kanun 

» 28 . 1 2 . 1956 6878 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti 
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 

» 28 . 1 2 . 1956 6879 Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaşmasının muvakkat 
dair Kanun 

1957 yılına ait mevzuat 

» 16 . 1 . 1957 6883 Off - Chore tedarik programına müteallik Türkiye Cumhuriyeti H 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mektup te 
ma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 

» 30 . 1 . 1957 6893 Islahı Hayvanat Kanununun 31 nei maddesinin tadiline ve bu kan 
dair Kanun 

» 30 . 1 . 1957 6894 Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Paris İt 
ret eşyası üzerinden sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkındak 
İtilâf namesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin tasdiki 

> 30 . 1 . 1957 6897 Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif, nomanklâtürüne mütedair 15 
kavelenamesine ait 1 . 7 . 1955 tarihinde Brüksel'de imza edilen ta 
kında Kanun 

» 31. 1 . 1957 6899 21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman muhtelif komisyonu Protokolü 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 
şiklerinin tasdiki hakkında Kanun 

Kararname. 25 . 2 . 1957 4/8733 6309 sayılı Maden Kanununun 115 - 118 nei maddelerine istinaden 



C/21 

Vergilerin, resimlerin ve ba^ka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

6 . 5 . 1957 

6 . 5 . 1957 

1957 

» 
•» 

3> 

» 

» 
Talimatname 
Kanun 

15 , 
15 

24 . 

29 . 

2 . 
11 . 
14 . 

. 5 . 

. 5 

. 5 . 

. 5 . 

, 6 . 
, 6 . 
. 6 . 

. 1957 

. 1957 

, 1957 

. 1957 

, 1957 
, 1957 
. 1957 

6968 
6970 

6977 

6987 

7000 
4/9123 
7005 

> 14 . 6 . 1957 

> 14 . 6 . 1957 

» 17 . 6 . 1957 

I. V. H. Kararı 27 . 7 . 1957 

6957 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli list 
tılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki hak 

6959 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının ekleriyle bu Anl 
rinde yapıılan düzeltme ve değişikliklere (müteallik 4 ncü Protoko 

6962 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XX 
tesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveline da 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 

6970 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaştır 
diki hakkında 

6977 Madenlerin aranması ve işletümesi hakkındaki 4268 sayılı Kanunun 
sine dair Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 s 
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkındaki K 
At yarışları hakkındaki 6183 sayılı Kanuna ek Kanun 
6831 sayılı O rman Kanununun 35 nci maddesinin sürati tatbiki hak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri nam 
port Bank Of Washington»' arasında 20 Mayıs 1956 tarihinde imzalan 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Kanun 

7013 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 1956 
Protokolünün tasdikine dair Kanun 

7014 Taviz listelerinin anecfburi tatibik sürelerine ait XXXVII nci madd 
mütedair Protokolün tasdikine dair Kanun 

7025 Türkiye ile Iran arasında imzalanan Ticaret Anlaşması, Ödeme Pro 
tokollerin tasdiki hakkında Kanun 

4/9255 Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkralarının tadiline ve bu Niz 
ların ilâvesine dair Nizamnameyi meriyete koyan î. V. H. Kararı 



C/22 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 

Tarihi Numarası ö z e t i 

10 . 9 . 1957 7045 
10 . 9 . 1957 7046 

Belediye fielirleri Kanununun 6 neı maddesine bir fıkra eklenmesi h 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın m 
Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde 
Kanun 

10 . 9 . 1957 7050 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ara 
devleti eştiril en Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine müteallik 
Kanun 

11 . 6 . 1957 7054 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 

26 . 2 . 1958 7090 

24 . 3 . 1958 7106 

Talimatname 

Kanun 

» 

6 . 4 . 1958 

9 . 6 . 1958 
25 . 6 . 1958 

25 . 6 . 1958 

— 

7126 
7154 

7156 

14 . 8 . 1958 7163 

19 . 2 . 1959 7251 
3 . 4 . 1959 7256 

1958 yılına ait mevzuat 
Karayolları yapımı için girişilecek gelecek yıllara sâri taahhüt işleri 
racına yetki verilmesi hakkında Kanun 

T.C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti arasında münakit 15 Ağustos 
Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 1957 tarihinde Kahire'de teati ed 
kında Kanun 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme İktisadı ve M 
mesinin 16 ncı maddesi 
Sivil Müdafaa Kanunu 
Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 6770 sayı 
Kanun 

6632 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan Milletlerarası Kalay Anlaşma 
lerarası Kalay Konseyine ve personeline tanınan vergi muafiyetine m 
dırılarak yerine 2 fıkra ikamesi hakkındaki mezkûr Konsey Kararının 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu 

1959 yılına ait mevzuat 
Tebligat Kanunu 
Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik şekli hakkında Kanun 



— C/23 — 

Vergilorin, rejimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Tebliğ 16 . 4 . 1959 — 
î . V. H. Kararı 5 . 5 . 1959 4/11410 
Kanun 9 . 5 . 1959 7258 

> 21 . 5 . 1959 7263 

•» 

» 
> 

24 

25 . 
26 . 

. 5 

. 5 . 

. 5 . 

. 1959 

. 1959 

. 1959 

5395 

7269 
7280 

26 . 5 . 1959 7287 

27 . 5 . 1959 7307 
3 . 6 . 1959 7309 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

7315 

7316 

7318 

ö z e t i 

1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Sivil Müdafaa Fonu Nizamnamesi 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkında Kanun 
Noterlik Kanununun 71 nci maddesinin tadili ve 73 neü maddesi ile 
geçici maddelerinin ilgası hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti arası 
akit ve imza edilmiş olan geçici Anlaşmanın onanması hakkında 
Umumi hayata müessir âfetler dölayısıyle alınacak tedbirlerle yapılac 
Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağl 
1 eşmeleri Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyet 
şik Devletleri arasında münakit ekonomik İşbirliği Anlaşması, Avru 
kümetimiz tarafından imza edilmiş veya edilecek sair anlaşma, andla 
dan olarak ilgili Hükümet ve teşekküller veya bunlar namına hareket 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli kılınmas 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Fransızca metnin 
nün tasdiki hakkında Kanun 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 
Cezaevleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak ha 
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı Kanunun 4 ncü mad 
Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındak 
nun 1 nci kısmı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame 
meti arasında münakit 1 2 . 6 . 1956 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakk 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındak 
nun 1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümet 
leri Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya e 
manın tasdiki'hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namı 
port Bank Of "Washington arasında 28 Nisan 1957 tarihinde im 
Kredi Anlaşmasının ve bu mevzuda teati edilen mektupların tasdiki 



C/24 — 

Vergilerin, resimlerin ve baglka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

Numarası 

7319 

7320 

7322 

3 . 

3 

3 . 

3 , 

3 . 

. 6 . 

. 6 . 

, 6 . 

. 6 . 

, 6 . 

1959 

. 1959 

. 1959 

. 1959 

. 1959 

7323 

7324 

7325 

7326 

7327 

» 
Karar 
Kanun 

» 

> 

8 
13 
16 
18 . 

18 

. 6 . 1959 

. 6 . 1959 

. 6 . 1959 
11 . 1959 

. 11. 1959 

7338 
4/2217 
7346 
7377 

7378 

ö z e t i 

Ziraî 'maddeler ticaretinin geliştirilînesi ve yardımlaşma hakkında m 
1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya müst 
akdedilen Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanını 
T. C. Hükümetiyle Federal Almanya Cumhuriyeti arasında vaM t 
16.2.1952 tarihli Protokolün tadiline ve protokolün tasdikine dair Kan 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının birinci kısmı 29 v 
mütedair Protokol, Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşmaları ö 
sımlarının tadiline mütedair Protokol ve Gümrük Tarifeleri ve Tica 
lâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol hakkındaki 
ne dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli taviz listeleri 
me ve değişikliklere mütedair 6 nci Protokolün tasdiki hakkında K 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta müteall 
tedair Protokol hakkında İmza Zabıtnamesinin tasdikine dair Kan 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının XVI nci maddes 
edilen statükonun temdidine dair beyannamenin tasdiki hakkında K 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasın., ekli taviz listeleri 
me ve değişikliklerine tvt 7 nci protokolün tasdikine mütedair Kanu 
Gümrük Tarifeleri ve 'Ticaret ('renel Anlaşmasına (GATT) ekli XXX 
tesinde münderiç sakız ve kolofonla. XXV sayılı Yunanistan tâviz li 
lu balıklara ait Gümrük tâvizlerinde yapılan tadil ve gerçekleşmelere 
kındaki Kanunun ilgası hakkındaki kanun 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülm.iycn bâzı alacakların terkin 
5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine müteallik umumî Anla 
tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine müteallik umumî 
lün tasdiki hakkında Kanun 



_ C/25 — 

Vergilerin, resimlerin ve başıka gelirlerin 
dayanakları 

Çeş 

Karar 

Kanun 

;idi Tarihi 

10 .12 . 1959 

19 .12. 1959 
21 .12 . 1959 
23 .12 . 1959 

Numarası 

4/12517 

4/12528 
7397 
7401 

ö z e t i 

Altındağ ve Işıklı köylerindeki çimento imaline elverişli maddeleri 
Larıir Çimento 'Fabrikası T. A. Ş. ne verilmesine ve % 1 Devlet ha 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek Kara 
Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki Kanunun 30 ncu madd 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Kırallığı Hüküme 
Anlaşmasının tasdiki hakkında 

Karar 

Karnın 

Karanı anne 
Kanun 
Kararname 

16 

8 . 

24 
28 . 
30 . 

. 1 

. 2 . 

. 3 . 

. 2 . 

. 4 . 

. 1960 

. 1960 

. 1960 
1960 

. 1960 

4/10609 

7427 

4/10966 
7462 

4/12846 

Kanun 6 . 5 . 1960 7473 

» 
» 

3-eçiei Kanun 
» 

Kararname 
» 

Tebliğ 

16 
30 

6 . 
8 

15 . 
15 . 
18 . 

. •> . 

.12. 

. 7 . 

. 8 . 

. 8 . 
, 8 . 
, 8 . 

. 1960 

. 1960 

1960 
1960 

1960 
1960 
1960 

7478 
178 

11 
44 

5/236 
5/239 

11 

1960 yılma ait mevzuat 

Çatalca kazasmdaki linyit madeninin işletilmesinin S. A. S. Limite 
verilmesi ve % 1 Devlet hissesi alınmasına dair Karar 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 750 milyon 
Kanun 

Sıhhî müesseselere ve eczanelere tenzilâtlı verilecek ispirto hakkınd 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanununun 8 nci madd 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı ek Kararla tesbit 
limitinin istimaline 31 . 12 . 1960 tarihine kadar devam olunacağı 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idaresi ha 
Kanun 

Köy içme suları hakkında Kanun 

Askerî garnizonların içme ve kullanma suıarmın temini hakkında Kan 

11 Hürriyet İstikrazı hakkında «geçici» Kanun 
Hazine ile T. C. Ziraat Bankası arasındaki eski alacak ve borçla 
dair Kanun. 

Türk P'trası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Kara 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 16 sayılı Karar 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 



C/26 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çegidi 

> 

Kararname 

Kanun 

» 

> 
» 

Kararname 

» 

» 

1 

.20 

24 

1 

1 

7 
10 

12 

16 

16 

Tarihi 

. 8 

. 8 , 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 , 

. 9 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

, 1960 

. 1960 

. 1960 

, 1960 

, 1960 

, 1960 

Numarası 

66 

5/277 

72 

74 

77 
79 

5/316 

5/322 

5/325 

Kanun 

Tebliğ 

16 . 9 . 1960 

20 . 9 . 1960 

20 . 9 . 1960 
4 .10 . 1960 

19 .10 . 1959 

5/326 

85 

ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arası 
zalanan Malî Yardım Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 
Migros T. A. Ş. muaddel Statüsünün Ticaret Bakanlığınca kabulü 
bazılarının Millî Korunma hesaplarına geçirilmesi hakkında Kararn 
Devlet daireleri ve diğer dairelerce yapılmakta bulunan veya yap 
inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satmalmalar hakkında Kanun 
7269 sayılı Umumî hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak ted 
dair Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üzere Hükümete yetki ve 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilâtı sermayes 
ve bazı hükümler ihdasına daJir Kanun 
Mülga Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 sayılı Karara i 
•tasfiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında Kararname 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadillerinin tatbikten 
name 
Dovlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan veya yapılma 
tesisat ve her türlü işler ve satmalmalardan terk veya terkinine kar 
nacak esaslara dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan Yönetmeliğin yü 
Kararname 
Bankalarca ihracatın finansmanına ve sanayie açılacak kredilere m 
Tanzim Komitesince» ittihaz olunan 2.9.1960 tarih ve 96 sayılı Karar 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bazı maddelerinin değiştiril 
nuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 

86 Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bazı istisna ve muaflıklar v 
93 Yatırımlar (Holding) A.Ş. ne bazı istisna ve muaflıklar verilmesine 

nin tadili hakkında Kanun 
66 Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara mütaallik t 



— C/27 — 

Vergilerin, resimlerin ve ba^ka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

> 
Tebliğ 
Kararname 

Tarihi 

21 . 1 0 . 1960 

24 .10 . 1960 
24 .10 . 1960 

26 . 1 0 . 1960 
4 . 1 1 . 1960 

18 . 1 1 . 1960 
18 . 1 1 . 1960 

24 . 1 1 . 1960 

24 . 1 1 . 1960 
29 . 1 1 . 1960 
30 . 1 1 . 1960 

2 . 1 2 . 1960 

5 . 1 2 . 1960 

6 . 1 2 . 1960 
6 . 1 2 . 1960 

14 .12 . 1960 
21 . 12 . 1960 

Numarası ö z e t i 

107 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilm 
nuna geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

108 Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanunun geçici maddesi 
112 Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 nci madd 

Kanun 

113 Af Kanunu 
123 Köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kaoperatif 

larının taksitlendirilmesi hakkında Kanun 
132 Türk Standartları Enstitüsü kuruluş Kanunu 
134 113 sayılı Af Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 

sine dair Kanun 

139 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 107 sayılı Kanunun 2 nci m 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

140 6746 sayılı Şeker Kanununun 16 nci maddesinin 2 nei fıkrasının d 
144 Türk Ceza Kanununun 481 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
146 5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 nci m 

rife Cetvelinin değiştirtmesine dair Kanun 
149 T.C. Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 1960 

Tediye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair Kanun 
152 Kaçakçılığın men ve takrbiae dair 1918 sayılı Kanunun 21 ve 24 nc 

hakkında Kanun 

153 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek Kanun 
154 Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının t 

— 1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
5/635 5/316 sayılı Kararname ile meriyete konulan Türk parasının kıymeti 

Kararın geçici 7 nci maddesine göre, kambiyo karşılık fonundan karşıl 
kadar «Kambiyo karşılık fonu tasfiye hesabı» ndan ödenecek olan ku 
1 nci maddesindeki müddetin 1.2.1961 tarihine kadar uzatılması hakk 



dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

Tarihi 

23 . 12 . 1960 
29 .12 . 1960 

29 . 12 . '1960 

30 . 12 . 1960 

Numarası 

167 
170 

190' 

172 

30 
30 
30 

30 

2 

29 

6 

6 
9 

9 
10 
12 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

. 1 . 

.12. 

. 1 . 

. ı . 

. 2 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

1960 
1960 
1960 

1960 

1961 

1960 

1961 

1961 
. 1961 

1961 
1961 
1961 

177 
179 
184 

185 

189 

190 

193 

192 
203 

210 
213 
219 

— C/28 — 

ö z e t i 

Yeraltı suları hakkında Kanun 
1 ve 3 sayılı kanunlar gereğince mal beyanına davet olunanlardan me 
edemedikleri malların müsaderesi hakkında Kanun 
Millî 'Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların (bakını, onarım, id 
Kanun, 
Münfesih B.M.M. İdare Amirliğince Meclis tahsisat artıklarının mu 
Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde mevcut hesabın tasfiyesi ve sab 
bütçe yılları tahsisat ve yolluklarına mukabil bankalardan temin etti 
borçlarının takip şekli hakkında Kanun 
1837 sayılı Kanuna bir madde ile geçici bir madde dilenmesine dair 
3339 sayılı Kanunini yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kanun 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma Teşkilâtı, sermaye v 
vo bâzı hükümler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek Kanun 
Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait altınlardan bir kısm 
satılmasına dair Kanun 
M.S.B. iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanıla 
suzlarının satılmasına dair Kanun 
Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, onarım, id 
Kanun 
Gelir Vergisi Kanunu 

1961 yılma ait mevzuat 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler yapılması 
657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kan 
madde eklenmesine dair Kanun 
6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması ha 
Vergi Usul Kanunu 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nei madd 
eklenmesine ve 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 



— C/29 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
dayanakları 

t 
Çeşidi 

Kanun 

» 
» 
» 
> 

Kararname 

Yönetmelik 

Kanun 

•» 

» • 

> 

» 
Kararname 

Kanım 

» 

Tarihi 

12 . 1 . 1961 

12 . 1 . 1961 
28 . 2 . İ M İ 
29 . 3 . 1961 
29 . 3 . 1961 

2 . 6 . 1961 

14 . 6 . 1961 

14 . 7 . 10G1 

17 . 7 . 1961 

17 . 7 . 1961 

16 . 8 1961 

16 . 8 . 1961 
31 . 8 . 1961 

3 . 9 . 1961 

3 . 9 . 1961 

gelirlerin ' 

Numarası 

222 

224 
281 
28-9 
307 

5/1280 

— 

315 

320 

325 

350 

351 
5/1420 

358 

364 

ö z e t i 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import B 
kiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü arasında imzalanan 
Andlaşmasının tasdikine dair Kanun 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında Kanun 
Bir kısım vergi «ezaları ile gecikme zamlarının tecili ve taefiyesne 
İlköğretim ve eğitim Kanunu 
Karayolları yapımı için girişilecek sâri taalıhüt işlerinde kullanılmak 
rilmesi hakkında Kanun 
Kambiyo takyıdatımn hafifletilmesi ve Türk parası kıymetinin korun 
benzeri nakil vasıtalarından alınacak istikrar fonuna katılma payı hak 
Sivil Savunma İdaresi Fon hesaplarının toplanma, idare, sarf ve k 
melik 
Başlanmış, yatırım projelerinin devamını ve tamamlan m a sini temin etm 
Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdol 
Anlaşması hakkında Kanun 
Türkiye'de enerji tevzi şebekelerinin ıslahı ve tevsiini temin için T.C 
Etibank Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletlerinin Ajanı 
ma İkraz Fonu arasında akdolunan 7 milyon dolarlık ikraz Anlaşması 
Muş - Tatvan demiryolu temdidi için Türkiye Hükümeti ile Kalkınma 
dolarlık ikraz Anlaşmasının onaylanması hakkında Kanun 
İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi ha 
7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci maddesinin tadil i hakkında Ka 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
Umuma açılmış bulunan Yerelbatan Sarayını ziyaret edenlerden 50 k 
Kararname 
Avrupa Konseyi İmtiyaz ve muafiyetleri umumi Anlaşmasının ek üç 
dair Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki m 
hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birle 
sında akdolunan 13 . 2 . 1959 tarihli Anlaşmanın ve ekli mektupları 



— C/30 — 

•ergilerin, resimlerin ve başfka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

(Kamın 

Tebliğ 

Tarihi 

3 . 9 . 1961 

Numarası 

367 

ö z e t i 

Talimatname 
Yönetmelilk 
Kararname 

» 

Anlaşma 

Kararname 

3 
1 

12 

18 . 

1 

25 

. 9 . 

. 1 0 . 
. 10 . 

10. 

. 1 1 . 

. 1 1 , 

, 1961 
1961 

. 1961 

1961 

1961 

1961 

5 .12 . 1961 

13 .12 . 1961 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletlerinin 
- İmport Bank Of Washington (Eximbank) arasında imzalanan 5 
manın onanması hakkında Kanun 

4/12720 İnhisarlar pipo ithal ve satışı vazifesi hakkında 
— Ege Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmelliği 

5/1768 65 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle T. C. Merkez Bankası nezdinde 
nu tasfiye hesabı» ndan 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı kararn 
«istikrar fonuna» 20 000 000 lira avans verilmesi hakmda 

5/1801 Tarım Bakanlığınca hazırlanan ilişik «At Yarışları Tüzüğünün 44, 
159, 160, 161 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük» ün yürü 

— Memleketimizle Kıbrıs Cumhuriyeti arasında vizeleri muayyen hall 
üzere kaldırılması ve vize alınması gereken bâzı hallerde de harçsı 
laşma 

6/25 Muğla illinin Köyceğiz ilçesine bağlı Bozkese köyü ile Fethiye ilçesi 
ları içerisinde bulunan iki adet krom madeninin Montan Madencili 
redilmiş bulunan işletme imtiyazının bütün vecibelerle Hüro Maden 
mesine izin verilmesi hakkında 

6/7 Muğla vilâyetinin Milas kazasına bağlı Alakilise mevkiinde bulun 
müddetle işletilmesi imtiyazının Ören Madencilik Türk Anoni 
ve bu imtiyazın % 1 nisbetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkın 

— 1118 sayılı Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun 6600 sayılı 
sinin verdiği yetkiye müsteniden muhtelif cins oyım kâğıtlarının s 

1962 yılına ait mevzuat 

Kararname 3 . 1 . 1962 6/101 Bölu'nıoı Göynük ilçesine bağlı Çakîk'öy ve 8afalar köyleri sınırla 
ninin 60 .yıl müddetle işletilmesi imtiyazının ilişik mukavelename ve 
Madencilik Limited Ortaklığı uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 1 
tutulması hakkında 

» 11 . 1 . 1962 6/114 Türk parası kıymetini koruma kararı 



— C/31 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirleriiı 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 11 . 1 . 1962 

11 . 1 . 1962 

28 . 1 . 1961 

Numarası 

6/116 

ö z e t i 

6/120 

Yönetmelik 
Kararname 

» 

16 , 
26 . 

3 . 

2 
. 2 . 

, 3 . 

. 1962 
1962 

, 1962 

— 
6/233 

6/257 

Tebliğ 
Kararname 

Kanun 
Kararname 

» 

22 . 
19 

25 
2 

10 . 

3 . 
. 4 

. 4 , 

. 6 

7 . 

1962 
. 1962 

. 3962 

. 1962 

1962 

— 
6/378 

44 
6/120 

6/697 

6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince, T.C. 
edilen fondan, tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğubankm t 
5 000 000 (Beş milyon) liranın tahsisine dair Banka Kredilerini? Ta 
nan 27 . 12 . 1961 tarihli ve 109 sayılı Karar hakkında 
2 . 6 . 1961 tarihli 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan T.C 
tikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki kararın 3 ncü m 
sına dair olan ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 

5/6765 Akaryakıt fiyat istikrar fonuna yatırılacak paralarla bu hesapta 
ve esasları ile Türk tankerlerinin navlun ve sürastaryalarına ve tenek 
rın yürürlüğe konulması hakkında 

Ankara Üniversitesince alınacak harçlar ve ücretler hakkında 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı kararname ile onanmış olan telsiz 
lardan ilân ve reklâm tarifesi» nin eklenmesi ve 27.1 . 1931 tarihli ve 3 / 
dillerinin kaldırılması hakkında 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi bakanlıklarınca m 
tarihli ve 6/175 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan ka 
rılmasına ve azotlu gübrelerin ithaliyle memleket dahilinde satışların 
rürlüğe konulması hakkında 

3.3.1962 tarih ve 6/257 sayılı kararname ile ilgili tebliğ 
Kanunî bekleme sürelerinin doldurulmuş olması dolayısıyle gümrük idar 
zum görülen mallar hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması ha 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Kanu 
T.C. Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon te 
yürürlüğe konulması hakkında Kararname 

Sivas ilinin Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu, Kan ve Ecet köylerindek 
bakırla mahlut, çinkolu kurşun madeninin 50 yıl müddetle işletil 
velename ve şartnameye tevfikan, Menka Ticaret ve Sanayi Anonim Şi 
imtiyazın % 2,5 nispetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kar 



__ c/32 — 

Vergilerin, reısimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

Kararname 10 . 7 . 1962 

17 . 7 . 1962 

Numarası 

6/708 

ö z e t i 

» 

» 
» 

6.8. 1962 

21 . 8 . 1962 
12 . 9 . 1962 

6/763 

6/847 
6/942 

Kayseri ilinin Yahyalı ilçesine bağlı Karamadası köyündeki bulu 
yıl müddetle işletilmesi imtiyazının, ilişik mukavelename ve şartnam 
Madeni Limited Şirketi uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 2,5 
tutulması hakkında Kararname 

6/737 6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 neü mad leşi gereğince T.C 
edilen fonda tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğu'bankın 
25 550 000 lira ile Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankasının 
5 000 000 liranın tahsisine dair Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki ilişik 17 sayılı kararın 
Kararname 

Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında Kararname 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 83.01 pozisyonuna dahil kilitlerin 
lardan halen gümrüklerin denetiminde bulunanların (Türkiye'.ye geti 
olsun, gümrükleme muameleleri hangi safhada bulunursa bulunsun, 
olsun olmasın) yurda sokulmamıası hakkında Kararnamo 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Göynübelen köyü sınırları içer 
18 . 6 . 1951 tarihli ve 3/13173 sayılı Kararname ile (Sazmaş, San 
Anonim Şirketi) uhdesine ihale olunan işletme imtiyazının, imtiyaz 
duğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleriyle 
Şirketi» ne devredilmesi hakkında Kararname 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Çatak köyü sınırları içerisind 
9.12.1949 tarihli ve 3/10323 sayılı Kararname ile (< Sazmaş» Sanayii, T 
Anonim Ortaklığı) nm uhdesinde bulunan işletme imtiyazının, imt 
olduğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleri 
ted Ortaklığı» na devredilmesine izin verilmesi hakkında Kararna 

23 . 1 0 . 1962 81 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında 
1 . 1 1 . 1962 86 Mersin liman inşaat sahası dahilinde aile tesisleri için ayrılan saha 

satışı hakkında Kanun 

11 .10 . 1962 6/1026 

11 , 1 0 . 1962 6/1035 



dergilerin, 

İL "~ 

Çeşidi 

Kararname 
» 

Kamım 

Yönetmelik 
Kararname 

» 

Tebliğ 
Kamın 
Kararname 

Kanun 
» 

» 

» 
^ 
:» 
> 
» 

Kanım 
» 

resimlerin ye başka 
dayanakları 

A. 

Tarihi 

11 . 1 2 . 1962 
20 .12 . 1962 

3 . 10 . 1962 

12 . 1 . 1963 
21 . 1 . 1963 

11 . 2 . 1963 

13 . 2 . 1963 
18 . 2 . 1963 
19 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 
20 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 

23 . 2 . 196,3 
28 . 2 . 1963 

gelirlerin 

Numarası 

6/1154 
6/1189 

141 

1.1306 
6/1265 

6/1342 

171 
6/1444 

186 
187 

188 

189 
196 
197 
198 
199 

Sİ 8 
202 

C/33 — 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma Kararı hakkında Kararname 
2 . 6 . 1961 tarih ve 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulm 
kası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki K 
rilmesine dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında Kararna 
Bursa Merkez ilçesindeki Gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair Kanun 

1963 yılına ait mevzuat 

7478 sayılı Kanım gereğince illere bırakılan koy içme suyu işlerinin 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı Kararname ile onaylanmış bulunan 
19.11.1962 tarihli ve 6/1153 sayılı Kararname ile değişik birinci mad 
baren yürürlüğe girmek üzere ilişik şekilde değiştirilmesi hakkında K 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karar» a e 
hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebli 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında Kanun 
İlişik «Türkiye Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasın 
imzalanan Kalkınma Kredisi Andlaşmasının yürürlüğe konulması hafek 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilm 
Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması, İstihsal ve G 
rılmış olan akaryakıtların Stok Vergisine tabi tutulması hakkında Ka 
7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin 
1 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerin değiştirilm 
kümler eklenmesine dair Kanun 
Bazı sue ve eczaların affı hakkında Kanım. 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı m 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılm 



— C/34 — 
Vergilerin, resimlerin ve bagfca gelirlerin 

dayanakları 

Kanun 

Kararname 

Karar 
Kararname 

_ A _ 

Tarihi 

28 . 2 . 1963 

28 . 2 . 1963 

28 . 2 . 1963 
11 . 3 . 1963 

26 . 3 . 1963 
2 . 4 . 1963 

5 . 4 . 1963 

15 . 4 . 1963 

16 4 1963 

Numarası 

204 

Ö z e t i 

20 . 4 . 1963 

Kanun 
» 
» 

9 . 
30 , 
30 , 

5 . 
. 5 . 
. 5 . 

1963 
, 1963 
. 1963 

maddesinin 

bazı ma 

1050 sayılı Mnhasebei umumiye Kanununun 77 nci 
nurı 

205 4 . 1 . 196.1 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kamı tınının 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 

210 Değerli Kâğıtlar Kanunu 
6/1500 Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 

essesesi olan Export - Împort Bank Of Washington ara&ında 31 M 
«Anlaşma» nın yürürlüğe konulmak üzere yayımlanması hakkında K 

67 6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddelerinin iptali hakkımd 
6/1540 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma İdaresi 

hinde imzalanan İkraz Andlagmasının yürürlüğe konulması- hakkınd 

6/1501 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Karkmma idaresi 
hinde imzalanan İkraz An.d.laşmasının yürürlüğe konulması hakkınd 

6/1503 Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı G-ökçesu köyünde bulunmuş olan 
ile işletilmesi imtiyazının Kuzey - Anadolu Madencilik Limited Şirke 
% 1 nisbetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 

6/1504 Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Împort 
metimizin ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi Genel Müdürlüğü ara 
imzalanan 29.3.1961 tarihli ve 289 sayılı Kanunla onaykınmış olan 15 
laşmasmdaki kredinin son kullanılma süresinin ve ilk taksit ödeme t 
lamak üzere 4 Ocak 1963 tarihinde imzalaman «Tadilât Andlaşması» 
kında Kararname. 

6/1509 Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Göcek köyü sınırları içinde bulun 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının «Köyceğiz Kromları İşletmesi Limit 
imtiyazın % 2,5 oranında Devlet hakkına talbi tutulması hakkında K 

227 Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kanunu 
240 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek Kanun 
241 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerin 

geçici iki madde eklenmesine dair Kanun 



— C/35 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

Kanun 

Kanun 

Kararname 

Tarihi Numarası ö z e t i 

4 . 6 . 1963 6/1734 

19 . 6 . 1963 250 

19 . 6 . 1963 251 

19 . 6 . 1963 253 

5 . 7 . 1963 261 

29 . 6 . 1963 G/1981 

» 
» 
•p 

Tebliğ 
Kanun 
Kararname 

Kanun 

» 

12 , 
17 . 
17 . 

17 
20 . 
23 

12 

25 . 

. 7 . 
7 . 

, 7 . 

. 7 . 
7 . 

. 7 . 

. 9 

9 . 

. 1963 
1963 

, 1963 

. 1963 
1963 

. 1963 

. 1963 

1963 

265 
278 
269 

271 
6/2913 

325 

6/2225 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek 
hakkında Karar 
Hazine ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının t 
Kanuna ek Kanun. 

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 1 
ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür progra 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 neu madd 
Kanun 
ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alı 

Sıtma ve frengi ilâçları hakkındaki 2767 sayılı Kanun gereğince yur 
neğinin tekeli altına verilmiş olan ilâçlara ait üsteye Almanya'da Ba 
ile patentini haiz bulunduğu «CHLOROQUINE DIPHOSPHATE» 
I - metliyi - butlamino) (nui nolelnedip hosphate «POUDERE) un it 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kamımı 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul ması hakkında K 
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmı 
na yetki verilmesi hakkında Kanun 

1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında Tebliğ 
6309 sayılı Maden Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı ek kararın yürü 
rarname 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 19G0 ve daha önceki bütçe yıllarına 
tasfiyesi hakkında Kanun. 
10.8.1963 tarihli ve 6/2059 sayılı Kararname ile verilen yetkiye day 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 11.9.19 
nan İkraz Anlaşmasının vürürlüğe konulması hakkında Kararname 



__ C/36 — 

Vergilerin, rcirimlerin re oaşka gelirlerin 
dayanakları 

t... 
Çeşidi 

Kanun 

Tüzük 

Kamı"iı anı e 
Klanım 

Yönetmelik 
» 

Kararname 

Kanun 
» 

Karama ine 

» 

» 

Kararname 

» 

Tarihi 

28 . 

10 

11 . 
26 

31 
31 

2 

27 
•27 

1 

7 

9 

14 

14 

. 9 . 

.10 . 

10. 
. 10 . 

. 10 . 

. 1 0 . 
1 1 . 

. 1 2 . 

• 7 • 

. 9 , 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

1963 

1963 

1963 
1963 

1963 
1963 
1963 

1963 
1963 

, 1963 

. 1963 

. 1963 

1963 

. 1963 

Numarası 

6/2182 

6/2482 

6/2231 
353 

'' — 
6/2260 

365 
303 

6/2008 

6/2076 

6/2127 

6/2094 

6/2095 

ö z e t i 

8.5.1963 tarihli ve 6/1681 sayılı Kararname ile verilen yetkiye isti 
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir organı olan 
arasında 15.7.1963 tarihinde imzalanan «İkraz Anlaşması» nın onayl 
Gıda •.maddelerini ve umumî sağlığı ilgilendiren eşya ile levazımın h 
ğün İKIZI madde ve fıkralarının değiştiriLmesi hakkındaki Kararna 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek Kara 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü hakkındaki Kanunun 
hakkında Kanun 
Ege Üniversitesi Harplar ve Ücretler Yönetmeliğine ek Yönetmelik 
Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulu "Yönetmeliği 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasınd 
hakkında Anlaşma» ve eklerinin onaylanması hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ile fıkralarının değiştirilmesi h 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 
olarak teşvik ve himayesine mütedair Aııdlaşma» nm ve bu Andlaşm 
bun onaylanmasının uygun 'bulunduğu hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği 
Kredisi Andlaşmasmın yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
Kütahya üinin Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde bulunmuş o 
süre ile işletmesi imtiyazının Orko Krom Limited Ortaklığına verilm 
nında Devlet hakkına taibi tutulması hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Kararı 
Karar 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Çay hisar köyünde bulunmuş o 
süre ile işletilmesi imtiyazının «Türk Maadin Anonim Şirketi» ne v 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde bulunmuş borasit 
letilmesi imtiyazının, «Emet Boraks Madencilik Limited Şirketi» ne 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 



— C/37 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

w * 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 

Kanun 
Yönetmelik 
» 

Kararname 

8 , 

16 . 
8 , 

16 . 

29 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 
, 1 . 

. ı . 

. 1964 

. 1964 

. 1964 
1964 

, 1964 

6/2532 

372 
— 
375 

6/2575 

13 . 2 . 1964 

18 . 2 . 1964 

19 . 2 . 1964 

20 . 2 . 1964 

1964 yılına ait mevzuat 

Hükümetimiz ile İsveç Hükümeti arasında 2.12.1963 tarihinde Ank 
«Kalkınma Kredi Anlaşması» ve eklerinin yürürlüğe girmek üzere ya 
Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakk 
AID yolu ile yapılacak itflıalâta ait Yönetmelik 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan temin olunan 
zine hesaplarına intikali ve Türk Lirası karşılıkUrmın kullanılma şe 
Muğla ilinin merkez ilçesine bağlı Mesken ve Kadıköy, Elmacık, Koz 
Şeref Eğridağ Milas, ilçesine bağlı Kayabaşı, İzmir ilinin Torbalı ilç 
adası ilçesine bağlı Aziziye-Havuzlu, Tire ilçesine bağlı Alacaklı mevk 
lerinin, Abot Maadin Limited Türk Şirketi üzerindeki işletme imtiya 
nin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi olduğu vecibe, taahhüt ve m 
fuliah N. Kitapçı Madencilik Limited Şirketi» ne devredilmesine iz 
sı hakkında Kararname 
Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kozluca mevkiindeki krom made 
4/1593 sayılı Kararname ile Arı inşaat Türk Anonim Şirketine iha 
imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi bulunduğu v 
leriyle birlikte Kartallar Maden ve Sanayii Limited Şirketi uhdesin 
nin kararlaştırılması hakkında Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Faraş ve Çam köyleri sınır 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Faraş - Çamköy 
mesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 

6/2673 Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Yeniiköy ve Beğendikler köyleri 
'borasit madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mortaş Ma 
i'iimesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 

6/2682 Ed irne ilinin merkez ilçesine bağlı Demirbaınlı sınırları içerisind 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Trakya Çimento Sanayii Tür 
sinin kararlaştırılması hakkında Kararname 

6/2681 

6/2676 



_ c/38 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A 

(T Çeşidi 

Kararname 

Tarihi 

Kararname 9 . 3 . 1964 

12 . 3 . 1964 

25 . 3 . 1964 

31 . 3 . 1964 

31 . 3 . 1964 

2 . 4 . 1964 

3 . 4 . 1964 

4 . 4 . 1964 

Numarası 

6/2688 

6/2713 

ö z e t i 

19 . 12 . 1963 tarihli ve 6/2526 sayılı Kararname ile verilen yetk 
ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 30 . 12 . 1963 tarihinde V 
Yardıma Dair Anlaşma» ve eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürü 
sı nm kararlaştırılması hakkında Kararname 
Sivas ilinin dürün ilçesine bağlı Otlukilise köyü sınırları içinde b 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Demir Export Limited Şirketine 
hakkında Kararname 

6/2714 Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kurşunlu, Yenice ve 
bulunmuş linyit madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının 
Şirketine verilmesi ve bu imtiyaz mukabilinde % 1 Devlet hissesin 

hakkında Kararname 

6/2718 Ankara ilinin Bâlâ ilçesine bağlı Kesikköprü köyü sınırları içerisi 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının, «Kesikköprü Madencilik L 
bu imtiyaz mukabilinde % 2,5 Devlet hissesinin alınması hakkında 

6/2719 Çorum ilinin Osmancık ilçesine bağlı Dodurga köyündeki bulunmu 
süre ile işletilmesi imtiyazının Türkiye Kömür İmletmeleri Kuram u 
name 

6/2730 Bolu ilinin Göynük ilçesine bağlı Bölcekova köyündeki bulunmuş 
ile işletilmesi imtiyazının Adasal Madencilik Limited Şirketine veri 

6/2821 Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl, Hamam ve Kutluhallar k 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibarık Genel M 
Kararname 

6/2743 Ankara ilinin Beypazarı ilçesine bağlı Sekli, Kuyucak ve Çaltırlı 
madeninin (50) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Beypazarı Liny 
verilmesi hakkında Kararname 



__ C/39 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
. A, . 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kararname 9 . 4 . 1964 

Yönetmelik 

Kanun 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

9 , 

11 , 

16 , 

16 . 
20 . 

. 4 , 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 1964 

, 1964 

. 1964 

1964 
. 1964 

— 

444 

6/2851 

13 
6/2852 

6/2706 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Milletlerarası Kalkınma idaresi arasında 15 . 10 . 1963 tarihinde 
mas ın ın (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 21 . 2 . 1 
kında Kararname 
Ankara Üniversitesince alınacak Harçlar ve ücretler Yönetmeliğin 
bir madde eklenmesi hakkında Yönetmelik 
10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öden 
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenmesin 

6/2851 Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağıl, Köprücük ve Akse köy 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kutlu Hamam ve Dereköy k 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 

,Kararname 

20 . 4 . 1964 6/2853 Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl ve İğde köylerindeki 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne 

4 . 5 . 1964 6/2795 (Hususî Kredi) ve «Silâhlanma İstikrazı» konusunda Hükümetimi 
İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti arasında imzalanan 9 .12 .196 
(d) fıkralarındaki 1 . 12 . 1963 tarihinin 1 . 6 . 1964 olarak değ 
tarihinde teati olunan mektupların (imzalandıkları tarihte yürür 
sı hakkında Kararname 

12 . 5 . 1964 6/3016 5 Mart 1964 tarih ve 6/2803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi il 
Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri arasında 6 Nisan 1964 
70 milyon dolarlık «İkraz Anlaşması» ile Ekinin (4 Ocak 1964 tarih 
üzere) onaylanması hakkında Kararname 

12 . 5 . 1964 6/3003 29.2.1964 tarihli ve 6/2789 sayılı Kararname ile verilen yetkiye day 
marka Hükümeti arasında 13.3.1964 tarihinde Kopenhag'da imzalan 
eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylan 



— C/40 — 

Vergilerin, 

r 
Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Anlaşma 
Kararname 

Anlaşırı a 

Tüzük 

Kararname 

» 

resimlerin ve başka 
dayanajkları 

A 

Tarihi 

14 . 5 . 1964 

26 . 5 . 1964 

28 . 5 . 1964 
30 . 5 . 1964 

3 . 6 . 1964 

5 . 6 . 1964 

6 . 6 . 1964 

6 . 6 . 1964 

gelirlerin 

1 

Numarası 

474 

6/3071 

6/3092 
6/2954 

6/3049 

6/3150 

6/3030 

6/3032 

6 . 

6 . 

9 . 

. 6 . 1964 

. 6 . 1964 

. 6 . 1964 

6/3033 

6/3046 

6/3074 

ö z e t i 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetve 
Kanun 
5.12.1963 tarihli 6/2413 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan K 
resim, hare ve benzer tesisler icra eden sair mükellefleri bertaraf 
ların ihdası hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık - Türkiye 1964 Kredi Anlaşması 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yüreğil köyünün sınırları içinde bu 
nin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkali Madencilik Limit 
Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında M 
sına ait proje hakkında Anlaşma 
(Sivil Savunma ile ilgili şahsî mükellefiyet, tahliye ve seyrekleşt 
metler Tüzüğü) ile «Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler Tü 
Kayseri ilinin Develi ilçesine bağlı Kale köyünün sınırları içinde bu 
çinko madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Sairn Budin 
mited Şirketine verilmesine dair Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Alabarda, Faraş, İskele ve Beğen 
bulunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazın 
tine verilmesi hakkında Kararname 

6/3033 Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağıl köyünün sınırları içind 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı tğde köyünün sınırları içinde 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Aşağıyenice ve Yassı viran köyleri 
yum sülfat madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının' Alkali 
verilmesi hakkında Kararname 

9 . 6 . 1964 6/3075 Konya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı Lapalı köyünün sınırları içind 
mahlut ımağnezyum ve potasyumtuzu madeninin (40) yıl süre ile iş 
dencilik Limited Şirketine verilmesi hakkında Kararname 



— C/41 ~ 

Vergüllıerkı, 

İL.. 
Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

» 

» 

> 
> 

» 
Kararname 

» 

» 

» 

» 

resdmıleriın ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

9 . 6 . 1964 

25 . 6 . 1964 

26 . 6 . 1964 

26 . 6 . 1964 

1 . 7 . 1964 
1 . 7 . 1964 

2 . 7 . 1964 
10 . 8 . 1964 

11 . 8 . 1964 

14 . 8 . 1964 

17 . 8 . 1964 

26 . 8 . 1964 

gelirlerin 

Numarası 

6/3076 

482 

484 

485 

488 
489 

492 
6/3339 

6/3340 

6/3193 

(i/3422 

6/3347 

ö z e t i 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kavacık ve Gelemiç köyleri sını 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Türk Molipten Li 
kında Kararname 
(lider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve b 
edilmesine dair Kanun 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Damga Vergisi Kanunu 
Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanun 
yapılmasına dair Kanun 
Harçlar Kanunu. 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Karakaya ve Alacakilise k 
krom madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Özkrom 
verilmesi hakkımla Kararname 
Burdur ilinin Tefenni ilçesine bağlı Ece ve Yayla köylerinin sınır 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Maden Arama ve T 
Şirketine, verilmesi hakkında Kararname 
.Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Gür]ek köyünün Üçköprü mev 
nin (60) yd süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank GeneL Müdürlü 
name 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı, Yeni köy ve İskele 
lunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının 
ketine verilmesine dair Kararname 
Kütahya ilinin'Emet ilçesine bağlı Hamamı ve Kırgil köyleri sınırlar 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 
Kararname 



— C/42 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Ceaidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 26 . 8 . 1964 

27 . 8 . 1964 

28 . 8 . 1964 

6/3401 Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagül ve Yenieubuk köyleri 
den kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Borma M 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 

6/3435 .Erzurum ilinin Oltu ilçesine bağlı bulunan Pakı vn Sütüııane köy 
maden kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kömürcü 
mited Ortaklığına verilmesi hakkında Kararname 

6/3362 İsviçre Federal Konseyi ile T. C. Hükümeti arasında Malî Yardım 

29 . 8 . 1964 

31 . 8 . 1964 

1 . 9 . 1964 

1 . 9 . 1964 

6/3295 Amerika Birleşik Devletlerince yapılmakta olan destekleme hibe y 
edecek Türk paraları ile, 480 saydı Amerikan Kanunu Tahtında A 
satma! macak ziraî istihsal fazlası madde bedelleri mukabilinde bir 
metimize ikraz veya hibe olunacak kısmından 1964 malî yılı zarf 
olunan toplam olarak (481 800 000 - dörtyüz seksenbir milyon sekiz 
kullanılması hususunda 14 . 3 . 1964 tarihli ve 6/2825 sayılı Kar 
yanılarak, Hüküm etimiz de A. B. J). teansilen Milletlerarası Kal 
olunan mektupların onaylanması hakkında Kararname 

6/3549 Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı (NATO) Enfrastrüktür pro 
yapılacak inşa ve tesis işlerine müteallik 5 . S . 1953, 29 . 9 . 195 
sayılı kararnamelerin hükümlerine göre "uygulanması gereken m 
vergi iadelerinden 15 . 3 . 1965 tarihine kadar uygulanmamış vey 
tatbik olunacak işlere dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkınd 

6/3481 İzmir ilinin merkez ilçesine bağlı Işıklar ve Altındağ köyleri sınırla 
imaline elverişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiy 
Fabrikası Türk Anonim Ortaklığına verilmesi hakkında Kararnam 

6/3482 Çanakkale ilinin Çan ilçesine bağlı Yalıyah, Dıırali, Çavuş ve Kurfa 
bulunmuş olan maden kömürünün (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyaz 
taklığına verilmesi hakkında Kararname 

http://Kurfa


Vergilerin, resimlerin ve baş(ka gelirlerin 
dayanakları 

— C/43 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 

8 

9 

5 . 9 

1964 

1964 

1964 

1964 

7 . 9 . 1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

6/3485 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Karnın hükümlerinin uygulanması il 
Yönetmeliğin uygulanması hakkında Kararname 

6/3492 Kocaeli ilinin Gebze ilçesine bağlı Taşliman köyünün sınırları içind 
verişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının 
Çimento ve Su Kireci Fabrikası Anonim Ortaklığına verilmesi ha 

6/3448 Bursa ilinin merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş vo 
ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi h 

6/3449 Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Boğanlar ve îğde köylerinin sın 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 
Kararname 

6/3483 Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yürekli köyünün sınırları içinde 
madeninin (45) yıl süre ile İşletilmesi imtiyazının AlMm Alkali Ki 
mesi hakkında Kararname 

6/3530 Umuma açılmış olan Dolmabahçe Sarayı ile Beylerbeyi Sarayını zi 
retler hakkında. 

6/3371 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
dıma müteallik Anlaşma hakkında Kararname 

9 . 9 . 1964 _- Birleşik Kırallık Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ikraza m 
huriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşik 
akdedilen Anlaşma hakkında Kararname 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
allik Anlaşma hakkında Kararname 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu arasınd 
pılmasına mütaallik Anlaşma hakkında Kararname 

9 • 9 • 1M54 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti a 
lik Anlaşma hakkında Kararname 

9 . 9 . 1964 6/3484 Yan ilinin Gürpınar ilçesine bağlı Şahmanis köyünün sınırları içind 
(60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Şahmanis Linyit Kömürleri 
verilmesi hakkında Kararname 



— C/44 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 
» 

Tarihi 

10 . 9 . 19164 

15 . 9 . 1964 
16 . 9 . 1964 

N um arası 

6/3444 

(1/3665 
6/3583 

Yönetmelik 
Karar 

Kararname 

Karar 

19 . 9 . 1964 (i/3570 

26 .10 . 1964 6/3737 
28 . 10 . 1964 — 
2 . 11 . 1964 6/3738 

3 . 1 2 . 1964 6/3997 

9 . 12 . 1964 6/3906 

14 . 12 . 1964 6/3958 
24 . 12 . 1964 6/3976 

24 . 12 . 1964 6/4008 

31 . 12 . 1964 6/4072 

Ö z e t i 

Hükümetimiz ile Amerika Milletlerarası Kalkınma İdaresi (AID) 
de imzalanmış olan ikraz Anlaşması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair yönetmelik 
«Türkiye Cumhuriyet, Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı 
kimi.'1'ld Karar» m 3 . 12 . 1963 - 2 . 6 . 1963 tarihli ve 6/1189, 6/19 
şik 2 ne i. maddesinin değiştirilmesi ve 18 . 3 . 1963 tarihli 6/529 sayı 
kaidıı-ı iması hakkındaki Kararın, yürürlüğe konulması hakkında Kar 
Türkiye (Yımhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında ( 
l i ' mevzuunda Kalkınma kredi Anlaşmasına dair Kararname 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname 
Ortalama, kâr hadlerinin tespiti hakkında yönetmelik 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma, Birliği 
Kredisi Anlaşması hakkında karar 
Umuma aeılmış olan müzelerle açık müze haline konulmuş tarihî b 
lerim gezenlerden alınacak ücretlerin ilişik listedeki gibi tespiti 4 . 1 
Kararnamenin yürürlükten kaldırılması hakkında 
Muğhı ilinin Fethiye iiee«ine bağJı Cümrükbaşı, Çerıger, Kargı, Foç 
muza! anı mevkilerindeki krom madenlerinin Etibank Genel Müdürlüğ 
imtiyazlarının sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, taJbi olduğ 
fiyeti eriyle birlikte Etibank Mahdut Mesuliyeti? Üçköprü Krom Mü 
mesine iziıı verianeüi hakkında karar 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Protokole 
iYskişehir ilinin merkez ilcesine bağlı Kargı köyünün sınırları içinde 
(40) VJI süre ile işletilmesi imtiyazının Magnezit Anonim Ortaklığına 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ALnanya Cumhuriyeti Hükümeti 
pılması hakkındaki Anlaşmaya dair karar 
Aydın ilinin Söke ilcesine bağlı Tırha, Çukur ve Savcı köyleri sınırl 
kömürünün (40) yıî süre ile işletilmesi imtiyazının Nilaş Madencilik 
Ortaklığına verilmesi hakkında karar 



— C/45 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaikları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Karar 

5 . 1 . 1965 6/4073 

6 . 1 . 1965 

22 
26 

522 

1965 yılına ait mevzuat 

Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalı ve Elmacık köyleri sınır 
mürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Madencilik ve Tica 
mesi hakkında kararname 
1964 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun. 

8 . 1 . 1965 6/4061 7.9.1964 tarihli ve 6/3603 sayılı kararname ile verilen yetkiye daya 
lerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 24.11.1964 tarihinde imza 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 

11 . 1 . 1965 6/4074 Çanakkalenin Biga ilçesine bağlı Çomaklı köyünün sınırları içinde bu 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Çomaklı Linyit işletmesi L 
hakkında kararname 

16 . 1 . 1965 6/4088 7.9.1964 tarihli ve 6/3600 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayan 
arası Kalkınma İdaresi (AID) alasında 5 Kusun 1964 tarihinde imza 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında k 

22 . 1 . 1965 6/4160 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek kararın 
karar 

6/4165 Türk parası kıymetini koruma baklanda 17 sayılı karara ek karar 
6/4182 Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Karakurum mevkiindeki krom mad 

Anonim Şirketi üzerindeki işletme imtiyazlarının bu imtiyazların sahi 
hukuk, tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellefiyetleriyle birlikte 
Üeköprü Krom Madenleri İşletmesi Müessesesine devredilmesine izin 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 14 Ocak 1965 tarihli Anlaşma 

1965 
1965 

15 . 2 . 1965 5/4296 

15 . 2 . 1965 6/4565 29 . 11 . 196.°) tarih ve G/2394 sayılı kararnamenin 2 nci maddesinin 
madde ilâvesi hakkında. 

16 . 2 . 1965 7/1965 4268 sayılı Kanunun 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 3 
Anayasa Mahkemesi kararı 



— C/46 

Yergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

Tarihi 

25 . 2 . 
1 . 3 . 
1 . 3 . 

5 . 3 . 

8 . 3 . 

22 . 3 . 

26 . 3 . 

Numarası 

1965 
1965 
1965 

1965 

. 1965 

, 1965 

. 1965 

6/4568 
6/4285 
6/4295 

6/4296 

6/4224 

6/4328 

6/4428 

27 . 3 . 1965 6/4365 

29 
30 

21 

22 

3 . 1965 
3 . 1965 

4 . 19Ö5 
4 . 1965 

4 . 1965 

4 .. 1965 

6/4322 
6/4454 

6/4440 
6/4468 

6/4379 

6/4394 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ait karar 
Avrupa Para Fonu tarafından Türkiye'ye kısa vadeli bir kredi verilm 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti ara 
Malî Yardım Anlaşmasına ek Anlaşma hakkında karar 
18.11.1964 tarihli ve 6/3925 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayan 
Yatırım Bankası araısında 6.12.1964 tarihinde imzalanmış olan İkraz A 
rihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
4.8.1964 tarihli ve 6/3389 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanı 
arası Kalkınma îdaresi (AID) arasında 18 Kasım 1964 tarihinde imza 
nın, (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkın 
Tünkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Hükümeti arasında K 
sına dair karar 
7.9.1964 tarihli ve 6/3602 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılara 
resi (AID) ile Hülriimetimiz arasında 2 Aralık 1964 tarihinde imzalanm 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3604 sayılı kararname ile verilen yetkiye d 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 24 Kasım 1964 t 
anlaşmasının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanm 
Birleşik Krallık - Türkiye 1964 2 nci kredi Anlaşması hakkında karar 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3601 sayılı kararname ile verilen yetkiye day 
letlerarası Kalkınma İdaresi {AID) arasında 2 . 12 1964 tarihinde imz 
masmın (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması ha 
Türkiye ile İtalya arasındaki malî anlaşma, hakkında Kararname 
Bolu İlinin Mengen İlçesine bağlı Güneydivanı Köyünün sınırları i 
rünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kuzey Aîiadolu Madenci 
mesi hakkında karar 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümet arasındaki Kredinin 
dair karar 
Avusturyalım Türkiye'ye 1964 yılındaki malî yardım ile ilgili anlaşma 



__ c/47 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Cesidi 

Karar 

Tariki Numarası 

22 . 4 . 1965 G/4402 

26 . 4 . 1965 — 

14 . 5 . 1965 6/4486 

18 . 5 . 1965 6/4474 

» 

Kanım 

Karar 

20 

•5 . 

8 , 

. 5 

, 6 . 

. 6 

. 1965 

10165 

. 1965 

6/4549 

623 

6/4727 

9 . 6 . 1965 

10 . 6 . 1965 

12 . 6 . 1965 

6/4594 

6/4699 

6/4724 

Ö z e t i 

Türkiye'ye 4 (Dört) milyon isviçre Frangı tutarında bir borç ver 
huriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasındaki anlaşma hakkımda ka 
Türkiye'ye 7 milyon İsviçre Frangı tutarında bir kredi verilmesine 
ile İsviçre Konfederasyon arasındaki anlaşma hakkında karar 
Hükümetimizle A.B.D. Hükümeti arasında 14 . 1 . 1965 tarihinde 
dolarlık Program Kredisi ile ilgili ve bu anlaşmaya ek mektubun 1 . 
üzere onaylanması hakkında karar 
1 7 . 8 . 1964 tarihli ve 6/3473 sayılı Karamamı e ile verilen yetkiye 
Konsorsiyumu dâhilinde 1964 yılı içinde Hükümetimizle Holânda 
(Tlerstelbank) arasında 7.1.1965 tarihinde Lâ - Hey'de imzalanmı 
lanması hakkında karar 
Kütahya ilinin Emet ilçesinin Eyınıdr köyünün sınırları içinde bulu 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mortaş Madencilik Limited Orta 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek Anon 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 
Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçubuk köyleri s 
nün Borman Madencilik ve Limited Ortaklığında bulunan işletme 
Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe taahhüt 
Birlik Madencilik ve Ticaret Limited Ortaklığına devredilmesine izin 
Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Kırallığı Hükümeti arasında, Belçik 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair anl 
Türkiye Cumhuriyeti ve Miletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) t 
arasında yapılan ve 22.3.1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkınd 
Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalık ve Elmacık köyleri sını 
mürünün 18.12.1964 tarihli \o 6/4073 sayılı Kararname ile Ayvalık 
Limited Ortaklığı uhdesine verilen işletme imtiyazının imtiyaz sahi 
hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ye mükellefiyetleriyle bi 
Kurumu Genel Müdürlüğü Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine de 
kında karar 



— C/48 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanajkları 

Çeşidi 

Karar 
Kanun 

Karar 

15 
24 

26 

Tari 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 

hi 

, 1965 
. 1965 

. 1965 

Numarası 

6/4484 
639 

6/4760 

ö z e t i 

» 

» 

Karar 
;» 

Kanun 
» 

» 
» 

Karar 
Kanun 

:» 
Kara i' 

» 

29 . 

6 . 

6 , 
12 . 

13 . 
14 . 

23 . 
'28 

19 . 
26 

26 , 
5 . 

15 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

7 . 
. 7 . 

7 . 
. 7 

. 6 . 

. 7 

. 7 . 

. 8 . 

8 . 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

. 1965 

1965' 
, 1963 

.1965 
. 1965 

, 1965 
. 1965 

. 1965 
, 1965 

1965 

(6/4782 

6/4676 

6/4826 
6/4677 

648 
651 

657 
664 

6/4913' 

mı 
696 

6/4961 

Kredi anlaşması hakkında karar 
488 sayılı Damga Verdisi Kanununa bağlı (2) sayılı tablosunun V 
bölümünün 18 mci fıkrasının tadili hakkında Kanun 
13.5.1965 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan kar 
lu ve benzeri terilen tül için tes'bit edilen vergi iade oranları kaldırıl 
ların, IV deki mamuller için belediye hissesi oranları kaldırılarak (II 
hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği a 
Kredisi Anlaşmasına mütaallik karar 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Arapusağı köyünün sınırları 
ninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının ÎTİTİ ithalât, İhracat 
lığına verilmesi hakkında karar 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine hağlı Çakmaklı, Kcdten ve Yeşilo 
lunmuş krom madeninin,40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının İT 
A. O. na verilmesi hakkımda Karâr 
'Siyasî Partiler Kanununun 65, 71, 74 ve 78 nei ni'addeleri hakkınd 
'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti ara 
Anlaşmanın onayl.aaim.asmm uygun, bulunduğu h'akkında. 
Devlet memurları Kanunu 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması 
Hazine Hissesinin kaldırılmasına dair Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkında karar 
Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım 
tahkimi hakkında Kanun 
5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanıma geçici bir ma 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
kında Anlaşma 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti arası 
mesi hakkında Anlaşmaya müteallik Karar 

http://onayl.aaim.asmm


resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Numarası 

_ C/49 — 

ö z e t i 

16 . 8 . 1965 6/5043 13.2.1965 tarih ve 6/4346 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayan 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1964 yılı içinde Konsorsiy 
nan Kredi x\nlaşmasına ek (6 a) daki mektupta değişiklik yapılması 
teati edilen mektupların onaylanması hakkında karar 

Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon 2 nei Kovada Projesi Tü 
Yatırım Bankası arasında Finansman Mukaveleleri hakkında karar 
İmar ve İskân Bakanlığınca yaptırılan halk konutlarının kiraya ve 
ğişildik yapılması hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe konulması hak 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
5 . 12 . 1956 tarihli ve 6860 sayılı Kanunla tasdik edilen «Türkiye 
rupa'daki Müttefik Yüksek Kumandanı arasında, Avrupa Müttefik 
tabi bulunan Müttefik karargâhların Türkiye ülkesinde tesisine v 
hususî şeraite mütedair Anlaşma» nm 9 neu maddesinin 1 nci fıkra 
tirilmesi ve 9/1-b fıkrasının 1 . 3 . 1957 tarihinden, diğer fıkralar 
olmak üzere uygulanması hakkında Kararname 

24 , 

24 . 

25 
2 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 

. n . 

. 1965 

, ]905 

. 1965 

. 19 05 

6/5073 

6/5141 

6/5075 
6/5.185 

11 
24 

4 , 

5 
7 
8 
27 

3 

. 9 . 

. 8 . 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

,11. 

1965 
19G5 

1965 

1965 
1965 
1965 
1965 

1965 

6/5141 
6/5.171. 

6/5205 

6/5069 
6/5118 
6/5182 
6/5422 

6/5410 

Halk konutlarının kiraya verilmesine dair Kararname 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince genel sağlıkla ilg 
ğmda yapılan muayene, tahlil ve tetkiklere ait fiyat tarifesi hakkın 
Ti'u'kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya. Cumhuriyeti 
tirnıas'.na dair anlaşmanın onaylanması hakkında 
50 milyonluk kredinin vâdesinin uzatılması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 Kredi Anlaşması hakkında 
13 . 5 . 1965 ve 6/3171 sayılı Kararnameye ek Kararname 
T. C. Hükümeti ile AİD tarafından temsü olunan A. B. D. arasında 
ma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafında 
da yapılan 12 Ağustos 1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkında 



— C/50 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Cesidi Tarihi 

Kararname 3 . 1 1 . 1965 

9 . 1 1 . 1965 

10 . 1 1 . 1965 

Numarası 

6/5439 

6/5068 

6/5296 

() z e t i 

5 Mart 1964 tarihli ve 6/4428 sayılı Kararname ile onaylanan 2 Aralı 
siyle ilgili olarak 27 Ağustos 1965 tarihinde imzalanan tadil Anlaşm 
Avrupa Para Fonu tarafından memleketimiz emrine tahsis edilen 70 
birimi tutarındaki bir krediyle ilgili 30 . 3 . 1965 tarihli Konsey K 
yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 
5 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4765 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
Avusturya Hükümeti arasında 15 Temmuz 1965 tarihinde imzalanm 
ması» ve eklerinin (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onay 

22 . 1 1 . 1965 6/5369 24 Temmuz 1965 tarihli ve 6/4995. sayılı Kararname ile verilen yetk 
ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Kredi Anlaşmasının onaylanm 

21 . 1 2 . 1965 6/5478 16 . 9 . 1965 tarihli ve 6/5223 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
Konsorsiyumu dâhilinde, 1965 yılı için 18 Eylül 1965 tarihinde Kom 
kiye ile İtalya arasında Malî Anlaşma» ile «Türkiye ile İtalya aras 
verilmesine dair Anlaşma» ve mektuplarının onaylanması hakkında 

25 . 1 2 . 1965 6/5503 38 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4831 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
me;;! gereken bâzı borçlarımızın yeniden borçlanma suretiyl 
13 Eylül 1965 tarihinde Paris'te imzalanmış olan «Türlüye Cumhu 
Krallığı Hükümeti arasında Belçika Hükümeti tarafından 
metine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma» ve ekinin 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 

1966 yılına ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Daires 
nan Amerika Birleşik Devletleri aracındaki 15 Kasım 1965 tarihli 
kında 
16 Eylül 1965 tarih ve 6/5219 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
kınma İdaresi (AID) ile Hükümetimiz ve Etibank arasında imzala 
maşınım onaylanması hakkında 

31 

6 

10 

.12. 1965 

. 1 . 1966 

. 1 . 1966 

6/5722 

6/5624 

6/5622 



C/51 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çe 
Kanun 
Karar 

» 

şidi Tarihi 

29 . 1 . 1966 
31 . 1 . 1966 

9 . 2 . 1966 

Numarası 

717 
6/5804 

6/5688 

Kanun 
» 

Karar 

29 . 
11 

8 . 

2 . 
. 2 

. 3 , 

1966 
. 1966 

. 1966 

723 
724 

6/5851 

Kanun 

Karar 

» 

8 . 

9 

18 . 

, 3 . 

. 3 . 

, 3 . 

. 1966 

. 1966 

, 1966 

753 

6/5892 

6/5893 

ö z e t i 

1965 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) 
rika Birleşik Devletleri arasında yapılan ve 20 Eylül 1965 tarihin 
lanması hakkında 

2 . 10 . 1965 tarihli ve 6/5298 sayılı Kararname ile verilen yetkiy 
dım Konsorsiyumu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle Holânda 
2 e Nederlandse Invertringadauk Voor Ortwikkelingslanden H. V. 
de Lahaye'de imzalanmış bulunan ilişik İkraz Anlaşmasının imza t 
re onaylanması hakkında 

1557 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kanun 
(Mir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri ıhiik 
da Kanun. 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Doğu illerimiz 
yon projesi ile ilgili olarak 15 Eylül 1964 tarihli Türk - Alınan T 
çevesinde Türkiye'ye teknik yardım yapılması konusunda Hüküm 
kümeti arasında 3 Aralık 1966 tarihinde teati olunan özel düzenl 
onaylanması hakkında 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 
len (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında Kanun 
24 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5724 sayılı Kararname ile verilen yetkiy 
tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik .Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Kalkınma Kredisi Anlaşmasının onaylanması h 
9 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5612 sayılı Kararname ile verilen yetkiy 
dım Konsorsiyumu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle İsviçre 
1965 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik Kredi anlaşmala 
hakkında 

19 . 3 . 1966 6/8181 28 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı 
ğiş tir ilmesi hakkında 

Kararın 6/4365 sayılı Kararla 



C/52 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kamın 

Karar 

Tarihi 

28 . 3 . 1966 

30 . 3 . 1966 

Numarası 

756 

6/6093 

» 

» 

» 
> 

» 

» 

» 

» 
> 
> 

» 

» 

3 . 

7 

18 
19 

21 

22 

'̂2 

25 . 
26 
29 , 

9 . 

9 , 

. 4 . 

. 4 

. 4 . 

. 4 

. 4 , 

. 4 , 

A 4- . 

. 4 . 

. 4 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

İ 966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

1966 

1966 
. 1966 
, 1966 

1966 

1966 

(î/6137 

6/6139 

6/6249 
6/6268 

6/6248 

6/6149 

6/6.164 

6/6385 
6/6190 
6/6223 

Ç/6412 

6/6413 

ÖZETİ 

13 . 7 . 1956 tarih ve 68Ö2 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 nu 
ralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında Kanun 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanmış bulun 
arasındaki Malî Anlaşma» nıın 2 nei maddesinin 1 nci bendinde yazılı 
röfinansmamnm % 50'ye yükseltilmesi konusunda Romanya'da ve ay 
bâzı maddelerin ilâvesi ile ilgili Anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 23 
ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türk parası kıymetini koruma Kararının yürürlüğe konulması hakkın 
Avrupa Yatırım Bankası özel Seksiyon Taç Projesi Türkiye Cumhuri 
Bankası arasında Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkımda 

İkraz Anlaşması Türkiye CumhuriyeİJİ (MüstaKvbO ilo Milletlerarası K 
tarafından temsil olunan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 15 
hakkında 

Türkiye'nin ekonomik programının, gerçelcleşmesinıe ve Türkiye'ye ma 
iktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi Kararı hakkında 
Avrupa Para Anlaşmasının 31 Aralık 1965 tarihinden itibaren devam 
delerinin değiştirilmesi ile ilgili iktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilât 
T. C. ile A. B. D. arasında akdedilen Ziraî Maddeler Anlaşmasının ona 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 ikinci Kredi Anlaşması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hü 
dım yapılması hakkında Anlaşma 

Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasın '-.ı 1 Nisan 1966 tarih 
yon Arçelik Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 1966 tarih 
yon Mannesman - Sümerbank Projesi Finansman Mukavelesinin onanm 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/53 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Karar 

Karnın 
Kararname 

21 . 5 . 1966 

6 . 6 . 1966 

25 . 6 . 1966 

28 . 6 . 1966 
a . 7 . 1966 

8 . 7 . 1966 

8 . 7 . 1966 
23 . 7 . 1966 

Kanun 

Karar 

» 

Karnın 

26 . 7 . 1966 

3 . 8 . 1966 

4 . 8 . 1966 

9 . 8 . 1966 

6/6341 3 Şubat 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiy 
ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Temmuz 194 
laşmalarına eldi olarak 1966 - 1967 devresi maddelerini tanzim e 
hinde Varşova'da imzananan Protokol ve eklerinin onaylanması h 

6/6371 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti 
yıllarında vâdesi gelen Türk ticaret borçlarının röfiııansmanına d 

6/6522 3 . 2 . 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 194 
laşmasına ek olarak 1966 - 19(57 devresi mübadelelerini tanzim etmek 
eklerinin onaylanması hakkında 

766 Tapulama Kanunu 
6/8451 Hükümetlin izle Avrupa Yatırım Bankası arasında 10 Mayıs 1967 ta 

yon, Krihan Projesi, (ikinci dilim) Finansman Mukavelesinin 'onanm 
6/6616 18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk para 

!7 sayı!: K;ı>'ara ek Kararın yürürlüce konulması hakkında 

6/6628 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
6/6619 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti ara 

fından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılm 
kında 

777 3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Maarif teşkilâtına, da ir olan Kanunu 
rilmesine dair Kanun 

6/6828 Hükümetimiz ile Birleşik Krallık Hükümeti arasımda imzalanan (V 
nın onanması hakkında 

6/6784 25 . 4 . 1966 tarihli ve 6/6372 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
rihinde Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
dım Anlaşması ve eklerinin imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek 

780 Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 



— C/54 — 

»ilerin, resimlerin ve başka 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

ir 1 . 9 . 

1 . 9 . 

1 . 9 . 

5 . 9 . 

7 . 9 . 

10 . 9 . 

10 . 9 . 

4 . 1 0 . 

12 . 1 0 . 

15 . 1 0 . 
18 . 1 0 . 

22 . 1 0 . 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 
1966 

1966 

gelirlerin 

Numarası 

6/6983 

6/6985 

6/6987 

6/6991 

6/7014 

6/6984 

G/6986 

6/7116 

6/7102 

6/7101 
G/7065 

6/7089 

27 .10 . 1966 
7 .11. 1966 

6/7100 
6/7134 

ö z e t i 

Hükümetimiz ile Avrupa Yatırma. Bankası arasın la 20 Ocak 1966 ta 
yon Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkında. 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası anasında 28 Temmuz 1966 
siyon Sifaş Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 29 Temmuz 1 
Seksiyon, Kenan Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması h 
Hükümetimiz ile İngiltere Hükümeti arasında 29 . 6 . 1966 tarihi 
lık - Tünkiye İkrazı - 1966 Anlaşmasının onaylanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temmuz 1966 
siyon, Gediz Sulama Projesi Finansman Mukavelesinin onanması ha 

Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon. Seka Çaycuma Projesi, 
rupa, Yat ir un Bankası Fina.nsnia.mn Mu'kavon si hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası, Özel Seksiyon, Şişe ve (Jam Projesi Tü 
Yatırım Bankası Finansman Mukavelesi hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında Keban Projesinin Finansmanı için tea 
sı hakkında 
Fransa ile Türkiye arasında aktedilen 13 Suıbat 1964 tarihli Malî 
tokol 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki K 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliğ 
Kredisi Anlaşması 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanmış bul 
sındaki Malî Anlaşma» nın 2 nci maddesinin 1 ııci bendinde bahis 
tarihli ve 6/6093 sayılı Kararname ile % 20 den % 50 oranına 
rofikıansmanı şartını kaldırmak suretiyle sözü geçen Anlaşmanın 
Kredi Anlaşması şekline getirilmesi konusunda 15 Ağustos 1966 tar 
ilişik mektupların onaylanması hakkında 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Yugoslavya'nın ka 
Türkiye Cumhuriyeti üe Finlandiya Cumhuriyeti arasında Ticaret 

http://Fina.nsnia.mn


Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kamın 

'Tebliğ 
» 

Kanun 

» 

» 

Tarihi 

24 . 11 . 1966 

10 .12 . 1966 
10 .12 . 1966 
15 . 1 2 . 1966 

19 .12 . 1966 

7 .12 . 1966 

Numarası 

784 

32 
33 

789 

798 

799 

7 . 12 . 19(5b 800 

29 . 1 2 . 1966 818 

'Tebliğ 
Karaı-

» 

Yönetmelik 
Kara? 

'Tebliğ 

2 
11 

19 

20 . 
25 . 

26 
27 . 

. 1 

. 1 

. 1 

. 1 . 
1 . 

. 1 
1 . 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

, 1967 
1967 

. 1067 
1967 

34 
6/7437 

6/7486 

6/7644 

6/7577 
35 

— C/55 — 

Ö z e t i 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 neu maddesinin 2 nei fı 
Kanun. 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin t 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin t 
Askıda, olan malî meselelerin halledilmesi için T. C. Hükümeti i 
Hükümeti arasında, Anlaşma. 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ba 
yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 
hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyet 
tırmasına dair 18 . 3 . 1966 tarihli Anlaşmanın (ve ekleri) ona 
baklanda 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhur 
ulaştırmasına dair 2 . 5 . 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasın 
1966 yılı Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

1967 yılına ait mevzuat 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin te 
Türkiye'ye 4,1 milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilmes 
Konfederasyonu arasında Anlaşmanın onanması hakkında. 
Hükümetimiz, Etibank ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı ara 
imzalanan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 

Sivil Savunma. İdaresi Mal Yönetmeliği 
Türkiye Cumhuriyeti Hüldinıeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyet 
ulaştırma Anlaşmasının onaylanması hakkında 

1966 Kalkınma İstikrazı tahvillerinin faiz nispetinin % 6 olarak 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin te 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/56 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Karar 1 . 2 . 1967 6/7543 

Kanun 
» 

Karar 

» 

> 
» 

Kanun 
» 

» 

» 

» 

Karar 
» 

» 

2 
12 . 
20 . 

6 

20 . 
27 

10 
31 . 

6 . 

7 , 

8 . 

10 . 
14 . 

8 . 

. 2 

. 2 , 

. 2 . 

. 3 

3 . 
. 3 , 

. 4 . 

. 3 , 

zj. 

. 4 , 

. 4 , 

4 . 
4 . 

5 . 

. 1967 

. 1967 
1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

1967 

. 1967 

. 1967 

1967 
1967 

1967 

827 
828 

6/7513 

6/7847 

6/7759 
6/7626 

851 
6/7838 

C/7959 

6/7689 

6/7654 

6/7957 
6/7999 

C/7869 

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfranstrüktür pr 
yapılacak inşa ve tesis işlerine ait ihaleler, döviz müsaadeleri v 
yete sirayetini önliyeaek tedbirler ve bir bakanlıklanarası kurul 
tarihli ve 6/1470 sayılı Kararname ile bu kararnamede değişiklik 
tarihli ve 6/4167 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılarak ili 
ması hakkında 
Rıhtım Besimi Kanunu 
İthalde alınacak Damga Resmi hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetinin bir organı olan (AİD) a 
Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şubat 1967 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında akdedilen Malî Anlaşmanın onanması h 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 1966 M 
manın onanması hakkında 
•G-ider Vergileri Kanununda hazı değişiklikler yapılması hakkında 
14 . 5 . 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanm 
gösterir yönetmeliğe bir madde eklenmesi hakkında yönetmeliğin 

ry-™kı* akaryakıt tenekeyi ahm'v tanzimi ile, akary 
nın işleyiş şekline ait karar hakkında 
T. C. Hükümeti ile Norveç Krallık Hükümeti arasındaki Kalkınm 
ması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında Belçika 
Hükümetine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşmanın 
Akaryakıtların İstihsal Vergisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AlD) tarafınd 
sı/ndaki 20 Mart 1967 tarihli Anlaşmanın onanması hakkında 
Hükümetimizle Fransa Hükümeti arasında 24 Ocak 1967 tarihinde 
Protokolünün onanması hakkında 



C/57 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

» 

Kanun 

» 

» 

Tebliğ 
» 

Kanun 

Karar 

» 

» 

Tebliğ 
Kanun 
Tebliğ 
Kanun 

1 

24 

29 

1 

1 

2 

9 
9 

13 

13 

15 

20 

23 , 
26 , 
26 , 
26 , 

Tarihi 

. 5 . 

. 5 

. 6 

. 6 

. 6 , 

. 6 . 
. 6 

. 6 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

, 1967 
. 1967 

. 1967 

. 1967 

, 1967 

, 1967 

1967 
1967 
1967 
1967 

Numarası 

6/7942 

6/8173 

876 

877 

6/8170 

6 
36 

875 

6/8198 

6/8197 

6/8199 

38 
883 
39 

890̂  

ö z e t i 

Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şubat 19 
TSKB tarafından finanse edilecek yatırım projele i finansman mu 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 15 . 3 . 1967 
Santral Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı 'm 
daki 11.2.1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriye 
dair 28 . 6 . 1966 tarihli Anlaşmanın uygun bulunduğu hakkınd 
T. C. ile Sovyet S. C. B. arasında bâzı sınaî tesisler kurulması iç 
Türkiye'ye teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak tek 
ödeme şartlarına dair Anlaşmanın onanması hakkında 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin t 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Kanara ilişkin t 

T. C. Emekli .Sandığı Kanununun 32 nei maddesine 6842 sayılı K 
ğiştirilmesi hakkında 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964- tarihli Malî Proto 
hakkında 
T. C. ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tarafından tems 
letleri arasında yapılan ve 4 Nisan 1967 tarihinde yürürlüğe 
sının onanması hakkında 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu dâhilinde 1967 yılı için Hüküme 
sında imzalanan 21 Nisan 1967 tarihli İkraz Anlaşmasının onanma 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin t 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin t 
30.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik 
tarihli ve 202 sayılı Kanun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 
sayılı Kanunun 10 ncıı maddesinin değiştiriiLmesi hakkında Kan 



- C/53 

Vergilerin, resimlerim ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 
Karar 

Kara? 

Tebliğ 
Kara? 

» 

> 

» 
TeMiğ 

Kanun 
Kara? 

Kanun 

» . 
» 

Kara? 

» 

Tarihi 

1 , 
6 . 

7 . 

12 
L3 . 

15 

17 

17 
22 

24 
27 . 

29 

27 
28 . 
9 

15 , 

. 7 . 
7 . 

, 7 . 

. 7 , 
, 7 . 

. 7 . 

. 7 , 

. 7 , 

. 7 , 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 

. 7 
7 . 

. 8 , 

. 8 . 

. 1967 
19&7 

1967 

. 1967 
1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1067 
1967 
. 1967 

. 1967 

Numarası 

6/8376 
6/10396 

6/8451 

40 
6/8459 

6/8424 

6/8458 

6/8299 
12654 

903 
6/8421 

917 

930 
933 

6/8582 

6/8571 

Ö z e t i 

Türk parası kıymetiırui koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında mal v 
transit nakliyatına ve aynı zamanda iki ülke arasındaki nakliyata 
hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Keban Projesi Türkiye 
rım Bankası arasındaki Finansman Mukavelesi hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin t 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında 14 . 6 . 1967 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek 
hakkında 
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den transit geçen yük taşımaya mahsus 
taşıtları ve römorklarından, taşıma ile ilgili koruma ve yönetim g 
alınması hakkında 

Birleşik Krallık - Türkiye 1963 İkinci Kredi Anlaşması hakkında 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının elinde nıeveut çıkacak 
hasır olmak üzere tespit edilen toptan ve perakende satış fiyatları h 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncii maddesinin (E) fıkr 
Türkiye'ye malî yardım yapılmasına dair İktisadî İşbirliği ve Kalk 
nın onanması hakkında 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 say 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
'Tasarruf Bonosu ihracı hakkında Kanun. 
Kalkınma Planının uygulanması esasları hakkında (2) nci madde 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Ma 
ması hakkında 
Hükümetimizle Japon Hükümeti arasında aktedilon Aksu mihanik 
sinin dış finansman Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 



— C/59 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

Karar 

Katran 

Kara;' 
Kanun 
Karar 

Tarihi Numarası 

2 . 9 . 1967 

ö z e t i 

2 . 9 . 1967 
2 . 9 . 1967 

19 . 9 . 1967 

26 . 9 . 1967 

9 . 12 . 1967 

12 . 1 2 . 1967 

16 . 1 2 . 1967 

17 .12 . 1967 

21 .12 . 1967 

28 . İ2 . 1967 

8 . 1 . 1968 
23 . 1 . 1968 
30 . 1 . 1968 

6/8746 EIB ile Hükümetimiz arasında 8 . 12 . 1964 tarihinde aktedilen 
hesap birimi tutarındaki krediye istinaden SEKA - DALAMAN p 
kredi anlaşması hakkında 

6/8755 İtalyan menşeli malların satmalmması ve hizmetlerin ödenmesi hak 
6/8756 T.H.Y. Anonim Ortaklığı ile A.B.D. Hükümetinin resmî bir kurum 

kredi anlaşması Hk. 
6/8863 Hükümetimiz ile Kanada Hükümetinin bir organı olan Dış Yardım 

Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilen KanadaMa Hükümranlık 
arasında 28 . 6 . 1967 yılında yapılan anlaşma hakkında 

6/8554 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macar Halk Cumhuriyeti H 
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

6/9195 AID Teşkilâtından sağlanan ve M.T.A. Ens. tarafından kullanıla 

6/9589 Hacettepe Üniversitesince öğretim lâboratuvar, hastane, kütüphane 
meslekî hizmetler ziyaretçi profesörler, eksperler, tcknisıiyenlcr, mü 
Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimi sağlanması Hk. 

6/9519 AID Teşkilâtından sağlanan ve Orta • Doğu Teknik Üniversitesince 
metlerin tedariki için alman kredi hakkında 

6/9249 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite Hastanesi ve ona b 
tıbbi teçhizat, malzeme ve ilgili hizmetler hakkında 

969 Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüyü ile Zirai Mücade 
dürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye verilm 

980 Gelir Vergisi Kanununun ibazı maddelerinin değiştirilmesi hakkı 

1968 yılı mevzuatı 
6/9361 XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsaad 

992 1967 Kalkınma İstikrazı 
6/9195 T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşki lâtı tarafından t 

pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz Anlaşmasının (M.T.A. için) on 



C/60 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

« 

» 

» 
» 
> 

» 

Tarihi 

15 

16 

16 

28 
28 
15 

18 

. 2 . 1968 

. 2 . 1968 

. 2 . 1968 

. 2 . 1968 

. 2 . 1968 

. 3 .. 1968 

. 3 . 1968 

Numarası 

6/9519 

6/9563 

6/9561 

6/9624 
6/9625 
6/9589 

6/9686 

Ö z e t i 

30 . 

9 . 

30 . 

30 . 

10 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 , 

. 5 . 

. 6 . 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

6/9889 

6/10011 

6/10057 

6/10058 

6/10080 

T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından te 
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Ortadoğu Teknik Ün 
kında 
Hükümetimiz ile La Hange Hollanda'da kurulu De Nede 
Ontvvikkelingslander N. V. arasında yapılan anlaşma hakkında 
EIB ile Hükümetimiz arasında imzalanmış bulanan 175 milyon h 
reğince adı gecen Banka tarafından Samsun'da kurulacak Suni Gü 
nansman ihtiyacının karşılanması Hk. 
Tasarruf Bonoları Tüzüğü hakkında 
ithalde alınacak Damga Eesmi nisbetinin % 15 olarak değiştirilm 
T.O. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından te 
pılan 23.10.1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Hacettepe Üniversitesi 
6802 sayılı Kamusa bağlı 1 numaralı tablonun ı>/!) poMİsyonrmnn (i 
73,50 Krş. olan istihsal vergisi 74,50 Krş'a (ii) fıkrasında yor alan 
gisi 44,1 krş. a, (iii - a) fıkrasında yer alan motorin'in 47.60 ola 
(iii - b) fıkrasının «aa» bendinde yer alan 4 No. lu înel - oil'ün 41,3 
krş a ve (bb) bendinde yer alan 5 ve 6 No. lu fııel - oil'ün 5,30 
çıkarılması hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük taşım 
rına ait Avusturya plâkalı Motorlu Kara Taşıtlarıyle römorkların 
ve yönetim giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 
Türkiye'ye giren yük taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ve r 
karşılıklı olmak şartıyle ingiliz Plâkalı olanlardan alınmaması hak 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz ırasında akdedile 
hakkında 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında .18 . 5 . 
ma hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük taşım 
Cumhuriyeti plâkalı motorlu kara taşıtlarıyle römorklarından nak 
giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 



— C/61 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Karar 
» 

Karar 
» / 
» 
» 

» 

»' 
» 
» 
» 
» 
»ı 
» 

2 

19 
17 

30 
2 
30 
1 

18 

18 
19 
21 
6 
12 
12 
19 

Tarihi 

, 7 . 

. 7 

. 2 , 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 , 

. 7 . 

. 7 , 

. 7 , 

. 7 

1968 

. 1968 

. 1968 

, 1968 
1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 
1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

Numarası 

1051 

6/9994 
6/9591 

6/9991 
G/9996 
6/10058 
6/10139 

6/10183 

6/10197 
6/10225 
6/10214 
6/10325 
6/10384 
6/10387 
6/10426 

7 . 9 . 1968 6/10699 

7 . 8 . 1968 

25 . 9 . 1968 
25 . 9 . 1968 

6/10700 

6/10775 
6/10775 

ö z e t i 

Umumî hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak tedbirlerle 15 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı ma 
nun. 
İstanbul - Anbarlı Termik Santrali için İsviçre - Etibank FS 115 160 
«Türkiye ile İran arasında Transit Anlaşması» ile buna ekli «T 
Protokol» ve eki mektupların, onay belgelerinin teati edileceği ta 
onaylanması hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT Kredisi hakkında 
£ 200 500 lik İngiltere 1968 - 11 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
$ 40 000 000 lik AID Programı Kredisi Anlaşması hakkında 
T. C. Hükümeti île Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 
sı karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın yapıldığı tarihte 
lanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyet 
arası sivil hava nakliyat Anlaşmasının onaylanması hakkında 

£ 12 203 410 lik İngiltere İETT kredisi hakkında 
AID - Ereğli Demir - Çelik arasında $ 14 200 000 lik Kredi Anla 
Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSÎ Keban kredisi 5 nci dilim A 
£ 1 5S6 000 lik İngiltere - MKE kredisi hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT kredisi hakkında 
AID - TSKB arasındaki $ 7 500 000 lik Kredi Anlaşması hakkın 
T. C. Merkez Bankası nezdinde İstikrar Fonu adı altında yeni 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kararın yürürlüğe konulm 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Karayo 
mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara 
nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere Konsorsiyum 1968 - I kredisi hakkında 
£ 275 000 lik İngiltere TCK Boğaz köprüsü proje kredisi hakkında 



C/62 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karaı* 
» 
> 

> 
» 
» 
* 
» 
»' 

Tarihi 

23 .10 . 1968 
8 .11. 1968 
8 .11. 1968 

8 .11. 1968 
8 .11. 1968 
8 .11. 1968 
16 .11. 1968 
25 .12. 1968 
9 .12 . 1968 

Numarası 

6/10847 
6/10855 
6/10897 

6/10897 
6/10899 
6/10900 
6/10980 
6/11010 
6/11091 

» 
» 
» 
» 

> 
Kanun 
Kara? 

» 
» 

14 
14 
28 
28 

13 
12 
28 

2 
3 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

. 1 . 

. 2 

r-l 

. 2 . 

. 3 . 

1968 
1968 
1968 
1968 

1969 
. 1969 
1969 

, 1969 
1969 

6/11070 
6/11071 
6/11110 
6/11116 

6/11228 
1100 

6/11283 

6/11298 
6/11449 

ö z e t i 

Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban 6 ncı dilim kredisi ha 
$ 3 000 000 AH) program kredisi hakkında 
Lit 6 875 000 000 İtalya Proje Kredisi 1968 ve Lit 1 250 000 0 
1968 hakkında 

3 . 3 . 1969 6/11429 

Lit 4 375 000 000 lik İtalya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
$ 7 500 000 EIB - TSKB kadro finansman kredisi hakkında 
$ 11 000 000 ELB - TCDD dizelizasyon kredisi hakkında 
$ 267 140 EIB - DSİ Keban 7 nci dilim kredisi hakkında 
$ 25 000 000 IBRD - Etibank Keban kredisi hakkında 
İran'ın Romanya'dan satmaldığı vagonlar ile di£;er îTnamuller 
ya'nın İran, Suriye, Irak ve diğer Orta - Doğu ülkelerine müte 
kelerin ithal ettiği malların demiryolları, karayolları ve havayo 
liyatmın Türkiye üzerinden geçirilmesi hakkında 
Sch 20 800 000 Avusturya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
FB 50 000 000 Belçika Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
Avrupa Para Anlaşması 1968 - I 25 000 000 $ İrk EKA kredisi 
$ 12 500 000 AID - Ereğli Demir - Çelik Sintering Tes - kredisi 

1969 yılına ait mevzuat 

Hlf 2 600 000 Holânda Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
1968 Kalkınma İstikrazı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyet 
arası karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanmonaylanması hakk 
$ 25 000 000 EMA - 1968 - II kredisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara 
yolcu ve mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın tadili hakkında 
T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Transit 
kında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

Karar 
» 

Kanun 
Kararname 

Kanun 

Karar 
Kanun 
Karar 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Tarihi 

. 3 . 1969 

. 3 . 1969 

. 3 . 1969 

13 . 3 . 1969 

22 . 3 . 1969 
29 . 3 . 1969 
31 . 3 . 1969 
17 . 4 . 1969 

29 . 4 . 1969 

30 
30 
7 
4 
4 

25 
ZD 

8 
20 

o . 
5 . 
6 . 
7 . 
7 . 

2 . 9 . 
8 . 1 0 . 

11 . 1 0 . 
1 1 . 
1 1 . 

29 . 1 1 . 
29 . 1 1 . 
29 . 1 1 . 
29 .11 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

Numarası 

6/11458 
6/11459 

1132 

1133 

6/11412 
6/11589 

1137 
6/11693 

1164 
6/11592 

1117 
6/11762 
6/11745 
6/11973 
6/12200 
6/12200 
6/12349 
6/12536 
6/12597 
6/12654 
6/12705 
6/12726 
6/12726 
6/12726 
6/12726 

ö z e t i 

$ 40 000 000 hk Amerika 1969 Konsorsiyom kredisi hakkında 
$ 30 050 lık E m - DSİ Keban 8 nci dilim kredisi hakkında 

Gelir Vertgisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir 
hakkındaki 19.2.1963 ıtari'h ve. 202 sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı 
•maddesinin değiştirilınııesi hakkında Kanun. 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Kırallığı Hükümeti arasın 
12 . 6 . 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğ 
İthalde alınacak Damga Resmi nisbetinin % 25 olarak tesbiti hak 
EİB - Etibank Gü kava kredisi hakkında 
Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudî Arabistan Kırallığı ara 
nın onaylanması hakkında 
Arsa Ofisi Kanununun 5 ve 7 nci maddeleri hakkında 

Tasarruf bonolarının değiştirme ve tevsik işlemleri Tüzüğü hakkı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 
$ 12 000 000 İD A - Seyhan sulama projesi II. kredisi hakkında 
$ 25 000 000 IBRD - TSKB kredisi hakkında 
Tl. 77 970 050 lık Sürplü Kredisi hakkında 
DM 48 000 000 lık Alman 1969 Preje kredisi hakkında 
DM 15 000 000 lık Alman 1969 TSKB yatırım projeleri Kredisi hak 
İngiltere 1969 - 1 Konsorsiyom Kredisi hakkımla 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Çukurova II Proje Kredi 
Norveç 1969 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
EIB Boğaz köprüsü projesi hakkında 
AID - Smai Yatırım ve Kredi Bankası kredisi hakkında 
İtalya 1969 Keban projesi kredisi hakkında 
İtalya 1969 Refmansman kredisi hakkında 
İtalya 1969 proje - Boğaz köprüsü kredisi hakkında 
italya J969 Keban projesi kredisi hakkında 



— C/64 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
Karar 

» 
» 

Kamın 
Karar1 

» 
» 

» 
Kanun 
Karar 

Tarihi 

10 . 1 . 1970 

11 . 1 
16 . 1 
16 . 1 
4 . 2 

24 . 2 
26 . 2 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

27 
27 
27 
27 
11 
27 . 2 . 1970 

17 . 3 . 1970 

18 . 4 . 1970 

5 . 5 . 1970 

17 . 5 . 1970 
18 . 5 . 1970 
18 . 5 . 1970 

Numarası 

7/3 

1211 
7/113 
7/139 
7/171 
1218 

7/287 

7/331 
7/331 
7/331 
7/331 

1224 
7/342 

7/369 

7/510 

7/586 

ö z e t i 

7/631 
7/725 

İ970 yılı mevauatı 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 1507 sayılı Kanunun 6 
maddesine ve 16.9.1969 tarih ve 79 «ayılı Kanunun 9 neıı maddesine 
kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı ve ith 
paylar hakkımda kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türkiye Curan/ariyeti Merkez Bankası Kanunu 
Ei-B - DSİ Keban projesi IX. dilim kredisi hakkımla 
İngiltere 1959 - II Konsorsiyom kredisi hakkı çula 
Avusturya 1969 proje kredisi hakkında 
1969 Kalkınma istikrazı hakkında 
Akaryakıt ve akaryakıt telekesi ahin ve satımının tanzimi ile akary 
nın işleyiş şekline ait 6/7956 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesinin 
bendinin değiştirilmesi hakkında 
Fransız 1969 Konsorsiyum kredisi hakkında 
Fransız 1969 Keban proje kredisi hakkında 
Fransız .1969 Boğaz köprüsü projesi hakkında 
Fransız 1969 proje kredisi hakkında 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanunun (1567) sür 
Holânda Gelişmekte Olan Ülkelere Yatırım Bankası (NİBDC) ar 
imzalanmış bulunan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında. 
İngiltere Hükümetinin Hükümetimize verdiği İskenderun liman 
Proje Anlaşması hakkında. 
Avrupa Konseyi İskân Fonu tarafından memleketimize verilen 
hakkında. 
İngiliz Hükümetinin Hükümetimize vermeyi taahhüt ettiği 1 432 
hakkında. 
HI.B - T.O.K. Boğaz köprüsü I. dilim kredisi hakkında 
ETB - DSİ Keban projesi X. dilim kredisi hakkında 
Birleşik Krallık Hükümeti ile Hükümetimiz arasında Boğaz Köpr 
İkraz Anlaşması hakkında. 
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Vergilerim, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

» 

Kanun 

Kaimin 
Karaı' 

» 

» 
» 

Kanun 
Karaı' 

» 

» 

21 

28 

28 
28 

28 

5 
25 

29 
25 

25 

25 

Tarihi 

. 5 . 1970 

. 5 . 1970 

. 5 . 1970 

. 5 . 1970 

. 5 . .1970 

. 6 . 1970 

. 0 . 1970 

. G . 1970 

. 7 . 1970 

. 7 . 1970 

. 7 . 1970 

Numarası 

1262 

1266 

1267 
7/744 

7/756 

7/787 
7/868 

1306 
7/1048 

7/1049 

7/1051 

Kanun 
» 

Karaı" 

29 . 7 . 1970 
29 . 7 . 1970 
30 . 7 . 1970 

1318 
1319 

7/1091 

Ö z e t i 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki Kanunu 
mesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek maddelerle geçici maddeler e 
3 ncü maddesi 
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 neu m 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında 
6802 sayılı Güder vergileri Kanununa ek Kanun. 

18 Mayıs 1969 tarihinde Kabil'de imzalanmış olan «Türlüye Cumhuri 
Kırallığı Hükümeti arasında eşya ve Yolcuların Ülkeleri üzerinden T 
arasında Nakliyata Mütedair Anlaşma» nııı onaylanması hakkında 
14 Kasım 1964 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türkiye Cumh 
Cvimhuriiyeti Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Mü 
kolün onaylanması hakkında 
Kanada - Köy İşleri Bakanlığı grayder kredisi hakkında 
Avusturya Hükümeti yetkilileriyle 7 Kasını 1969 tarihinde Viyana'd 
arası Karayolu Nakliyatına Mütedair Anlaşma» nın onaylanması hak 
2510 sayılı İskân Kanununa ek Kanun 

Kütahya ilinin Gediz ilçesine bağlı Saz ve Gümüş köyleri civarında 
Kömür İşletmeleri Anonim Ortaklığına verilmesine dair. 
Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde ABD'nin verdiği 40 m 
masının onanması hakkında. 
4 Nisan 1970 tarihlinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik «Türkiye C 
Krallığı Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Müted 
rafların Anlaşmanın onaylandığını yekdiğerine bildirdikleri en son 
üzere) onaylanması hakkında. 
Finansman Kanunu 
Emlâk Vergisi Kanunu. 
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilâtı temsilciliği 
sanayii geliştirme programı özeti fon Kredisi» Anlaşmasının onanm 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

» 
> 

Tebliğ 
Karar 

» 

7 

7 
7 

16 
22 

1 

Tarihi 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 8 . 1970 

. 9 . 1970 

Numarası 

7/1092 

7/1092 
7/1102 

82 
7/1290 

7/1241 

ö z e t i 

» 

TöbMğ 
Ka^ar 

» 

> 

> 

> 

» 

1 

5 
15 

18 

25 

17 

24 

26 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10. 

1970 

1970 
1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

7/1242 

3 
7/1305 

7/1275 

7/1326 

7/1412 

7/1496 

7/1521 

Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi dle a 
bının işleyfişine ait 6/7936 sayılı Kararnameye ek Kararın, satıcı 
değiştirilmesi hakkında. 
İthalde alınacak damga resmi oranlarının yeniden tespiti hakkın 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun 
1 nci maddesi ve 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ne 
2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 sayılı Karara 1 nci maddesine bâzı 
Türk parasını koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişkin Tebl 
Türkiye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde Hümetimizle İngilt 
«Birleşik Krallık - Türkiye 1970 2 nolu ikraz anlaşmiası»nın onan 
Bâzı Petrol şirketlerince ithal .edilmiş ve ©dilmekte olan hampet 
lar ve 14.10.1967 gün ve 6/8957 sayılı, 4.12.1368 gün ve 6/11029 
melerinin yürürlükten kaldırılması ve 6 . 4 . 1967 gün ve 6/7956 
2-b ve 13 ncü maddelerinin değiştirilmesi' hakkında. 
Petrol hakkı sahiplerinin Türkiye'de imâl ettikleri petrolün mem 
fiyatının tesbitii hakkında. 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karar ilişkin 
Hükümetimizle İngiltere Hükümeti arasında Kırıkkale Çelik bo 
len 1 586 ÖÖO sterlinlik kredinin 1 980 O00 sterline yükseltilmes 
İskenderun Demir ve Çelik Tesislerine inşaası için S'SBC'nin sa 
tutarında finansmana ait özel klirink tertibinden ödemle şartları 
T. C. Hükümeti ile İsveç Krallık Hükümeti arasında akdolunan 
onanması hakkında. 
İsviçre Konfederasyon Hükümeti ile Hükümetimiz arasında akdo 
kredi anlaşmasının mütemmim cüzünü teşkil etmek üzere taraf 
ların onanması hakkında. 
Fransız Hükümeti 1970 yılı için Hükümetimize açtığı kredi ile i 
hakkında. 
Keban barajı için Hükümetimiz ile Birleşik Devletler Milletlerar 
imzalanan kredi anlaşmasının tadili hakkında. 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A 

/ _ _ —̂  
Çeşidi Tarihi Numarası 

Tebliğ 8 . 1 1 . 1970 86 
Karar 20 . 1 1 . 1970 7/1622 

Teblğ 24 . 1 1 . 1970 87 
Karar 27 . 1 1 . 1970 7/1661 

> 27 .11. 1970 7/1652 

> 28 .11. 1970 7/1720 

» 28 .11. 1970 7/1719 

» 24 .12. 1970 7/1738 

» 24 .12. 1970 7/1773 

» 30 . 12. 1970 7/1776 

Tebliğ 9.1. 1971 6 

— C/67 — 

ö z e t i 

Türk Parasını koruma hakkındaki 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 
Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için Avrupa Yatırım Bank 
imzalanan Finansman mukavelesi hakkında. 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki1 17 sayılı Karara ilişkin 
Hükümetimizle Belçika Hükümeti arasında yapılan 75 milyon Belçik 
kında. 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine 16 . 9 . 1960 tarih ve 7a sayılı Kanunun 9 ncu ma 
da kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı ve 
ödenecek paylar hakkındaki Karara ek Karar. 

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında im 
Araştırma ve Eğitim Özel Fon Projesi uygulanması hakkında. 
Avrupa Para Anlaşması (EMA) Fonunun muhtelif tarihlerde Hükü 
dolariı'k kredinin onaylanması hakkında. 
Türkiye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde HüMiınetimizle İngilte 
lanan 1 milyon sterlinlik kredinin onanması hakkında. 
Türkrye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Federal Almanya Hük 
mayı taahhüt ettiği toplam 43,2 milyon marklıkve borç, tescili şek 
Alman Hükümetince kabulü üzerine anlaşmanın onanması hakkında. 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile Hükümetimiz arasında 
lık kredinin onanması hakkında. 

1971 yılıma ait (mevzuat 

Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karara ek tebl 
feoruma hakkında 18 sayılı Kararın 5 nci maddesine 29 . 8 . 1970 t 
lar Kurulu Kararı ile eklenen hükümler gereğince yeni ve eski döviz 
lar hakkında). 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

» 
Yönetmelik 

Kanun 
Tebliğ 
Karar 

> 

•» 

> 

> 

Yönetmelik 

Kanun 

Karar 

23 

24 
23 

22 
1 
2 

12 

15 

29 

31 

8 , 

23 , 

12 

Tarihi 

. 1 

. 1 

. 2 

. 3 , 

. 4 

. 5 

. 5 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

1971 

1971 

1971 

Numarası 

7/1873 

7/18.45 
— 

1380 

7/2347 

7/2441 

7/2417 

7/2526 

7/2537 

1417 

7/2798 

» 12 . 7 . 1971 7/2795 

- d/68 — 

Ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Avusturya Hükümeti arasında 1970 yılı 15 
daki malî yardım hakkında. 
Gümrük giriş tarife cetvelindeki vergi nispet ve hadlerinde değ 

1262 sayılı Kanunun uygulanmasını gösteren Yönetmeliğin ikinc 
ve (e) bendi hükmü. 
Su Ürünleri Kanunu. 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişk 
Avrupa Yatırım Bankası ile T. C. arasında 8 Aralık 1964 tarihli 
sabında biriken TL. fonları tekrar kullanılması»hakkmda. 
Entansif süt üretimi projesinin finansmanı için İDA'dan alınan 
kında. 
Radyo, televizyon alıcılarından alınacak yıllık ruhsat karşılığı t 
kında. 
îngiltere Hükümetinin Gübre Fabrikaları A. Ş. ne İskenderun v 
sii için Hükümetimize verdiği 6,7 milyon sterlinlik kredi anlaşm 
7269 sayılı Kanunu 2 . 7 . 1968 tarih ve 1051 sayılı Kanunla de 
kamlar Kurulu Kararı. 
2510 saynlı îs'kân Kanununa ek 1306 sayılı Kanunun bâzı maddel 
terilen Yönetmelik. 
Deniz Kuvvetlerinde yabancı harp gemileri ve harp gemisi ciha 
malzemesi satmalmmasma dair Kanun. 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde Fransız Hüküme 
ahhüt ettiği 102 milyon Fransız frangı tutarındaki Anlaşma ve 
kında. 

Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile ak 
bına ait 6/7956 sayılı Kararnamenin b (d), b, 18 (a) maddeleri 
7/1092 sayılı Kararnamenin 1 nci maddesi ile değiştirilen 9 ncu 
yeni bir madde eklenmesine dair. 



— 0/69 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

12 . 7 . 1971 7/2811 Memur konutları Yönetmeliği hakkında Kararname. 
15 . 7 . 1971 7/2818 Burdur, Bingöl ve Maraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle, D 

Bingöl, Elâzığ, Maraş, Van ve Gaziantep illerinde bütün iş yerler 
vamı süresince 275 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince B 
sı hakkında. 

Kanun 20 . 7 . 1971 1446 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlanacak (c) cetveline 29 . 7 . 1970 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanu 
kında. 

Karar 31 . 7 . 1971 7/2873 Türkiye Elektrik Kurumunun 10,5 milyon dolarlık gaz türübini 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümetinden 1 307 853 .90 dol 
Anlaşmanın onanması hakkında. 

7/2874 Ankara ve İstanbul gecekondu bölgelerinin düzenlenmesi konusun 
Avrupa Konseyin iskân fonundan alman 4 milyon DM'/lik kredi i 
lerinin onanması hakkında. 

31 . 7 . 1971 

19 . 8 . 1971 7/2950 Hükümetimizle İBRD arasında Washington'da imzalanan 13,5 mil 
masının onanması hakkında. 

19 . 8 . 1971 7/2963 Yaş meyve ve sebze projesinin dış finansmanını sağlamak için İ 
Birliğinden temin edilen kredilerle geliştirme krediler hakkında 

23 . 8 . 1971 7/3046 Türkiye Yardım Konsorsiyamu çerçevesinde Belçika Hükümetinin 
ettiği kredi ile ilgili Anlaşma hakkında. 

25 . 8 . 1971 7/3026 TEK enerji hatları projesinin dış finansmanı için Dünya Bankası 
lık kredi hakkında. 

25 . 8 . 1971 7/3027 Çukurova enerji projesi için Dünya Bankasından sağlanan 7 mily 
laşmanın onanması hakkında. 



_ c/70 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirleri** 
dayanakları 

p 
Çeşidi 

Karar 

Yönetmelik 
Kanun 

Tarihi Numarası O s e t i 

2 . 1 . 1972 
13 . 1 . 1972 

4.9. 1971 7/2996 
2 . 9 . 1971 7/3098 

» 

» 
» 
* 

» 

Kanun 
Karar 

> 
» 

13 

20 

20 
7 
13 

18 

6 
27 

27 
23 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

1971 

1971 

1971 
1971 
1971 

1971 

1971 
1971 

1971 
1971 

7/3132 

7/5066 

7/5067 
7/325] 
7/3271 

7/3292 

1497 
7/3539 

7/3587 
7/3561 

1511 

AID program kredisi hakkında. 
Japon Hükümeti tarafından çeşitli yatırım projeleri için sağlanan 
onanması hakkında. 

Fransız Cumhuriyeti Hükümetinin. Keban Barajı ve Hidroelektrik 
nansmanı ihtiyacını karşılamak üzere verdiği kredi hakkında. 
İstanbul su projesi için ÎBRD'den sağlanan 37 milyon dolarlık pr 
kında. 
İstanbul gübre sanayii için ÎBRD'den alman 24 milyon liralık 'dış 
Holanda Hükümetinin Hükümetimize verdiği 1971 yılı ıkredisi hak 

Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında Boğaz köprüsü v 
köprüsünün finansmanda kullanılmak üzere sağlanan finansman 
kında. 
Belçika Krallık Hükümetinin Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu çer 
diği 1,5 ımdlyon sterlinlik program kredisi hakkında. 
Çay Kurumu Kanunu. . 

T. C. Hükümeti ile Japonya deniz aşırı Ekonomik işbirliği fonu a 
projesi için) imzalanan 9 milyar yediyüz yirmi milyon yen tutarın 
ması haikkmda. 
Reasürans tekelinin 3 yıl süre ile Millî Reasürans T. A. Ş. ne ve 

Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı Karara ek kar 
şında dolar karşısında 1 dolar = 14 TL. olarak tespiti hakkımda. 

1972 yılına ait mevzuat 

Atatürk Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği. 
Harcırah Kanununa ek Kanun. 



. . . C/71 — 

Vergilerin, remmlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

Kanun 

Karar 

Tebliğ 

Kanun 

Karar 

Kanun 

Karar 

Kanun 
Karar 

Tarihi 

18 . 1 . 1972 

18 . 1 . 1972 

18 . 1 . 1972 

18 . 1 . 1972 

5 . 2 . 1972 

14 . 2 . 1972 

19 . 2 . 1972 
19 . 2 . 1972 

24 . 2 . 1972 

29 . 2 . 1972 

9 . 3 . 1972 

8 . 4 . 1972 

18 . 4 . 1972 
22 . 4 . 1972 

30 . 5 . 1972 

Numarası ö z e t i 

7/3674 T. O. Hükürmeti ile Federal Alrmanya Cumhuriyeti arasmda yapı 
Anlaşmasının onanması hakkında. 

7/3678 EMA (Avrupa Para Anlaşması) îdare Meclisinin Türkiye'ye kıs 
verilmesine ilişkin Kararın onanmasına dair. 

7/3709 Boğaz Köprüsü projesi için Japonya'dan sağlanan 3 312 000 0 
masının onanması hakkında. 

7/3696 T. C. ile Eximbank arasında (TKÎ Kurumuna verilen) 1 500 000 
kında. 

1512 Noterlik Kanunu. 

7/3823 Haşhaş ekiminin yasaklanması d'olayısıyle, Hükümetimizle ABD 
taksidi olan 2 milyon dolarlık Anlaşma ile 300 bin dolarlık Anl 

7/3856 T. C. ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasmda akdedilen ikraz An 
1118 sayılı Oyun kâğıtları monopolü Kanununun 6 600 saylıı Ka 
verdiği yetkiye dayanarak satış fiyatlarının tespiti hakkında. 

1544 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
pılmasındaki Kanun. 

7/3996 Avrupa Yatırım Bankası özel seksiyon Boğaz Köprüsü projesi 6 
Yatırım Bankası arasındaki Kredi Anılaşmasının onanması hakkın 

1571 Bâzı temel maddeleri fiyatlarına yapılan. zamlardan elde edilen h 
açılacak bir deprem fonu hesabından toplanmasına dair Kanun. 

7/4229 Denizli ilinin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismaüller köyü civarın 
letme imtiyazının Köyceğiz Kromları İşletmesi Limited İşletmesin 

1581 Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu. 
7/4202 5 . 6 . 1969 tarih v e 6/11933 sayılı Kararnameye ek Kararname ( 

titüsünce yapılan tahlillerin fiyatlarının tespiti hakkında. 
7/4344 İşletmeye açılmış ve açılacak olan çeşitli bölgelerdeki sulama ş 

tam sulamalardan alınacak ücretlere ilişkin Kararname. 



Vergilenin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
Karar 

» 
» 

» 

» 

Kanun 

Karar 

» 
Yönetmelik 
Kanun 
Karar 

» 

» 
» 

» 

r 

26 
2 . 

1 
6 

15 

15 

17 

30 

19 
25 
1 
3 

20 

1 
1 

5 

Tarihi 

. 6 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10, 

1972 
1972 

1972 
1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

, 1972 
, 1972 
. 1972 
. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

Numarası 

1598 
7/4502 

7/4635 
7/4625 

7/4660 

7/4666 

1610 

7/4661 

7/4897 

1615 
7/4570 

7/4768 

7/4845 
7/5065 

7/4986 

— C/72 — 

Ö z e t i 

Malî Denge Vergisi Kanunu. 
T. C. Hükümeti ile AID tarafından temsil olunan ABI) ara 
10 400 000 dolarlık hibe Anlaşması hakkında. 
Türkiye'ye maJİî yardıma ilişkin (OECD) Konsey kararının onanma 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için AID tarafından Hükümetim 
kredi ile ilgili Anlaşmanın onanması hakkında. 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için Uluslararası İmar ve Kalkın 
açtığı 76 milyon dolarlık kredi hakkında. 
Antalya'da kurulmuş Onman Ürünleri Sanayii için Birleşmiş Mille 
355 bin dolarlık yardım alınmasına dair Anlaşmanın onanması hak 
29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı m 
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanu 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ana tevsiat projesinin kısmî dış 
mak üzere Essim'bank tarafından Hükümetimize açılan 28,5 milyon 
manın onanması hakkında. 
Arsa sayılacak arazi hakkında Kararname. 
Beden Terbiyesi bölgeleri hesap alım satım bilet ve ayniyat Yönetm 
Gümrük Kanunu. 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde Belçika Hükümetin 
milyon Belçika frangı tutarındaki krediye ilişkin Anlaşmanın onan 

Muş ilinin merkez ilçesine bağlı Kızılağaç ve Dazikom köyleri sı 
madeni işletme imtiyazının 40 yul süre ile Barit Maden Ltd. Şirke 
Marmara otelinin işletme kararının 2 ve 5 nci maddelerinin değişt 
Hükümetimiz ile İD A arasında istanbul şehirsel gelişme projesinin 
2 3O0 000 dolarlık kalkınma kredisi hakkında. 
Eximbank ile Hükümetimiz arasında imzalanan Kara Yolları Genel 
makin alan projesi için (5 125 800 dolarlık) kredi anılaşmasının yür 



— C/73 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

» 

Kanun 
Karar 

Kanun 

Tarih? 

24 . 10 . 1972 

1 .11. 1972 

14 .11. 1972 
21 . 1.1 . 1972 

26 .12. 1972 

Numarası 

7/5102 

7/5146 

1627 
7/5368 

164K 

Ö z e t i 

Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için T. C. Hükümeti ile 
ve Lüksenburg'da imzalanmış olan anlaşmanın adı geçen proje iliş 
Hükümetimizle Eximbank arasında ve Wells Fargo Bank N. A. 
Müdürlüğü'nün Ayvacık Barajı projesi ile ilgili dış finansman 
dolarlık 'kredi anlaşmasının onanması hakkında. 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilmesi h 
A. B. D. Hükümetinin (AID) vasıtasıyle Boğaziçi Üniversitesinin 
tine yaptığı yardım, halkkmda Anlaşma Kararı 
2 . 7 . 1967 tarih ve 828 sayılı İthalde alınan Damga Resmi Kan 
rilmesi ve vürürlük süresinin artı nlm'a sına. 'dair Kanun 

.Karaı 6 . 

2V>' 

26 . 
31 

31 . 

12 . 

29 . 

4 

5 

1 . 

1 . 

1 . 
. 1 

1 . 

3 . 

. 3. . 

4 

. 4 

1973 

. 1973 

1973 
. 1973 

1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

7/5629 

7/5638 

7/5684 
7/5726 

7/5761 

7/5846 

7/61.91 

7/6198 

7/6206 

1973 yılına aıit mevzuat 

B. M. K. P. yardmıı ile yüıütülmdkte olan iş güvenliği projesi u 
tarihinde Ankara'da imzalanan 1 numaralı »tadil metninin onayla 
Almanya Hükümetinin Hükümetimize açacağı kredi ile ilgili Ank 
manın onaylanması hakkında 
Bazı mallardan Gümrük Vergisi yerine tek ve maktu vergi alınma 
İkinci Beş Yıllık Plan döneuni için isviçre Hükümetinin Hüküme 
ıkredi verilmesine dair Anlaşmanın uygulanması hakkında 
Götürü gider usulünde su ve kara avcılığında uygulanacak götür 
1974 yıllarında su •avcılığı için % 82, kara avcılığı için % 80 ola 
Denizli'nin Acıpayam ilçesine 'bağlı Kara İsmailler köyündeki krom 
mesi Madencilik Limited Şirketine verilmesi kararlaştırılmıştır. 
P. T. T. Genel Müdürlüğü projesinin dış finansmanını karşılamak 
nusundaki Anlaşmanın onaylanması hakkında. 
T. C. Hükümeti ile Hol ânda Gelişmekte olan Ülkeler Yatırım Ban 
Anlaşma hakkında 
Hollanda Hükümetince T. C. ne yardım için iki Hükümet arasında 
ması Kararı 



C/74 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanaklar* 

Oesidi 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

25 . 4 . 1973 7/6294 

25 . 4 . 1973 7/6302 

14 . 2 . 1973 7/5847 

27 . 2 . 1973 7/5916 

26 . 2 . 1973 7/5925 

26 . 2 . 1973 7/5927 

21 . 5 . 1973 7/6404 

T. C Hükümeti ile Holânda gelişmekte olan ülkeler Yatırım Bankası ( 
İkraz Anlaşması hakkında 
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Projesi u 
hakkında 
Gaziantep'in Mahiye ilçesine bağlı Daracık köyündeki krom madenin 
caret ve Limited Şirketine verilmesi kararlaştırılmıştır. 

5 
25 
3 
8 

8 . 

8 , 

14 , 
19 . 

. 4 

. 4 , 

. 5 

. 5 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 . 
6 . 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

. 1973 

, 1973 

, 1973 
1973 

1702 
1710 
1712 
1716 

1717 

1718 

1739 
1742 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Ilükümetiımiz arasındaki Malî Prot 
Avrupa Yatırım Bankası kanalıyle yatırım projesinin finansmanı için 
I'. T. T. Genel Müdürlüğü projesinin tevsi at programının finansmanı 
metimizle Kanada Hükümeti arasında Kredi Anlaşmasının onaylanm 
Türkiye Sınaî Kalkınma Bankacı ile Dünya Bankası arasında finans 
Hükümetimizle Banka arasındaki Garanti Anlaşması hakkında 
Milletlerarası İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD) Konsey 
rarı uyarınca 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 n 
Kurulunca kararlaştırılmıştır. 
Petrol Reformu Kanunu 
Eski Eserler Kanunu 
647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile SSCB Hükümeti arasındaki hava 
onaylanması hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti arasında hava ulaştırm 
na dair Kanun 
T. C. Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti arasında hava ula 
onaylanmasına dair Kanun 
Millî Eğitim Temel Kanunu 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 'hakkındaki Kanund 
Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

Karar 

Tarihi 

26 
20 

21 

25 
26 

26 
28' 
2 

. 6 . 1973 

. 6 . 1973 

. 6 . 1973 

. 6 . 1973 

. 6 . 1973 

. 6 . 1973 

. 6 . 1973 

. 6 . 1973 

Numarası 

1743 
1744 

1753 

1757 
1772 

1773 
1784 

7/6526 

» 2 . 6 . 1973 7/6579 

Kararname 12 . 6 . 1973 7/6585 

» 28 . 6 . 3 973 7/6713 

» 2 . 7 . 1073 7/6781 
» 16 . 7 . 1973 7/6884 

— C/75 — 

Ö z e t i 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 neti maddesinin sanıma iki 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
geçici madde 'efelenmesine dair Kanun 

506 sayılı (SSK) Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
mesi hakkında Kanun 
Topralk ve Tarım Reformu Kanunu 

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı K 
tirilmesine dair Kanun 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama usulleri hak 

Türk Uçaik Sanayii A. O. Kanunu. 
Bakanlıklar, Devlet Teşekloilleri, Üniversitelerle özel müessese ve şa 
ni Fennî Kullanıma Yönelin eliği 

2 . 5 . 1973 tarihli Bakanlar Kurulu karanyle Etibank dış finansm 
ce karşılanmasına ilişkin Anlaşmanın onaylanması hakkında 

Tarım dışı sektörlerin ihtiyacını karşılamak üzere Hükümetimiz ile 
imzalanan Anlaşmanın onaylanması hakkında 
Hükümetimizle Dünya Bankası (IBRD / II)A) arasında imzalanan 
laşmasının onaylanması hakkında 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı T. C. Hükümeti projesi. 
T. C. ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Boğaziçi 
nen Hüküm etim ize (AID) yardımı ile ilgili Anlaşmanın uygulanm 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

cm — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 

Tebliğ 
Yönetmelik 

Kararname 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

20 . 7 . 1973 
20 . 7 . 1973 
20 . 7 . 1973 
20. . 7 . 1973 
20 . 7 . 1973 
20 . 7 . 1973 

26 . 7 . 1973 

18 . 8 . 1973 
18 . 8 . 1973 

4 . 9 . 1973 

1 . 10 . 1973 
24 . 8 . 1973 
14 . 9 . 1973 

24 . 10 , 1973 

3 . 11 . 1973 

26 . 11 , 1973 

4 . 12 . 1973 

4 . 12 . 1973 
31 . 12 , 1973 

7/6795 Sovyet S. C. B. ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
7/6837 Norveç Kırallığı ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
7/6838 Avusturya ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
7/6839 İsveç Kırallığı ile imzalanan hava ulaştırması anlaşması. 
7/6840 Polonya Halk Cumhuriyeti ile hava ulaştırması anlaşması. 
7/6849 Belçika Hükümetinin Hükümetimize açacağı 100 milyon Belçika frangı k 

olan anlaşmanın onaylanması hakkında. 

7/6918 T. C. Devlet Demiryollarının yeniden düzenlenmesi ve dış finansman ihtiya 
mizle Dünya Bankası (IBRD) arasında 25 Mayıs 1973'te imzalanmış Garant 
kında. 

7/7014 İtalyan Hükümetinin Türkiye'ye yardım komisyonu çerçevesinde açacağı k 
7/7019 İstanbul elektrik şebekesinin ıslahı projesinin Dış Finansman ihtiyacını 

uluslararası Kalkınma Bankası arasında imzalanan İkraz Anlaşması hakkınd 
7/7062 Fransız Hükümeti ile imzalanmış 16 . 9 . 1970 ve 11 . 6 . 1971 tarihli malî p 

kredilerden kullanılmamış 53,6 milyon franklık kredinin uzun vadeli krediye 
7/7202 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karar. 

Özel Dış Krediler ve Faiz Eşlendirme Fonu hakkındaki 7/5399 sayılı Karar 
Define araştırılması ile ilgili yönetmelik. 

7/7219 AET ile imzalanan malî protokol çerçevesinde THY projesi finansmanı m 
hesap birimlik kredi hakkında. 

7/7408 Türkiye Cumhuriyeti ije AID arasında 19 . 9 . 1973 tarihinde imza edilen İk 
kında. 

7/7471 Halen yürürlükte bulunan mevduat munzam karşılıklar oranları ile bu karş 
bankalara eksik kısım üzerinden uygulanacak cezaî faiz oranlarının hali haz 
jonktür ve para - kredi durumu gözönüne alınmak suretiyle yeniden tespiti h 

7/7602 Denizyolları Özel Etüdü ile ilgili, Hükümetimizle Mil etlerarası İmar ve Ka 
nan yardım anlaşmasının onaylanması hakkında. 

1 Türk Parası Kıymetinin Korunması hakkındaki 17 sayılı Karara ek 7/7222 sa 
7/7674 İthalât rejimi kararı hakkında. 



- r Q/77 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Genelge 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Tebliğ 

» 
Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Kraarname 

» 
Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

Yönetmelik 
Kanun 
Genelge 

2 
3 
3 

10 
10 
10 
12 

16 

19 

30 

31 , 

31 

2 . 

2 , 
3 . 

6 , 
9 . 

10 , 

Tarihi 

. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. ı 

. 1 

. 1 

. 1 

. 1 . 

. 1 

2 . 

. 2 . 
2 . 

. 2 . 

. 2 . 
, 2 . 

. 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

1974 

. 1974 
1974 

, 1974 
, 1974 
, 1974 

Numarası 

7/7674 
— 

7/7639 
— 

7/7454 

— 

K.H.K.9 

K.H.K.10 

7/7753 

— 

7/7787 

7/7804 

1788 

Ö Z E T İ 

1974 yılma ait mevzuat 

Dış ticaret işlerine dair sirküler anlaşmalar (73137) 
İthalât rejimi kararı. 
İthalât yönetmeliği. 
Bağ - Kur personeli fazla çalışma yönetmeliği. 
Çider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği. Sıra No : 216. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 sayılı Karara ilişkin Tebliğ Say 
T. C. ile Avusturya Hükümeti arasındaki sosyal güvenlik anlaşmasının idar 
tarihli anlaşmaya ek anlaşma. 
Veraset ve İntikal Vergisi genel tebliği Seri No : 18. 

K.H.K.9 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu : 1327 sayılı Kanunla ve 6, 7, 8, sayı 
lerde değişik bazı maddelerin değiştirilmesine dair kanun hükmünde kararn 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geç 
lenmesine dair kanun hükmünde kararname. 
Devlet Memurları geçici süreli görevlendirme yönetmeliği. 
İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketinin gerçekleştireceği amonyak - üre 
mamullerin çelik konstrüksiyon malzemenin ve 6Man büyük ölçüdeki diki 
alınan İstihsal Vergisinden istisna edilmesi hakkında teblğ. 
Diyarbakır ili Ergani ilçesi Çakmak köyü mevkiinde bulunan çakmak ta 
hakkında karar.' 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilen teşvik ve uygulama belgeleri hakk 
18 . 8 . 1974 gün 7/7020 sayılı ve 22 . 9 . 1973 gün 7/7235 sayılı Kararna 
pılmasına ilişkin 11 Sıra No. lu karar. 
Hacettepe Üniversitesi Basın Yayım Merkezi Enstitüsü Döner Sermaye Yön 
Cumhuriyet Üniversitesi kanunu. 
Dış ticaret işlerine ait, Avrupa Ekonomik Topluluğu kararlarına ek karar 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

__ 0/T8 — 

Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 

Kararname 
» 

Tebliğ 
Kararname 

Yönetmelik 

Tebliğ 
» 

Kararname 
» 
» 
» 
» 

Karar 
Tebliğ 

Kararname 

11 

11 

12 
12 
14 
15 

Tarihi 

. 2 . 1974 

. 2 . 1974 

. 2 . 1974 
E 2 . 1974 
. 2 . 1974 
. 2 . 1974 

Numarası 

7/7679 

7/7003 
7/6791 

K.H.K.11 

Ö Z E T İ 

15 . 2 . 1974 

15 
22 

25 . 
25 . 
25 , 
25 . 
25 . 

25 

28 . 

28 . 

1 . 

2 
2 

2 
. 2 . 
. 2 . 
, 2 . 

2 

2 

2 

. 2 . 

. 3 , 

. 1974 

. 1974 

, 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 
, 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

— 

7/7853 
7/7855 
7/7863 
7/7864 
7/7866 

— 

7/7823 

7/7833 

7/7877 

7/7679 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 6 maddesinin (1) fıkr 
ve 2/1685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kabul olunan «eksiltm 
delerine lüzum görülen hallerde kısmen veya tamamen eklenebilecek fıkr 
Bağ - Kur Genel Kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetmen 

T. C. Hükümeti ile Avrupa Konseyi iskân fonu arasında ikraz mukaveles 
Birleşmiş Milletler Kalkınma programı Türkiye Hükümeti Projesi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ve uygulama Genel Müdürlüğünce 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek g 
msei hakkında kanun hükmünde kararname. 
Üniversite asistanları ve öğretim görevlileri ile diğer öğretim yardımcıla 
yönetmelik. 
Vergi Usul Kanunu genel tebliği Sıra No : 119. 
8 kat sayısının uygulanması hakkında tebliğ. 

Akaryakıt fiyat farklarının, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına alın 
Akaryakıt ve akaryakıt çeşitlerine yapılan zamlar hakkında. 
vŞeker fiyatlarının yeniden ayarlanması hakkında. 
Demir - Çelik fiyatlarının yeniden ayarlanması hakkında. 
Gazete kâğıdı, üçüncü hamur ve okul kitap kâğıdı satış fiyatları hakkınd 

Çimento fiyatlarının yeniden tespiti hakkında karar. 
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlardan meydana gelen artışın T. C. Z 
ması hakkında. 
Çankırı ilinin İlgaz ilçesine bağlı Güney Köyü Sindeler mevkiinde buluna 
Maden Kanununa alınması hakkında. 
Kütahya ilinin Gediz ilçesine bağlı Şaphane mevkiinde bulunan Şap mad 
Müdürlüğüne verilmesi. 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve desteklem 
karar. 



_ C/T79 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
> 

Kararname 
Tebliğ 

Genelge 
Kanun 

Tebliğ 

Genelge 

Kararname 

5 
6 

7 
7 

11 
13 

17 
23 

17 . 

Tarihi 

. 3 

. 3 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 

. 3 . 

.-: 3 . 

. 3 . 

4 . 

. 1974 

. 1974 

1974 
. 1974 

. 1974 

. 1974 

, 1974 

1974 

1974 

Numarası 

— 
— 

7/7871 
— 

1800 

— 

7/7977 

Tebliğ 

» 

Kararname 

18 = 

24 . 

24 

25 
9 

11 . 

14 . 

s 4 , 

. 4 . 

. 3 

. 3 
. 4 

4 . 

4 . 

. 1974 

1974 

. 1974 

. 1974 
. 1974 

1974 

1974 

7/7992 

7/8011 

— 

— 

7/7941 

7/7988 

Ö Z E T I 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında, 19 sayılı Karara ilişkin tebliğ s 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme 
Karara ilişkin 1 sayılı Tebliğ. 
T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti arasında hampetrol boru hattı Anlaşm 
T. C. Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında hava ulaştırma An 
da. 
Dış ticaret işlerine dair Sirküler Anlaşmalar 74 - 17 - 18. 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla 
düzenlenen Gösterge tablolarında değişiklik yapılması ve ek geçici madde ek 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Karara ilişkin Tebliğ. Say 
Türkiye Elektrik Kurumu 1 Ocak 1974 de yaptığı yakıt fiyat farkının ceryan 
gili genelge (No : 1974/2) 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Hükümetimiz arasındaki İkinci Malî Pr 
lecek Antalya Ormancılık kâğıt projesi ile ilgili olarak 28 . 12 . 1973 tarihli 
yanılarak Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanmış bul 
tarında ödünç verilmesi öngörülen finansman mukavelelerinin onaylanmas 
Arnavutluktan ithal edilmiş bulunan hampetrolün fiyat farkından doğan 3 
transfer edilmesi hakkında. 
Bursa ilinin Merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş Volfran maden 
tiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında. 
Yurt dışında çalışan işçi ve serbest meslek erbabının meslekî faaliyetleri ile il 
kine âlet ve cihazlara ilişkin Tebliğ. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik belgeleri Ocak 1974. 
Çimento satış fiyatı ve primleri hakkındaki K/1164 sayılı Karara ilişkin 19 sa 
ğiştirilmesi hakkında. 
Türkiye Selüloz ve kâğıt fabrikaları işletmesinin Gazetelere sattığı kâğıt bede 
dan Japon finansman açığının karşılanması hakkında. 
T. C. Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 
laşmasına ek onbeşinci protokol. 



_ 0/180 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

» 

» 

Tebliğ 
Tebliğ 
Yönetmelik 

» 
Tebliğ 

Kararname 
Karar 

Tebliğ 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 

» 
» 

Genelge 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

» 

24 

25 

26 
27 

3 
6 
7 

8 
9 

9 
10 
11 
11 
12 

13 , 
14 
14 

15 . 

15 
16 . 
17 . 

Tarihi 

. 4 

. 4 . 

. 4 
• 4 
. 5 
, 5 
. 5 

. 5 . 
. 5 

. 5 

. 5 

. 5 . 

. 5 

. 5 . 

• 5 :. 
. 5 . 
. 5 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 
5 . 

, 1974 

. 1974 

. 1974 
, 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 
1974 

. 1974 
1974 

: 1974 
1974 

. 1974 

1974 

, 1974 
1974 
1974 

Numarası 

7/8025 

7/8049 

— 
— 
— 
15 

7/7982 
— 

218 

7/8056 
— 

7/8147 

7/8113 
7/8061 

—• 

7/8197 

7/8117 
7/8121 

Ö Z E T t 

Yabancı memleketlerde öğrenim ihtisas ve doktora yapmakta olan öğren 
tarihine kadar aylık ek ödenek ve yolluklarının yeniden tespiti hakkında. 
Balıkesir ilinin Edremit ilçesine bağh Eğmir köyü civarında bulunan dem 
Madencilik Limitet Şirketine verilmesi hakkında. 
Veraset ve İntikâl Vergisi Kanunu Genel Tebliğ seri No : 19. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama için verilen Teşvik belg 
Ege Üniversitesi Mediko - Sosyal Hizmetler Merkezi Yönetmeliği. 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksele Kurulu Yönetmeliği. 
Fiyat Kontrol Komitesi Başkanlığının 19 sayılı Karara ek karann uygula 

Ergene havzası Batı kesimi yeraltı suyu İşletmesi hakkında. 
1 7 . 4 . 1974 tarihli ve 7/977 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek karar, A 
rupa Yatırım Bankası ile T. C. arasındaki finansman mukavelesi. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliğ. 
Türkiye - Radyo Televizyon Kurumu Tazminat Yönetme!iği. 
T. C. ile A. B. D. Export - İmport Bankası Anlaşması. 
Toprak ve Tarım Reformu mera, yaylak ve kışiak Yönetmeliği, 
Arazi Vergisi geçici muaflıklardan yararlanacak arazinin muafiyet cihe 
fiyet süreleri hakkında Karar. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin personel seferber olma hazırlıkları Yönetmel 
T. C. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında ikraz Anlaşması h 
Dış ticaret işlerine dair sirküler. 

Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Danacık köyü krom madeninin 
tinden-Anonim Şirketine devredilmesi hakkında. 
İhracat geçici vergi iadesi uygulamasına dair karara ilişkin geçici iade 
Bazı devlet memurlarına kirasız olarak tahsis edilecek konutların tah 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Arapoşuğu köyünde bulunan kro 
Anonim Şirketine devredilmesi hakkında. 



— €/ı81 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Genelge 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

17 

18 
24 

24 

24 

30 
31 

Tarihi 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

x 5 •, 

. 5 , 

. 5 . 
. 5 

1974 

, 1974 
1974 

. 1974 

. 1974 

, 1974 
. 1974 

Numarası 

7/8207 

7/8132 
7/8304 

— 

— 

7/8258 
K.H.K.12 

Ö Z E T î 

5 , 6 . 1974 

11 . 6 
12 . 6 

7/8251 

Rize iline bağlı Hopa ilçesi Ebuhemşin köyünde bulunan Manganez mad 
mesi hakkında. 
Milletlerarası Anıtlar ve Siteler konseyi (ICOMOS) Türkiye MiUî Komitesi 
Gazete kâğıdı, üçüncü hamur ve okul kitap kâğıdı satış fiyatları hakkın 
ğiştirilmesi hakkında karar. 
Dış Ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar. 

Akaryakıt fiyat istikrar fonu hesabından akaryakıt satış ve tevzi şirket ve 
den itibaren beher teneke için 575 kuruş ödenmesi uygun görülmüştür. 
Arsa sayılacak parsellenmiş arazi hakkında karar. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve kanun h 
bazı maddelerin değiştirilmesine, bazı maddelerin kaldırılmasına ve bazı 
hükmünde kararname. 
Götürü Gider Usulünde safi ziraî kazançları tespit edilecek Gelir Vergisi 
rinin onaylanması, 

11 . 6 . 1974 7/8125 

1974 
1974 

15 . 6 . 1974 

Tebliğ 
Kararname 
Tebliğ 
Tebliğ 
Yönetmelik 
Tebliğ 
Kanun 
Tebliğ 

15 . 

19 . 
19 . 
22 , 
26 
26 . 
28 , 
28 

. 6 . 

6 . 
. 6 . 
. 6 . 
. 6 , 
. 6 . 
, 6 . 
. 6 

, 1974 
1974 

. 1974 

. \9n4 

. 1974 
, 1974 
, 1974 
. 1974 

Sergi, fuar, toplantı veya benzeri gösteride sergilenecek veya kullanılac 
la ilgili gümrük sözleşmesi. 

— Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği. 
7/8275 T. C. Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 9 T 

masına ek protokol. 
7/8297 T. C. Hükümeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 2 

masına ek Protokol. 
Özel Ticaret fonu Tebliği. 

7/8131 Eşyaların kabulü için A.T.A. karneleri hakkında gümrük Sözleşmesi. 
— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve uygulama Genel Müdürlüğünce 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 
— Nükleer araştırma projesi destekleme yönetmeliği. 
— Emlâk vergisi koruma genel tebliği. Sıra No : 9 

1826 Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan doğan çocukların cezasız tesc 
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No : 302 T.) 



— C/82 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

» 

Tebliğ 
Yönetmelik 

Tebliğ 

Kararname 
» 

» 
Tebliğ 
Kararname 

» 
Yönetmelik 

Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 
Yönetmelik 

Kararname 
Yönetmelik 
Tebliğ 

» 
Genelge 
Tebliğ 

» 
,» 

2? 

29 

29 
30 

30 

4 . 
5 . 

7 , 
7 
8 , 
9 , 
9 

10 . 
10 
11 . 
11 
13 . 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
16 

Tarihi 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

? 6 . 

. 7 . 

. 7 . 

, 7 . 
.. 7 , 
. 7 . 
'. 7 :. 
. 7 . 

, 7 . 
. 7 , 
. 7 . 
. 7 . 

. 7 . 

. 7 , 

. 7 , 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 
• 7 

, 1974 

.1974 

. 1974 

. 1974 

, 1974 

1974 
1974 

1974 
. 1974 

1974 
1974 

. 1974 

1974 
. 1974 

1974 
. 1974 

1974 
f 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 
. 1974 

Numarası 

1827 

1828 

— 

— 

7/8457 
7/8465 

7/8156 
— 

7/8233 
7/8309 

— 

7/8558 
— 

7/8515 
— 

7/8490 
— 

. — 
— • 

— 
— 
— 

. — 

Ö Z E T İ 

27 . 7 . 1966 tarihli ve 1926 sayılı kanuna 1326 sayılı kanunla eklenen ek 
ilişkin Kanun. 
17 Ocak 1963 tarih 144 sayılı uçuş hizmetleri tazminat Kanunun bazı ma 
geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun. 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin Tebliğ. 
Mazbut ve Mülhak Vakıf Cami ve mescitlerdeki teberrükât eşyası hakkın 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme 
rara ilişkin 3 sayılı Tebliğ. 

7/8457 T. C. Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın4a Ticar 
7/8465 Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve ticaret genel anlaşmasına geçici olarak 

uzatan dokuzuncu tutanak. 
Filipinlerin gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşmasına geçici olarak k 
Tahsilat genel tebliği Seri No : 350 
Gediz II Sulama projesi Avrupa yatırım bankası ile T. C. arasındaki finans 
Birleşmiş Milletler kalkındırma programı T. C. Hükümeti projesi. 
T. C. Ziraat Bankası Toprak ve Tarım Reformu kredileri yönetmenliği. 

1974 yılı şeker pancarı erken söküm için üreticilere ödenecek tazminat ve p 
Ankara Üniversitesi alım - satım kiralama ve benzeri harcamalar (ihale) y 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Krallığı Hükümeti arasında ekonom 
ihracat rejimi kararı. 

Toprak Mahsuleri Ofisince uygulanacak satış fiyatlarının tespiti hakkında 
Kamulaştırmada Tarımsal âlet ve makinelerin satın alınması yönetmenli 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No : 219 
Özel ihracat fonu tebliği Sıra No : 5 
Sirküler ihracat 74/15 
Türk Hava Kurumuna teslim edilecek otobüslerin istihsal vergisinden istisn 
Yatırım indirimi ve bina inşaat vergisi istisnası belgesi alan projeler 202 
474 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre ithal edilen yatırım mallarına a 
resmi hariç) taksitlendirilmesi için verilen belgeler. 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

— 0/83 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Tefoliğ 
Genelge 
Kararname 

Yönetmelik 
Tebliğ 

Kararname 
» 

Tebliğ 
Kararname 

>> 

Tebliğ 
» 

Kararname 

Genelge 
» 

Yönetmelik 
Tebliğ 
Kararname 

» 

19 . 7 . 1974 
26 . 7 . 1974 
27 . 7 . 1974 

27 . 7 . 1974 
27 . 7 . 1974 

28 . 7 . 1974 
28 . 7 , 1974 
31 . 7 . 1974 
1 . 8 . 1974 
1 . 8 . 1974 

11 
15 
16 
18 
20 
21 
25 
28 

1974 
1974 

7 . 8 . 1974 

9 . 8 . 1974 

1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 

— Gider vergilerine ait ilk madde indirim tebliği Sıra No : 220 
— Dış Ticaret işlerine dair sirküler ithalât (İzmir Enternasyonal Fuar) 74/2 

7/8582 Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulunca çalıştırılması 
biti hakkında. 

— İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye işletmeleri yönetmeliği. 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat 'düzenleme ve destekleme 

karara ilişkin 4 sayılı Tebliğ. 

7/8586 İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 13 Nolu karar. 
7/8547 T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Krallığı Hükümeti arasında Ticaret an 

— İhracatta vergi iadesinin şekil ve usulleri hakkında Tebliğ No : 1 
7/8629 Kimyevî gübrelerin yurt içinden ve yurt dışından tedarik ve dağıtımına dai 
7/8642 Türk parası kıymetini koruma hakkında fiyat düzenleme ve destekleme fo 

ra ek karar. 
— Emlâk alım vergisi genel tebliği No : 16 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin Tebliğ. 

7/8599 31 Aralık 1973 tarihli ve 7/7674 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlü 
ek karar. 

7/8672 Devlet memurları kanunu kapsamına giren kurumlar ile aynı kurumun ek 
rumlarda aylık alanlara iş güçlüğü ve iş riski ödeneceği hakkında. 

7/8634 T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bağış anlaşmas 

— Dış Ticaret işlerine dair sirküler, anlaşmalar (74/28) 
— Avrupa ekonomik topluluğu işleri genel müdürlüğü sirküleri (74/4) 
— Toprak ve Tarım reformu yönetmeliği. 
— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 

7/8561 T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında malî yardım an 
7/8703 Gümrük vergisi oranının muafiyete indirilmesi hakkında. 
7/8715 Mardin ilinin Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş köyü civarında G M D 1378 

letilmesi imtiyazının ilişik sözleşme ve şartlaşma uyarınca 40 yıl süre ile 
mesi. 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

0/84 — 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T t 

K a r a r n a m e 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Genelge 

Kararname 
Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 

29 . 8 . 1974 
1974 29 . 8 

2 . 9 1974 
1974 

1974 

9 . 9 . 1974 
9 . 9 . 1974 

20 . 9 . 1974 
20 . 9 . 1974 
21 . 9 . 1974 

21 . 9 . 1974 

24 
25 

26 
27 

28 

29 
5 . 

6 . 
7 . 
9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 
10 . 

10 . 
10 . 
10 . 

1974 
1974 

1974 
1974 

1974 

. 1974 

. 1974 

, 1974 
1974 

. 1974 

7/8758 
7/8845 

7/8832 
7/8902 

7/8432 

— 

7/8871 
7/8675 

— 

7/8809 Ödünç para işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve verilecek azamî 
7/8810 Türk parası kıymetini koruma hakkında 22 sayılı karar. 
7/8585 Asgarî ücret tespit usulleri ihdasına ilişkin 26 sayılı sözleşme. 

— Dış Ticaret işlerine dair sirküler ithalât (74/23) 

7/8766 6326 sayılı petrol kanununun 1702 sayılı kanunla değişik 112/1 fıkrası gere 
malzemeden ithalâtta gümrük ve diğer ithalât vergi ve resimlerine tabi tutu 

7/8772 Bilecik ili merkez ilçesi Yeniköy civarında bulunan sahanın maden kanunu 
7/8774 Sakarya ilinin Merkez ilçesine bağlı Harmantepe köyü civarında Mermer 

de bulunan Taşocağı ruhsat sahasının maden Kanunu kapsamına alınması. 
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Seri No : 306 - 1 
— Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karaca ilişkin Tebliğ No : 

7/8826 Balıkesir ili Erdek ilçesi, Marmara Bucağı Çınar Köyü Badalan körfezi yö 
nun maden kanunu kapsamına alınması hakkında. 

— Dış ticaret işlerine dair* sirküler anlaşmalar (74/30) 

T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında ticar 
Türkiye Kömür işletmeleri kurumu üretimi kömürlerin satış fiyatları Ba 
tır. 
Garanti anlaşması (DYB projesi) T. C. ile Uluslararası imar ve kalkınma b 
Margarin ve Bitkisel yağ ihtiyaçlarının 50.000 tona kadar Ham Bitkisel ya 
tış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 
Fransa'da bulunan Ceva Firmasının yerli ortaklarla birlikte memleketim 
nim Şirketini yabancı firmanın % 21,5 oranında katılması hakkında. 
Gider vergilerine ait ilk madde indirim Tebliğ Sıra No : 221 - 222 
Avusturalya Hükümetince Avusturalya Dolarının % 12 oranında devalüe 
turalya Doları: 13 090 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. 
İhracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin 15 sıra nolu karar. 
Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolama kuralları TS 1 446 VDK 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ. 



— 0/85 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 
Genelge 

Kararname 

Tarihi 

9 . 10 . 1974 
10 , 10 . 1974 

12 . 10 . 1974 
12 . 10 . 1974 

16 . 10 . 1974 

16 . 10 . 1974 
22 . 12 . 1974 

25 , 10 , 1974 

27 . 10 . 1974 

28 . 10 . 1974 

Numarası Ö Z E T I 

7/8884 Radyo ve Televizyon cihazlarının TRT tarafından vergisiz ithalâtı hakk 
7/8876 Üniversite ve diğer yüksek öğretim kurumlarında 1765 sayılı Kanuna gö 

lüğü ödeneği hakkında yönetmelik. 
— Zor durumda alacakların geriye bırakılması hakkında yönetmelik. 
— Dış ticaret işlerine dair sirküler ithalât (1974/25) 

7/8955 25 Ağustos 1971 günlü vs 1472 sayılı Kanuna tabi yüksek okullar öğreti 
ücretler hakkındaki tüzüğün 3 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine da 

7/8556 Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avru 
7/8896 Gümrük vergisi oranlan hakkında. 

7/8925 Denizli tli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Köyü dahilinde bulunan m 
tuzunun Sotaş Sodyum Sanayi Anonim Şirketine devredilmesi hakkında 

7/8865 T. C. ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında konulard 
kında. 

7/8956 Gümrük vergileri muafiyetleri hakkında. 

. 10 . 1974. 

Eski alacaklar 

A) Tevziattan istirdat 

Tâvizen verilecek mebaliğden istirdat, muhtelif senelerde muvaz 
ve diğer hususî kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan mebaliğden 
trade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş olan s 
nevi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara ait mukarrer atın varid 



_ c/86 — 
Vergilerin, resmilerin ve başka gelirlerin 

dayanaıkları 
r ^ :

 N 
Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

— Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü munkazi olmuş kanun 
dukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve nizamnamelere 
cek olan bilûmum vergi, resim, harç ücret ve iltizam bedelleri ve 

Cezalar 

A) Para cezaları 

— Umumî ve hususî bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname ve 
para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezaları 

Umumî ve hususî bilcümle kanunlarla nizamnameye ve kararnam 
zammun eden hükümleri hususî kanun, nizamname ve talimatnamele 
tulan talebelerden mecburî hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle a 

Faizler 

— Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açian hesabı carilerd 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâ 

Müteferrik 

— Umumî ve hususî bilcümle kanun, nizamname, kararname ve talim 
lire müteallik hükümleri 







I 

3 



Aylık sıahipl eırinin isimi] eri 

Adil : 
Usalt ile vukulbulan müsademede 
şehidem vefalt ödemi Kıızi'loa' Nahi
yesi Müdürü 

Kızı : iffet înan 

AliıS'amd Eryıldız : 
İsıtiklâl Sasvaışıında yararlık gös
teren 

Ahmet Muhtar : 
T. IB. ıM. 'Meclisi 'Birinci Döoıe'm 
İst anlbul Mil 1 etıv ekil i 

Kı-zı : Fatma Feriha 'Batı 
Abdurrahman Özgen : 
Milis Akıncı Varda r Müfrezesi 
Kumandam 
AbdüDkadir : 
T. B. 'M. Meclisi Biriiınıci Dönem 
Diiya rtbakır Mil le ti vdkil i 

Kızı : Sevim Kürkçü 
Eşi : E sana 

Abdüllgani Ensaıri Yardımcı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siverek Milletvekili 
Avıni Ba§a : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Saruıhan 'Mili etveki 1 i 

Kızı : F. Dodia Vardar 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanıınuın Tutarı 
L. K. No. Taırihi L. K. 

65,25 481 13.4.1340 193,79 

500,00 368 7.9.1963 1 350,00 

175,00 5209 15.12.1948 992,24 

500,00 859 25.4.1967 1 000,00 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1918 519,74 

350,00 5814 17.7.1951 2 390,00 

175,00 5269 15.12.1948 992.24 

Ç/2 — 

Ay 
tut 

Aylık sahiplerinin: isimleri L. 

Ahmet Fevzi Erdemi : 
T. B. İM. Meclisi liirinei Dönem 
BatUm Milletvekili 350 
Alım ot Yılmaz : 
Çaykara İlçesinin I'a çan köyün
den İvaldahanoğlu 500 
Ahırrteit Nafiz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Canik Milletvekili 

Esi : Kadriye Özalp 175 
Aibduligaıfur : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Iva rasi Millet,vekili 

Eşi : Nıadde İşitin 87 
Kızı : II. Laımia istin 87 

Ahmet Selâhattin : 
İstanbul Milletvekili 

Eşi : Seza Haeer Tamer 231 
Abdülhamilt Haandi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyarbakır Milletvekili 

Eşi : Nahide Çiutan 87 
Kızı : Hayriye Hevedanb 87 

Ahmet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat MilhetivekiM 

Kızı : Fethiye Haydar 8 
Kızı : Emine Ergimer 8 



Aylık 
tatarı Dayandığı kamınım Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri TJ. K. No. Tarihi L. K. 

Ahmet 'Haindi Valin an : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Candlk Milletvekili 

ICızı : Emine Ullkcn Yalman 175,00 5209 15.12.194S 992,24 

Arif : 
T. B. İM. iMeelisi Birinci Dönem 
Konya Milleüveikili 

Kızı : Eatm>a Lebibe Alp 87.50 5209 15.12.1948 519,74 
Kızı : iŞerife Baysal 87,50 5209 15.12.1948 519,74 

A.'Dursun Yalvaç, : 
T. ]î. 'M. Meclisi Birinci Döneni 
Çorum Millötivdkili 

Km : Turan Yalvaç 175,00' 5209 15.12.1948 992.24 

Alimi Çınar : 
T. B. M. ıMecliısi Birinci Döneni 
Kayseri' Mlilleltıve)kMi 

Eşi : Haltiıce Çınar 58,33 5209 15.12.1948 340,50 
Kızı : Zübeyde Çınar 58,33 5209 15.12.1948 340,50 
Kızı : -Nadire Bıçakçı 58,33 5209 15.12.1948 340,50 

Ali Kıza Bebe : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İstanbul Milletvekili 

Esi : Mediha Bebe 87,50 5814 18.7.1951 519,74 

A. Vaısfi Müihüııdaroğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Erzururı ı Milleltvekili 

Eşi : Diniye MülMirdaroğlu 175,00 5209 15.12.1948 992,24 

Ç/3 — 

Aylık 
tutar 

Aylık sahip!erinin isimleri L. K 

ArslauToğuız : 

T. B. M. Meclisi I 
Maras Milletvekili 

Eşi : Nazmiye 
Oğlu : Ahmet 
Oğlu : Mahmut 

Mrinci D önem 

no o .)o,o 
58,3 
58,3 

Ahmet M«iz!har AkiCoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döne/m 
Is t ainibuıl Mili eti vdkil i 

Eşi : Nazif e O ahide 
Kızı : E. Nurcan Keser 

Ali Tiıza Acara : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Batum Milletvekili 

87,5 
87,5 

Eşi : Asiye Acara 175,0 
Ali Vasıf Telli : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gene Milletvekili 

Eşi : Nedime Telli 175,0 

Ali Fethi Okyar : 
İstanbul Milletvekili 

Eşi : E. Oalibe Okyar 87,5 

Ali Rıza Özdarenıde : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Amasya. Milletvekili 

Kızı : A. Sndıka 175,0 



Aylılk 
tutarı Dayandığı kanun un Tutarı 

Aylılk saMpleıriniın isimleri L. K. No. Taırihi L. K. 

Arif Hikmet özdemir : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Biütlis Milletvekili 

Eşiı : Emire Hediye Özdemir 87,50 5269 J5.12.1948 519,74 
Kıızı : Zeliıha Özdemir 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Ali Güven : 
Kırılklıan ilçesinden 500,00 870 22.5.1967 500,00 

Ali Kılıç : 
T. B. M. M. Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 

Eşi -•: M. Şeria 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Behçet Kultlu : 
T. B. M. Meclîsi Birimci Dönem 
Çanlkıırı Milletvelkilıi 

K m : Ayşe Tayyifee Kutla 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Bekir Sami : 
T. B. M. MecMlsi Birimci Dönem 
Aımıaısya Milletvekili 

Kızı : Nimet Kundu. 175,00 5814 18.7.1951 992,24 
Besim Yorulmaz : 
Birinci Dünya ve Isltdiklâl Sava>-
şıında yarariliik gösteren Mustafa-
oğlu 350,00 681 1.8.1965 700,00 

Oevait Afbîbas : 
T. B. M. Meclisi Birime! Dönem 
Bollu Milletvekili 

Kızı : Ha'tüce Necla Gürer 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı rMualla Gürer 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

0 / 4 -

Ayli'k sahiplerinin isimleri 

Ay 
tut 
L. 

Cafer Tayyar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Diön-ean 
Edirne Milletvekili 

Eşi : Emine Melek Eğilmez 
Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Kirşeüıir Milic tvc'kili 

Eşi : Nuriye Seçkin 
Cemal Paşa : 
Vatanî hizmetleriyle tarihe mal ol-
muş 

Kızı : Kamu ran *0c vat (1) 
Damar Arılkoğlu. : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Adama Mille'tivofeili 

Eşi : A. Salbahat 
Kızı : Melâihat 
Kıızı : Ülker 

Demir Asaf : 
Bozkurt Kaymakamı 

Kızı : Günseli Yolal 
Oğlu : Güneri Atamdemir 

Ethem FeHımi ArsflıanJlı : 
T. B. M. Meclisi' Birinci Dönem 
Monfteıse Milletvekili 

Kızı .- Hayriye Nöyangil 
Kızı : Z. lehli Arslanlı 
Kızı : İkbal Arslanlı 

17 

17 

50 

5 
5 
5 

6 
6 

5 
5 
5 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe : 



Ayhk sahiplerinin) isimleri 

EımİT Paşa : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Sivas Milletvekili 

Eşi : Paıtıma Maraşan 

Esat özoğuz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Lâzistan Mebusu 

Kızı : iSadiye Ağan 

Etaıin'Greveıci : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Canik Milletvekili 

Kızı : M&dalet Geveni 

Enver Tekaüt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
tzmio Milletvekili 

Eşi : M ı i n e Tekaaıt 
Evliya : Maraşb Şehit 

Eşi : Şerife Evlâya 

Emdin Erfkult Seyitoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bursa MülletövelMıli 

Kızı : Belfkis Erfkult Seyitoğlu 
Kızı : F. Hüırrem 

Fıerilt'T^k : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
îötadkıl Milletvekili 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

76,12 649 22.4.1341 800,00 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

350,00 5814 18.7.1951 2 390,00 

Ç/5 -

Ayliik salıiplerinin isimleri 

Fevzi Çakmak : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kozan Milletvekili 

Kiizkandeşi : Neibahat 
Fahrettin Altay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mersin Milletvekili 
Fahrettin Erdoğan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kars Milletvekili 

Eşi : Zülhre Erdoğan 
Faiközfeuk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Cdbeliberekeit Milletvekili 

Eşi : Hesnıa Öztrak 
Fevzi Piii'ineçioğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyaribalkır MilleitVeikdli 

Kızı : Nezdlhe Pirinççioğlu 
F. Kadriye Demiroğlu : 
İstiklâl Harbi sırasında üstün 
hizmetler ifa eden Makbule kızıı(CL) 
Fuat Umay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bolu Milletvekili 

Kızı : Fatma Mübeşşer Umay 
Kızı : Methiye Umay 

(7) Hayatta kaldığı sürece 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 

Ayfl.uk sahiple1 rinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Hacı Altın er : 
Kore >savaişında üstün kahnaman-
lıfc gösteren Mehmetoğlu 
Hüseyin Haıeımı : 
T. B. İM. Meclisi Birinci Dönem 
Karasi Milletvekili 

Kızı : Zeynep Noza.de Eken 
Tl. Hilmi' -
T. B. M. Millisi Birinci Dönem 
Van Mirle'tvekili 

Kızı - M. (Huriye Vauer 
Kızı :' Nebahat Konuk 

Hacı Bedir : 
T. B. M. M'oclisi Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Kızı : Ümmıühan Özbay 
Kızı : Bedriye Özibay 

Halil HTIİM1 Aydıık : 
T. B. M. Meclisi Birinci. Dönem 
(Siirt Miileitıveıkili! 

Kızı : Saadet Özen 
Kızı : S adiye Aydu'k 

Haikkı Suiteıkiın. : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön om 
Niğde Milletvekili 

Eşi : Haiti e e Suteıkin 
Kızı : .Sadiye Yaızgan 

H. Sudidıik Haydar i : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletveikili 

500,00 

175,00 

87,50 
'87,50 

«7,50 
•87,5(P 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

1062 

5269 

52619 
fjBGÖ 

mm 
mm 

5269 
5814 

5269 
5269 

1. 8 .1968 

15.12.1948 

1. 3 .1:970 
1. 3 .1970 

15.12.0.948 
15.12J1948 

18.7.1951 
18.7.1951 

15.12.1948 
15.12.1948 

1 000,00 

992,24 

519,74 
519,74 

519,74 
519,74 

519,74 
510,74 

519,74 
519,74 

Ç/6 -

Aylı 
tutar 

Aylık sahip]eninin isimleri L. K 

Eşi : A. Faize Haydar! 175,0 

Haindi Karilik : 
Denizli Komiseri 

Esi : Fevziye Koruk 65,2 

Hüseyin Aksu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Erzincan Milletvekili 350,0 

Hüseyin Hüsnü Oralvoroğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Bitlis Milleıtıvekili 

Kızı : Ulviye Orakçıoğlu 87,5 
Kızı : Sevim Orakeıoğlıı 87,5 

Hakkı Hami Ullıukan : 
'T. B. M. Meclisi Birinci- Dönemi 
Sinop Milletfvekiiti 

Eşi :HikmeitUlnlkatı 175,0 
Haffılz Mehmet Engin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön cim 
Tralbzon Millıetıvekili 

Kuzı : Meliha Engin 175,0 
Hacı Siileymaıı Akgün : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
izmir Milieltvdkili 

Kızı : Fatma Bilgen 175,0 
Hüseyin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Millctlvelkili 

Ki'zı': Fatma öz 175,0 

http://Ayfl.uk
http://Noza.de
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Aylık 
tu tan Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Hilmi Kailaç : 
T. B. M. Maddisi Birinoi Dönean 
Kayseri Milletvekili 

Eşi : A. Failfee Kakç 175,00 5269 

Halil IbraMlm : 
T. B. iM. Meclisi Birdsntci Döüiem 
îamit Mildtvefeili 

Km : Niaıamiye Candar 175,00 5269 

Hüseyin : 
T. (B. İM. Meclisi, Birinci Dötaenı 
Kozan MilelMeîkâili 

Kızı : iGüzüde Kölbsal 175,00 5269 15.12.1948, 992,24 

Hüseyin Onur : (4) 
28 Nisan 1960 da itöaııfbuil Beya-
'zıit Meydanındaki nümayişte ba
cağımı kaybeden 1500,00 371 7.9.1961 2 025.00 

Hulusi KuMuıoğlü : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döttem 
Ajfyotı OVIdlleitlvelkdfld 

Kızı : F . Tünkân Kultluoğlu 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Hamda Yılmaz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Genç Milletvekili 

Eşi : Lâtife Yılmaz 87,60 5814 18.7.1951 519,74 
Kızı : İSuplhiye Erdemli 87,50 5814 18,7.1951 5119,74 

15.12.1948 992,24 

15.12.1948 992,24 

(4) Hayatta kaldığı müddetçe 

Ç / 8 -

Aylıik sahiplerininı isimleri 

Hasan Hüsnü Saika : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döhiem 
Tralbzon Milletvekili 

Eşi : Emine Melâihat Safea 
Hilmi Çayurla'oğlu : 
T. B. M,. Meclisi Birinci Dötılem 
Ankara Milletvekili 

Kıızı : Ayşe Nuriye özarslan 
Haliıt Akmansu : 
Millî Mücadelede fevkalâde hiz
metleri igörülen 

Kızı : Nertmin Akmamsü 
Hasan Taraşlı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döbıem 
Denizli Milletvekili 

Kızı : Hatice Taraşlı 
Haydar Arslan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötueım 
İçel Milletvekili 

Eşi : Mehlike Arslan 
Kızı : Suizan Arslan 

Hamit Karaosmanoğlu : 
T. B. M. Meclisi Bininci Döaem 
Biga Mil'letıvekili 

Eşi : MüLi'evver 
Halil : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Burdur Milletivelkili 

Kızı : Naile Arus 

Aylı 
tutan 
İL. K 

175,0 

175,0 

500,0 

175,0 

87,5 
87,5 

175,0 

175,0 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Ayüılk sahiplerinin' isimleri L. K. No. Tarihi L. K 

Hasan Basra : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaem 
Karasl Milletvekili 

Eşi : Nazmiye Çaınitay 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Hasan Alemdar : 
Millî Emniyette hizmetleri geçen 500,00 856 25.4.1967 500,00 

İbrahim Turhan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dökeni 
Mardin Milleibvelkilji 

Kızı : Enise Turhan 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Neriman Turhan 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

İsmail Naim : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döttiem 
Brızuıruım Mili eıtv ekili 

Eşi : Esma Naime Sanuvar 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : bahriye Muthı 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Ismıaril Suphi Soysallıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuem 
Burdur Milletvekili 

Kızı : E. Gönül -Soysaıllıoğlu 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Eşi : E. Mümine SoysaHlıoğlu 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Kızı : H. İnci Tokgöz 58,33 5269 15.12.1948 346,50 

İbrahim Hakkiı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötıem 
Ergani Milletvekili 

Kızı : Mühülbe Aflagüa 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
KIEI : Nesligül Akgün 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Eşi : Nadide Akgün 58,33 5269 15.12.1948 346,50 

Ç / 9 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

J 1. Remzi : 
I T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 

İsparta Milletvekili 
Eşi : Sıdıka Berkûn 
Kızı .- P. Semiha Başer 

İbrahim Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döuean 
Karasi MÜJİetvekâli 

Kızı : H. Nafıa Sarcfbeyler 
Kuzı : Zarife Yağcılarlıoğlu 

İsmail Şekenoğlu : 
Millî Mücadelede fevkalâde hiz
met ve yararlığı dokunan 

1 Eşi : Şefika Şekeroğlu 
İbrahim Ruşen : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötıeım 
Gümüşhane Milletvekili 

Kızı : Saadet Mısıırİıoglu 
Kızı : Safiye Murathan 

İhsan Hami t Tiğrel : 
Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeıbi üyesi 

1 İsa Güneş : 
1 Eleşkirt Molla Süleyman Köyün-
j den 

Eşi : Güi'çiçek Güneş 
Kızı : Göğerçin Güneş 
Kuzı : Hatice Güneş 

j Oğlu : Mahmut Güneş 

Ay 
tut 
L. 

87 
87 

87 
87 

500 

87 
87 

350 

200 
50 
50 
50 



. Aylık sialıip'terinin isimi eri 

Isl'âmj Kııkıç : (.1) 
3 Nisan i] 328 Deme Muıhanefbesi-
ne ıgÖTiülliü topçu eri ollanaJk. katı-
iaraik kulaklarımdan Kakatlaınatı 
ŞalbaıiiOiğlri! 

Kâzımı Oîzalkp : 
T. CB. M. 'Meclisi Birinci Döa'eım 
Eanasa Milletvekili 

Eşi : Mürvedidet Özalp 

Kadri Oktay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döoem 
Siirft Milletvekili 

Eşi : Bıaftıriye Oktay 
Kıızı : Bafhriye Soyıdan 
Kıızı : Carvidle Yıasa 

Kemal : 
Boğazlıyan Kaymıaikaımı 

Eşi : Haıtice Teesean 
Kızı : MüızeMıer Sel 
Kızı : Müşerref Güren 
Oğlu : Adnan Etfgüder 

Kemal Kal ıpçıoğltı : (1) 
istiklâl Savaşma katılarak em
sallerinden, üsttün baişarı gösteren 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. Tarihi 

58,33 5269 
58,33 5269 
58,33 5269 

500,00 676 
500,00 676 

65,25 271 
65,25 271 

500,00 1411 15. 6 .1971 

175,00 5269 15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

16. 7 .1965 
16. 7 .1965 
15.10.1338 
15.10.1338 

500,00 688 16.7.1965 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 
(1) Hayatta bulunduğu müddetçe 

- Ç/10 -

Aylıik sıahdplerininı isimleri 

Lütıfulkılı Yötlkin : 
T. B. ÜV1. Meclisi Bilinci Dcoeun 
Malatya Milleıtvtekili 

Kıızı : Makbule Yetkin 
Lütfü Tiğnel : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötııeım 
Diyarbakır Milleti vekili 

Kızı : M". S'eniye Pirinççioğlu 
M. 'Esat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dckueım 
İzmir Milleıtrvekili 

E§i : A. Felıeda Bozknrt 
Kızı : Ay Boızkurit 

Müfit : 
T. B. M. Meclisi Birimci D&uem 
Kırşehir Milleitlvekili 

Eşi : iSaliiha Teslime Kurutlu-
OgİT» 

Mustafa : 
T. B. İM. Meclisi Birimci Dondan 
Dr. Maraşlı : 

Eşi. : Naime Köker 
Methim e t Ali Ulusal : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaie;m 
içel Milleltvdki]] 

KIKI : Sakine 'Tüzmcıı 
Mazilıar Gerinen : 
T. B. M. Meclisi, Birimci Dötuem 
Aydın Milletvekili 

Eşi : Münşide G e runoaı 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Mehmet Vasıf : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döuıean 
Sivas Milletvekili 

Kızı : Aytekin Karakul 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Emine Türikân Karakul 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Mehmet Şerif : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sin op MiMetvekil i 

Kızı : Nimet Nefise Kayhan 175,00 5269 15.42.1948 992,24 
M. Ali Cevdet : 
"T. B. M. Meclisi Birinci Dtoenn 
Kütahya Milletvekili 

Eşi : S. Melâhat Barias 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Mustafa Batıp Soylu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaenı 
Niğde Milletvekili 

Kızı : Vuslat Süel 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Mehmet Şükrü : 
T. B. M. Meclisi Birimci Düu'em 
Karalhisarisahip Milletfveki]i 

Eşi : Servet Koç 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
M. Yasin Kutluğ : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 350,00 5269 15.12,1948 2 390,00 
Mehmet Rıagıp Topala : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöLwm 
Am aısya Milletvekili 

Kızı : K. Veliye Topala 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Kızı : E. Belline Topa la 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Kızı : A. Saminıe Gün 58,33 5269 15.12.1948 346,50 

Ç/11 -

A 
t 

Ayllıık sahiplerinin isimleri L 

M. Vehbi : 
T. B. M. Meclisi Bininci Döa'em 
Niğde Milletvekili 

KLZI : Duriye Alkoç 1 
M. Rif ait Arkım : 
T. B. M. Meclisi 'Birinci Dökeni 
Tokat Milletvekili 

Kızı : -Necla Arkun 1 
M. 'Sattık Sevtekin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döuem 
Kirşehir 'Milletvekili 

Kızı : Semiha Leman Sevtekin 
Kızı : Semiha Sevtekin 

M. ISaıbri Baysan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siirt Milletvekilli 

Esi : Şef ika Baysan 
Kızı : ISıdvka Öcal 

Mehmet Karaerkek : 
Mehmetoğlıı 1 
Mehmet Emin Özserdar : . 
T. B. M. Meclisi Birimci Dökeni 
Erg-ani Milletvekili 

Kızı : Naciye Özserdar 1 

Mehmet Necip Güven : 
'T. B. M. Meclisi Birimci Dönıem 
Mardin Milletvekili 

Kuzı : MiaMrale Mutlu 
Kızı : MüJkrİme Beşkardeş 



Aylık 
tutan. Dayandığı kanunun 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi 

Mehmet 'Sırrı : 
T. B. M. Meclisi Bininci Dönem 
Siverek; Milletvekilli 

Kuzı : Lemaıı Tayane, 175,00 5269 15.12.1948 

Mithat : 
T. B. M. Meclisi Bininci Dönem 
Mardin Milletvekili 

Eşi : Mediha Önen 175,00 5814 15.12.1948 
Mustafa Lû'tcfj Asser : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siverek: Mil le t vekil i 

Eşi : F. Naim-e Azer 175,00 5814 1.5.12.1948 
M. Emin Lekrli : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Erzincan Milletvekili 

•Eşi : Firdevs Leikili 43,75 5814 18.7.1951 
Kızı : Seniha Tülmelaike Öz-
ku'tlu 43,75 5269 18.7.1951 
•Kızı : Bediyotülzehra Özyiğit 43,75 5269 18.7.195] 
Kızı : M. Tülnıülk Lckili 43,75 52Ö9 15.J2.194o 

Mehmet Tovf'iik : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Erzincan Milletvekili 

Eşi : Eaibia Kütükbaşı 87,50 5269 15.12.1948 
Kızı : Makbule Şehsmvar 87,50 5269 15.12.1948 

Mehmet Şükrü : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Gümüşhane Milletvekili 

Eşi : Arifte Üçüncü 175,00 5269 15.12.1948 

- Ç/12 

Tutarı 
L. K. 

992,24 

992,2-

992,24 

259,88 

259,8;-
259,88 
259,88 

519,74 
519,74 

992,24 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Mustafa Sırrı Atay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karahisarışarlki MilLotvekilli 

Kuzı : ulviye Yurdakul 

Mehmet Tahir Kucur : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
İsparta Milletvekili 

Kızı : Tuna Kucur 
ü\ izi : Özten Kucur 

M. Kıza Silsiipür : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Kıfışelhir Milletvekili 

Eışi : Şemsi Silsüpür 

M. VasEi : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Karalıisari Şarki Milletvekili 

Kızı : Ayşe Kh'doğdu 

Mustafa Derini an : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Oümüşhaıie Milletvekili 

Kızı : F. Ni^fir Derman 
M. Salih Yeşil oğlu : 
T. B. M. Meclisi Birimci Donem 

Erzurum Milletvekili : 
Eşi : Fethiye Yeşiloğln 
Eşi : Fatma Yeşiloğlu 

Ay 
tuta 
L. 

87 
87 

175 

http://15.J2.194o


Aylik 
tutarı 
L. K 

Dayandığı kanunim 
No. Talihi 

Tutarı 
L. K. AylıSk stahipleıranin1 isimleri 

Memduh Necdet Erberk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Şarkikarahisar Milletvekili 

Eşi : Hatice Erberk 87,50 5269 15.12.1948 519,7-1 
Kızı : Ülker Kılmç 87,50 5269 15.12.1948 519;74 

Mesut Benli : 
T. B. M. Meclisi Biriinıci Dönem 
Şarkikaraihisar Milletvekili 

E ş i : Meziyet 87,50 58J4 18.7.1951 519,74 
Kızı : Dijle Benli 87,50 5814 18.7.1951 519,74 

M. Fuat Tanrı&ever : 
İstiklâl Harbinde 175,00 0599 29.5.1955 992,21 

Mehmet : 
Kore Türk Silâhlı Birliği Aşçısı 

Eşi : Sah Akman , J 00,00 6576 29.5.1955 .300,00 
M'ohımıöt Necati : 
T. B. M. Meclisi Birinci Donem 
Lâzistan M'ill etıvekili 

Kızı : Mesture Memişoğlıı 175.00 5209 .15.12.1948 992.24 

Mehmet Hulusi : 
T. B. M,. Meclisi Birimci Döneım 
Kastamonu Milletvekili 

Eşi : Ayşe Endemir 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

M. Vasfö : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Tokat Milletvekili 

Kızı : Hikmet Meriç 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Ncüso Siisoy 87,50 52Ö9 15.12.1948 519,74 

Ay 
tuta 

Aylık sahiplerinin isimleri L. 

Meihm et Ali Ulvi : 
T. B. M. Meclisi Birinıci Dönemi 
Bundur Milietvekili 

Kızı : Azize Piraye Üzaytaç 
Mevlüt Meriç : 
5 . 3 . 1971 tarihinde Orta - Doğu 
üniversitesinde meydana gelen 
silâhlı çatışma sonunda seli it olan 

Annesi Seher Meriç (T) 
Kızı : Meryem Meriç 1 
Eşi : Fatma Şahin 1 

M. Kifart Özaydın : 
İstiklâl Savaşma iştirak eden 
Mustafa Fikri : 
Mersin Milletvekili 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 

Kızı : A. Zerrin Arikoğiu 
Kızı : Üi'ker Alkaya 

Mehmet Faik Al'tay : 
M an ya s ile esin ile n 
Mehmet Kaya : 
İğdır İlçesi Başkurt Ömer Kö
yünden 
Necati Kumla : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön om 
Bursa Milletvekili 

Kızı : Şükriye Kumda 
Kuzı : Vasıiye Kumda 

500 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 



Aylık 
tutaaı Dayandığı kanunun Tutan 

Ay l̂ıık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Nıeenıetltiıı : 
T. QB. İM. Meclisi (Bininci Döuenı 
Siirft Milletıvelkili 

Kızı : iSa/bniyıe Şendlır 
Kızı : Suphiyeöz'can 
Kızı : Mihrunisa İsmet Bodük 

Nuri : 
Vatanî hizmet yapmakta iken 
gaybuıbeti talhaJk'kuık eden 

Kızı : Fethiye Yenâlay 
Km> : Munise Yeniay 

Nıi'man Us'talar : 
T. B. CM. Meclisi Birimci Dötuemrı 
îstadbuıl 'MiLleitiveikili 

Eşi : Cemile 
Naci" Korali : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı : Enitee Korali 
Nuri Bulman : (1) 
istiklâl Savaşında yararlık gös
teren 
Osunun Ufaklı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem. 
Kayseri Milletveki I i. 

Kızı : Sali'ha Çmgııllıoğlu : 

58,33 5Ö6<) I5.İI2.Iİ94JŞ 346,50 
58,33 5369 15.;U2.!İ948 346,50 
58,33 52(59 15.12.1948 34(5,50 

22 15.7.1960 270,00 

675 16.7.1965 270,00 

5269 15.12.1948 992,24 

5269 15.12.1948 992,24 

372 7.9 .1961 1 350,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

270,00 
270,00 

175,00 

175,00 

500,00 

(1) Hayatta bulunduğu müddetçe 
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t 

Aylıık sahiplerinin isimleri 

Osman Satırı anık mit : 
istiklâl Savaşıma Milis olarak ka
tılan, üstün hizmet ve yararlık 
gösteren İveeepoğl u 
Osmıan Kadri Bingöl : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Muş Milletvekili 

Kızı : Fahriye 
Osman : 
GaımiM Bucağı Düzenli Köyüu-den 

Annesi : Hatice Balcı 
Ömer Lûtfi Angeşıı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
KaralhisaiMisaihip 1» tilletı vekili 

Eşi : Fatma Salde Angeşıı 
Kasinı Celâiettin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
CdlveHibereket ;Mil 1 etvekili 

Kızı : Nilüi'er Azize Ö/.tekin 
Kızı : Fikriye Azize Öztekin 
Kızı : Mihrunisa Azize Turgay 

Küstü Bozkurt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Manas Milletvekili 

Kıızı : ŞeıEiıka Şa'lnan 
Raif Dinç : 
Sivas Koriıgrelsincc seçilen Temsil 
Heyeti Üyesi 

Eşi : Faıtima Bediiye Dinç 
Kıızı : Ndbil'e 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Reşat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Sarahan Milletvekili 

K m : Atiye Aylba.r 

Rasih. Kap'lao. : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Aritalya Mdlle'tıviefcili 

Kızı : Fatma Kap] an 
•RaımE Bienli : 
Rize MJÖDUSU 

Eşi : Bimınıaz Betnüft (1) 
Kızı : Mdlâhaft BedLi (1) 

Rıdvan Hüsrev Gerede : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
TralbızoTi! Milletvekili 

Eşi : F. Lamla Gerede 

Ragıp Soysal : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kütahya Milldtjvekili 

Eşi : Saifiye Soysal 
Refik Şevket İnce : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Saruhan Milletvekilii 

Eşi : Fatma Mihriye înce 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi h. K. 

175,00 5269 15.12.194S 992,24 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

178,00 1171 25.6.1927 506,05 

76,12 1171 25.6.1927 226,07 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5209 15.12.1948 992,24 

(1) Eytam ve eramil aylıkları verilmemek sartıyle teehhül etti
ği takdirde kesilmek üzere kaydı hayat ile kerimesine teehhül 
edinceye kadar. 
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tu 

Aylık sahiplerinin isimleri L. 

Rıza Vamıik TJr.as : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Eşi : Zehra 17 

Ragıp Yoğun : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 

Eşi : Cevahir Yoğun- 8 
KIKI : Fetlhiye Yoğııtı 8 

Rafet Belen : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmir Milletvekili 

Eşi : Perihan Belen 17 

R'dstem Hani'şoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oltu Milletvekili 

Kızı : Vadiye Özarslan '8 
Kızı : Paaıltoş Haşimoğlu 87 

Rıza Ha'cıoğuılları : 
Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
köyünden 

Eşi : Gülzade Hacıoğlu 200 
Kızı : Ralbia 50 
Kızı : Bedriye 50 

Rezzak Altun : 
Göle Gayırhaşı Bucağı Yeleçli 
Köyünden 

Eşi : Esma 200 



Aylık saMpletr&ninı istraıleri 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 
Ti. K. No. Tarihi 

Reşit Ağa Ağar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Milleitveiklli 

KIKI : Emine Ağar 
K12» : Emişca Emre 

Sabit : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Kayseri Milleitivekili 

Eşi : Semaha Gözüg'eçjg'el 
Kuza : Kumru 

Sökmen Öülfcelkm : 
28 Mayıs 19'60 gecesi .ibir kazaya 
kuriban giden 

Balbası : Ali Gultekin (1) 
Annesi : Kadriye Grülıtekin (1) 

Salih Atalay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Sürt Milletvekili 

Kızı : Şükriye Ekin 

Sadık Üniver : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Aydın Mileıtrvekili 

Eışi : Sıdılka Üniver 
Kızı : Nazire Sultanoğlu 

Salih Hayali : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

87,50 5814 18.7.1951 519,71 
87,50 5814 18.7.1951 519,74 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

350,00 207 4.1.1961 472,50 
350,00 207 4.1.1961 472,50 

175,00 5269 15. J 2.1948 992,24 

(1) Hayatta bulundukları müddetçe. 
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Ay 
tut 

Aylıik sıaMpleTİniiL isimleıri L. 

Unfa Mületvcikâli 
Kızı : Şefika Kanlı 8 
Kızı : Naime Bilgin 8 

Server Ahislka Ataibeyoğullara : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Ardalhan Milletvekili 

Eşi : Seniye Ahislka 17 

Sami Arkan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
içel Milletvekili 

Eşi : Fatma Talia Arkan 17 

Süleymıan Sudi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Beyaztt Milletıvelkili 

Eşi : Lûtfiye Acaribay 175 

Salim Kundak : 
Yurt dışında vatanı için üstfiün 
hizmetleri geçen Hasanoğlu 350 

Sezai Sanver : 
istiklâl Savaşına katılarak em
sallerine nazaran üstün başarı 
gösteren Alioğlu 500 

Selâhattin Köseoğ-lu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mensin Milletvekili 

Eşi : F. Nebile 175 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylıik sahiplerimin/ isimleri L. K. No. Tatrihi L. K. 

Sül'eyman Sırrı îçöz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat Miletlveikili 

Kızı : Kadriye Aksoy 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Süreyya : 
T. B. M. MeclMsi Birinci Dönem 
Saruhaa MillelfeveMli 

Eşi : H. Mediha Yiğit 87,50 5814 18.7.1951 519,74 
Kızı : î. Canan Yiğit 87,50 5814 18.7.1951 519,75 

Siileyırnıan Siirn : 
Nafia Vıefcili 

Egi : Ehûiirn&n Araİ 161,00 732 8.2.3926 456,43 

Selim : 
Şehit Yüızibaşı 

Eşi : Hükmet Yörük 76,12 481 13.4.1340 226,07 

Sualt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kaatannonju Millettvıekili 

Eşi : S. Mefharet Soyıer 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Servet Aflsdjağ : 
T. B. M. Meclisi,Birinci Dönem 
Bursa MiliLetlvekiıli 

Eşi : Emime Alkdıağ 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Emine Işık 87,50 5269 15.02,1948 510,74 

SalmıanPaik : 
Millî Müıcadielede yararlık göste
ren 500,00 337 21.7.1961 1 350,00 

Ç/17 -

Aylık s&Mpleriınin isimleri 

Semiha Yediç : 
Millî Emniyet hizmetleri emrin
de yararlı hizmetleri geçen 

Şalban Vıehlbi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bitlis Milletvekili 

Eşi : Behiye öz'tekin 

Şevki 'Göklervent : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İçel Milletvekili 

Kuzı : Lütfiye Şevki ÖÖk 
Şükrü Çellkalav : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Afyon Milkrttveikili 

Kızı : Dürdye özbaşaran 
Kızı : Sadiye Sarısioy 

Şevket Peker : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinıop Millettvıeki!la 

Eşi : Emki!e Peker 
Kızı : Ayşe Erdoğdu 

Şevket Bayaızıt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bayaızut Miiletiviekiili 

ıE§i : Saadet 

Şevket Kurt : 
27 Mayısta ibiaıeağuıa kayfbiedıem 

Ayl 
tuta 
(L. K 

500, 

175, 

87,5 
87,5 

175,0 

500,0 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

AyU.uk sıahırplöriııin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Şevket Cananer : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Burdur Milletvekili 

Kızı : Nezihe Tanyolaç 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Turan Emeksiz : 
Şehit 

Annesi : Zeynep 350,00 95 6.10.1960 472,50 

Talât : 
Sadri Esfcak 

Eşi : Hayriye Bafralı 152,24 481 13.4.1340 431,59 

Taihiir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön-em 
îzımift MİlletovıeÖsiK 

Eişi : Gamjiıde Baırlas 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Tenfîlk OOTçfttürfe : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Dersim Milletvekili 

Eşi : HaticeIGenejtürk 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kuzu : HidaJyet Ineeoğlu 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Tevf ik Rüştü Araş : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Menteşe Milletvekili 

Eşi :H.Bdhire Araş 175,00 5269 15.12,1948 992,24 

Ve'hhi Dolak : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Balıkesir Maltletvelklili 

Eşi : Safifet 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

1/18 — 

Aydık sahiplerinin isimleri 

Veli SaJtılfegil : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Burdur Mile(f[veflri.li 

Kıızı : tüei ıSaltıkgil 

Veysel Rııza : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gümüşhane 'Mi İ!İeıt vekili 

Kızı : 'Refika Başar 
Kızı, : Saadet Kante'k 
Kızı, : ıSahure Ataç 

VeliBozkaya : (1) 
1 nci Dünya ve İstiklâl savaşla-
rıtndıa üstlün başarı gösteren 

Yusuf : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
DıetnAzli Millelbvelkili 

Kıızı : Müzeyyeni Kuzılıışifk 
Kızı : Zehra Bankaya 

Yasin. Haşimoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Olta Mületvefeili 
Yusutf K«mal Tengirşenik : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Kasttamonıu Mületıvekiili 

Kuzı : Nazlı Tenıginşenik 
Kıızı : ÜHker Tenlgirşenk 

Ay 
tut 
'L. 

5 
ı5 
5 

8 
8 

8 
8 

(1) Hayat kaydıyla 

http://AyU.uk
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Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 

Ayüıb sıaMpleırtininı isimlleri L. K No. Taırihi L. K. 

Yahya Kaptan : 
Kuvayii Milliye Komutanı 

Kızı : Fikriye Günden 65,25 275 19.10.1338 193,79 
Kızı»(Muzaffer Örencik 65,25 275 19.10.1338 193,79 

Yunus Nadi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
îzmir Milletvekili 

Eşi : Nazimıe Albalıoğluı 175,00 5814 18.7.1951 992,24 
YuBuf Ziya öraer : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Çaınıkuriı Milletvekili 

Kıızı : Munise 175,00 5814 18.7.1951 992,24 
Yaikup öngü : 
Van ili Tımar Bucağı Cfedik Bu
lak Köyündm 400,00 870 22.5.1967 400,00 
Yusutf Çelik : 
Hopa İlçesi Başdba Köyünden 

Eşi : Kat ıma Makfbule Çelik 200,00 870 22.5.1967 200,00 
Yusuf Bahri Tatlıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat Milletvekilli 

Kızı: Fatma Suray (Tatlıoğlu) 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Ay 
tuta 

Ayfhik söMplörânin isâmiteri L. 

Zehra KarüiDava : 
Yunus Eşi : (1) 150 

Ziyıaettin Başaran : 
T. B. M. MeeJsi Birinci Döneni 
Sivas MofctlveıkiLi 

Eşi : Sıklıfea Bakaran 58 
Kızı : FaJtülmertiülızıe!hra Başa-
.ran 58 
Kızı : E. Lütföye Başaran 58 

Zîya Gtöfealp : 
Kuzı : Hürriyet (B) 178 

Zekai Apaydın : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Adana Milletvekili! 

Kızı : Fatma Türkan Apaydın 175, 

(1) Hayatta bulunduğu ve dul kald 
(2) Teehhülüne kadar 





G - C etveli 
(Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetler) 



Kanun 
No. 

10501 Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösteri-
5209\ len hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun. 

1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa 
Limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları Bankası arasında mün'akit 
4 kıt'a ihtilâfname ve merbutanın tasdiklerine ait Kanun. 

2182| Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Ka-
2876J nuna eklenen ve eki Kanun. 

2510 İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler. 

2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uz
manlara ait Kanun. 

2832 Millî Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküllerde kullanı
lacak yabancı devlet tabaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak 
mukaveleler hakkında Kanun. 

3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı şirketleriyle aktedilcn 
10 . 12 . 1928 tarihli mukavelenamelerin bazı maddelerinin tadiline 
dair 2 kıt'a mukavelenamenin tasdiki hakkında Kanun. 

4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğret
men, mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi 
hakkında Kanun. 

5368 Verem savaşı hakkında Kanun. 

5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu mad
desinde belirtilen işler. 

5602 Tapulama Kanunu. 

Kanun 
No. 

6128£ Yeni radyo istasyonlarının kuru 
6588f tevsi ve takviyesi için gelecek yı 

kında Kanun. 

6181 İltisak ve kuşak hatları inşaatına d 

6059^ Doğu vilâyetlerimizde kurulaca 
6373 f gelecek yıllara sâri taahhütlere 

6200 Devlet Su işleri Genel Müdürlüğ 
nunun 37 nci maddesi. 

6237 £ Limanlar inşaatı hakkında Kanu 
7305 \ 

6594 Karadeniz Teknik Üniversitesi a 
ması hakkında Kanun. 

65951 Ege Üniversitesi adiyle bir üniv 
646 j geçici 4 ncü maddesinin değiştirilm 

6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne 
nizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 y 
lere yapılacak yardım hakkında K 

7010 Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve 
na gelen yer sarsıntısından zarar 
Kanun. 

7256 Türkiye Atom Enerjisi programı 

165 Millî Eğitim Bakanlığınca 7475 s 
la ilâveten yeni bir teknik okul açı 



Kanun 
No. 

1861 Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için gelecek 
338f lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun. 

222] 
3081 
353 l İlköğretim ve eğitim Kanunu. 
681 

1731J 

351 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu. 

Kanun 
No. 

527 Gelecek yıllara geçici yüklenmel 

1601 Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yen 
reçlerinin yenileştirilmesi amacı 
yıllar geçici yüklenmelere girişm 

6165"] 
7027 [ 
7306 f îstanbul opera binası inşaatının 
3501 kında Kanun. 





H - Cetveli 
(6245 sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince verilecek yurt içi 

yurt dışı yevmiyeleri ile tazminatları gösterir cetvel) 



I - Yurt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye 
Yevmiye 
miktarı 

Lira 

A) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 140 
Başbakan 140 
Genelkurmay Başkanı 120 
Bakanlar 120 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 110 
Kuvvet komutanları 110 

B) Memurlar : 
Kadro derecesi 1 olanlar 80 

Kadro derecesi 2 ve 3 olanlar 70 
Kadro derecesi 4 olanlar 60 
Kadro derecesi 5 ve 6 olanlar 50 
Kadro derecesi 7 olanlarla daha aşağı dereceli kadrolardan ay
lık alanlar 35 

C) Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gibi hesaplananlardan : 
1. Bir il veya bölge sınırları içinde denetim hizmetini yürütenler : 
a) Kadroları 5 ve daha aşağı dereceli olanlar 70 

b) Kadroları 6 ve daha aşağı dereceli olanlar 60 
2. Türkiye çapında denetim hizmetini yürütenler : 
a) Kadroları 5 ve daha yüksek derecede olanlar 80 
ö) Kadroları 6 ve daha aşağı dereceli olanlar 70 

II - Yurt dışında yapılacak sey 

(Madde 

Harcırah Kanununun 34 ncü madde 
pılacak daimî vazife seyahatleri yle, muv 
memur veya hizmetlilere ödenecek yevm 
edilecek miktarlara esas olacak katsayılar 

Yukardaki 1 numaralı kısmın (A) işa 
Kadro dereceleri 1 - 3 olanlar için 
Kadro dereceleri 4 - 5 olanlar için 
Kadro dereceleri 6 ve daha aşağı ol 

III - Yurt içinde yer 

(Madde 

Kadro dereceleri 6 veya daha yüksek 
Kadro dereceleri 7 ve daha aşağı ola 



IV - Fiüen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat 
(Madde : 50) 

(1) SAYILI CETVEL 

Orman Genel Müdürlüğünün; (50 nci maddenin 1 ve 2 numaralı 
. fıkralarında gösterilen) memurları 

Kadro 
dereceleri 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9—15 

Günlük 
tazminat 
miktarı 

Lira 

50 
45 
40 
36 
32 
28 
28 
25 

(2) SAYILI CETVEL 

Harita Genel Müdürlüğü subay ve assubaylarına, askeri ve 
sivil memurlarına 

1—2 
3 
4 
5 

50 
45 
40 
36 

Kadro 
dereceleri 

6 
7 
8 

9—15 

(3) SAYILI 

50 nci maddenin 3 numaralı bend 
Kadastro personeli ile 766 sayılı K 
de yazılı tapulama hâkimi ve diğe 

a) Tapulama hâkimleri 
b) Grup kontrol başmühendis ve 

hendisler, harita uzmanları 

c) Tapu fen amir ve memurları, 
arazi ekip, şefi, nirengi grup v 
kontrol memurları, fen amir v 
posta tapu memurları 

ç) Teknisyen yardımcısı, fen mem 
memur ve daimî hizmetliler (Ş 

d) Yardımcı sınıf personeli 
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Günlük 
tazminat 
miktarı 

Lira 

2 — 50 nci maddenin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar 

a) Kadro dereceleri 4 olanlar 
b) Kadro dereceleri 5 olanlar 
c) Kadro dereceleri 6 olanlar 
d) Kadro dereceleri 7 olanlar 
e) Kadro dereceleri 8 olanlar 
f) Kadro dereceleri 9 olanlar 

g) Kadro dereceleri 10 olanlar 

h) Kadro dereceleri 11 ve daha aşağı olanlar 

32 
28 
26 
24 
22 
21 
20 
18 

50 nci maddenin 5 numaralı bendinde 
a) Kadro dereceleri 2 olanlar 
b) Kadro dereceleri 3 olanlar 
c) Kadro dereceleri 4 olanlar 
d) Kadro dereceleri 5 olanlar 
e) Kadro dereceleri 6 olanlar 
f) Kadro dereceleri 7 olanlar 
g) Kadro dereceleri 8 olanlar 
h) Kadro dereceleri 9 olanlar 
i) Kadro dereceleri 10 ve daha aşağ 



T - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 10 

(Kurumların satınalacaklan taşıtların ortalama satınalma bedellerini gösterir cetvel) 



— 172 - -

Sıra 
No. Taşıtın cinsi 

1 Binek tenezzüh şasi 
2 Binek tenezzüh şasi (Küçük tip) 
3 Binek tenezzüh şasi (Trafik için) 
4 Binek tenezzüh şasi (Küçük tip trafik için) 
5 Station Wagon tenezzüh şasi 
6 Station Wagon tenezzüh şasi (Küçük tip) 
7 Arazi binek 4 kişilik (Yerli montaj) 
8 Arazi binek 4 kişilik (Komple ithal) 
9 Arazi binek 6 kişilik (Yerli montaj) 

10 Arazi binek 6 kişilik (Komple ithal) 
11 Kaptıkaçtı şehir - içi hizmetleri için 
12 Kaptıkaçtı şehir - dışı hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
13 Kaptıkaçtı şehir - dışı hizmetleri için (Komple ithal) 
14 Kaptıkaçtı arazi hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
15 Kaptıkaçtı arazi hizmetleri için (Komple ithal) 
16 Pick - Up şehir - içi hizmetleri için (3 kişilik) 
17 Pick - Up şehir - dışı hizmetleri için (3 kişilik) 
18 Pick - Up arazi hizmetleri için (3 kişilik) 
19 Pick - Up arazi hizmetleri için (6 kişilik Pick - Up üzerine yapılma) 
20 Pick - Up arazi hizmetleri için (6 kişilik komple ithal) 
21 Panel şehir - içi hizmetleri için 
22 Panel şehir - dışı hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
23 Otobüs (En az 36 kişilik) 
24 Otobüs (En az 40 kişilik) 
25 Otobüs (En az 20 kişilik) 
26 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 3 501 Kg. 
27 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 7 500 Kg. 
28 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 9 000 Kg. 
29 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az 12 000 Kg. 
30 Ambulans şehir - içi hizmetleri için 

Diferansiyel 

4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
6 X 2 — 
4 X 2 
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Sıra 
No. Taşıtın cinsi 

31 Ambulans şehir - dışı hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
32 Ambulans şehir - dışı hizmetleri için (Komple ithal) 
33 Ambulans arazi hizmetleri için (Pick - Up üzerine yapılma) 
34 Ambulans arazi hizmetleri için (Komple ithal) 
35 Ambulans (Kar tipi paletli) 
36 Şehir - dışı Pick - Up (Cenaze arabası yapılmak üzere) 
37 Motosiklet 6 0- 100 cc. lik 
38 Motosiklet 100 - 200 cc. lik 
39 Motosiklet 200 - 250 cc. lik 
40 Motosiklet 600 cc. lik (sepetsiz) 
41 Motosiklet 600 cc. lik (sepetli) 
42 Motosiklet (triportör) 
43 Bisiklet (Kadın için) 
44 Bisiklet( Erkek için) 
45 Arazi Pick - Up (Soğutma tertibatlı) veya sonradan yaptırılabilir. (Özel hizmet için) 
46 Kamyon, kamyonet (Ö?:el hizmet içi9) 

Diferansiyel 

4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 

— 
4 X 2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 X 4 
4 X 2 





LU 
> 

UJ 

I 



100 — PERSONEL GİDERLERİ 

110 — AYLIKLAR : 

a) İlgili mevzuatına göre ödenecek devlet memurları aylıkları, as
kerî personel aylıkları, öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcıları ay
lıkları; 

— Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalan
ların ve yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları; 

—- Müktesep haktan sayılan (1000) üstü gösterge karşılıkları; 

— 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunun 78 nci maddesi ile deği
şik geçici 5 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler; 
— Kadroya müstenit vekâlet ücretleri ile kanunî aylığın «asgarî üc
ret» seviyesine yükseltilmesinden doğan farklar; 
b) Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin (D) fıkrasıyle 15 nci maddesinin (E) fıkrası ve 34, 38, 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına (1101 sayılı Kanunun ek 
4 ncü maddesi hükmü dikkate alınarak) yapılacak ödemeler, 
c) Gösterge Üstü Ödemeler : Kanunları gereğince gösterge rakam
larına eklenecek 50, 100, 150 ve 200 ek gösterge karşılıkları, 
d) Emsal Farkları : Yabancı memleketlerde çalışan devlet memur
ları ve askerî personelin aylık emsal farkları, 
bu kalemden karşılanır. 

120 — SÖZLEŞMELİ PERSONEL, YABANCI UZMANLAR VE YARDIM
CILARI ÜCRETLERİ : 
a) Sözleşme ile istihdam edilecek personelin sözleşmeler çerçevesinde 
ödenecek ücretleri, yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimizde istihdam 
edilecek yabancı uyrukluların ücretleri ile sözleşmeler ve mahallî mev
zuat ile örf ve âdet gereğince yapılacak her türlü ödemeler ve intibakı 
yapılamayan Türk uyruklu personelin (1589 sayılı Yetki Kanununa 
göre intibakları yapılıncaya kadar) ücretleri, 

b) NATO projesi iie ilgili 
lâasına istinaden Bakanlar Ku 
sonelin sözleşme ücretleri ile 
teknik personelin ücretleri ve 
ödemeler (karşılığı NATO'da 
c) Yabancı uzman ve yardı 
ücretler ve ücret dışı her türl 
d) Mevzuatı gereğince Sosy 
ve kesenek karşılıkları, 
bu kalemden karşılanır. 
Ancak, sözleşme ile istihdam 
yardımcılarının mevzuatına m 
istihkakları Maliye Bakanlığı 
Bakanlar Kurulunca tespit o 
M. İ. T.'nin sözleşmeli olarak 
her türlü istihkakları Başbaka 

130 — İŞÇİ ÜCRETLERİ : 
tş Kanunu kapsamına giren 
ğinde aylık ücretleri, ek ödem 
kanunları gereğince mevzuata 
ler, aynî ve nakdî yardımlar 
karşılıkları; mevzuatı gereğinc 
prim ve kesenek karşılıkları 

140 — SOSYAL YARDIMLAR : 
a) Aile yardımı, 
b) Doğum yardımı, 
c) Ölüm yardımı, 
d) Tedavi yardımı ve cena 
ödenecek her türlü giderler il 
rumlarınca satın alınacak ilâç 
reğince ihale yapılan eczanele 
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gereğince şehit olan Silâhlı Kuvvetler personelinin kabir yaptırma gi
derleri, 

e) Tedavi yolluğu : Özel kanun ve yönetmeliklerinde tespit edilen 
esaslara göre ödenecek olan tedavi yolluğu, 

f) Yakacak yardımı : İlgili yönetmelik çıkıncaya kadar 4178 sayılı 
Kanun hükümlerine göre yapılacak ödemeler, 
g) Giyecek yardımı : 31 .10 .1972 tarih ve 7/5314 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına ek olarak yayınlanan «Devlet Memurlarına Yapılacak 
Giyecek Yardımı Yönetmeliği»ne göre yapılacak yardımlar ile satınalma, 
yaptırma, diktirme giderleri ve bunlara ilişkin her türlü giderler, 
h) Yiyecek yardımı : İlgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre 

ödenecek yiyecek yardımı, 

i) Diğer yardımlar, 

bu kalemden karşılanır. 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
a) Huzur Ücreti : Vergi kanunları gereğince kurulacak komisyonla
rın, ziraî kazançlar Merkez komisyonunun, 261 sayılı Kanuna müs
teniden ittihaz olunan 5 .12 .1963 gün ve 6/2453 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı gereğince kurulacak komisyonların, 2613 sayılı Kadastro ve 
Tapu Tahriri Kanunu gereğince kurulan kadastro komisyonlarının me
mur ve memur olmayan üyelerinin huzur hakları; satış, artırma ve 
eksiltme komisyonlarında bulunacak ve seçimle gelecek belediye aza
larının huzur ücretleri; gayri muvazzaf komisyon üyelerinin yol mas
rafları; 644 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine istinaden kurulacak sınav 
komisyonuna teşekkül dışından katılacak komisyon üyelerinin yol mas
rafları; huzur ücretleri ve 1050 sayılı Kanunun 132 nci, 1630 sayılı 
Kanunun 58 nci maddesine göre ödenecek ücretler, 
b) Fazla Çalışma Ücreti : «Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönet
meliği» ile diğer fazla çalışma kanun, tüzük ve yönetmeliklerine göre 
ödenecek olan fazla çalışma ücretleri, 

c) Konferans Ücreti : Bütçe Kan 
necek konferans ücretleri, 
d) Ek Ders Görevi Ücreti : Mevz 
şına ek ders ücreti, Karadeniz Tek 
üzere gelen Öğretim üyelerinin, mev 
geliş uçak bilet bedelleri, 
bu kalemden karşılanır. 

160 — TAZMİNATLAR VE ÖDÜLLER : 
a) İş Riski, İş Güçlüğü ve Temini 
zuatına göre ödenecek iş riski, iş gü 
lan ve malî sorumluluk zammı, 
b) Hizmet Eri Tazminatı : 182 s 
kındaki Kanuna göre ödenecek olan 
c) Tayin Bedeli : Kanunlarına gö 
ve taamiye bedelleri ile sivil person 
d) Özel Kanunlar Gereğince Öden 
ile kurbağa adam ve dalış tazminatı 
rilen tazminatlar, 

e) T. B. M. M. Üyeleri yolluk taz 
f) Ek görev tazminatları, 
g) Diğer tazminatlar, 
h) Devlet Lisans Sınavı Ödülü, 
i) Ödül : 657 sayılı Devlet Memu 

gereğince çıkarılacak tüzük yürürlüğ 
göre yapılacak ödemeler ile 926 sayıl 
rine göre çıkarılan tüzükler gereğin 
j) Diğer ödüller, 
bu kalemden karşılanır. 

170 — ÖDENEKLER : 
a) Cumhurbaşkanı ödenekleri, 
b) Senato, M. M. Başkanı ödenek 
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c) Senato, M. M. Başkanlık Divanı temsil Ödenekleri, 
d) Başbakan, Devlet Bakanı, Bakan ve Genelkurmay Başkanı ödeneği, 
e) Senato, M M. üyeleri ödenekleri, 
t") Hâkim ödeneği, 
g) Konut ödeneği, 
h) Mahrumiyet yeri ödeneği, 
i) Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği : 1765 sayılı Üniversiteler 
Personel Kanununun 15 nci maddesi ve Bütçe Kanununun ilgili mad
desi gereğince ödenecek «Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü» ödeneği, 

j) Diğer ödenekler : Mevcut mevzuatı gereğince ödenmesi gerekli 
diğer ödenekler, 
bu kalemden karşılanır. 

190 — DİĞER PERSONEL GİDERLERİ : 
a) Harçlıklar : Parasız yatılı öğrenciler ve askerî öğrencilere verilecek 
harçlıklar ile yükseköğretim kurumlarında araştırma ve incelemelerle 
ilgili olarak düzenlenen her türlü sosyal, bilimsel, teknik ve kültürel top
lantı ve gezilere katılacak öğrencilerin yol ve oturma giderleri (Öğren
ciler için (15) lirayı geçmemek üzere) toplantıya katılmanın zaruri 
kıldığı kayıt, harç ve aidat giderleri, 

b) Er ve erbaş harçlıkları: Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş harçlık
ları ile munzam harçlıklar, 
c) Staj ve öğrenim giderleri : Yurt içi ve yurt dışı staj ve öğrenim 
giderleri, staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardımlar; 657 sayılı 
Kanun gereğince dış ülkelere yollananlardan 657 sayılı Kanuna 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 37 nci madde şümulüne girenlerin ve 
burssuz olarak yurt dışına gönderilenlerin maaşları ile öğrenci baremi 
arasındaki farklar (657 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi hükmü sak
lıdır.); Millî Savunma Bakanlığının aynı nitelikteki giderleri, stajla 
ilgili kayıt ve diğer öğrenim giderleri, bakanlıklara bağlı ve bakanlık
larla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları staj çalışmalarını dü
zenleme yönetmeliğinin 13 ncü maddesi gereğince öğrencilere yaplacak 

ödemeler, memur olmayan ( 
lacak tedavi giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

YOLLUKLAR 

YURT İÇİ YOLLUKLARI : 
a) Cumhurbaşkanı seyahat 
maddesi gereğince Cumhurba 
sırasında yapılan tüm harcam 
b) Yurt içi geçici görev yol 
seyahat ve oturmalarda (Geç 
çeşitli kararname ve yönetme 
kûm veya mevkufların şevkin 
mensup olduğu vilâyet mıntık 
şına verilecek yevmiyeler, 

c) Yurt içi sürekli görev yo 
lardaki seyahatlerde (Geçici 
çeşitli kararname ve yönetme 
mahallinden temin olunamaya 
d) Yolluk karşılığı verilen ta 
maddesi gereğince ödenecek 
maddesi gereğince belediye h 
renlere ödenmesi gereken tazm 
Bu kalemden karşılanır. 

YURT DIŞI YOLLUKLARI 
a) Cumhurbaşkanı ve Başba 
b) Yurt dışı geçici görev yo 
pılacak geçici seyahat ve ata 
rarname ve yönetmelikler gereğ 
c) Yurt dışı sürekli görev y 
atanmalarda 6245 sayılı Kan 
gereğince yapılacak ödemeler, 
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Bu kalemden karşılanır. 
(Yurt dışı yolculuğun zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri, çalış
ma veya toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere iştirak gibi 
ödemeler ile dış seyahat harcamaları vergisi de bu harcama kaleminden 
karşılanır.) 

300 — HİZMET ALIMLARI 

310 — MÜŞAVİR FİRMA VEYA KİŞİLERE ÖDEMELER : 

a) Proje yarışma ödülü : Yarışma konusu olan projelere yarışma 
sonucunda önceden tayin olan bedelin ödül olarak ödenmesi, 

b) Proje düzenleme gideri : Kuruluşların kendi personelleri dışın
daki kişilere hazırlattıkları proje bedelleri, Devlet Planlama Teşkilâ
tının 91 ve 340 sayılı kanunlar çerçevesinde ve bunlar dışında yap
tıracağı araştırma, inceleme, etüt ve proje hizmetlerinin gerektirdiği 
her türlü giderler ile 1975 yılı programının uygulanması, koordinasyon 
ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddeleri gere
ğince idareyi ve idarî metotları yeniden düzenleme çalışmaları için 
kurulacak komisyonlar ve Hükümet programına göre kurulan Danışma 
Kuruluna Devlet memurları dışından katılacak olanlara Bakanlar Ku
rulu Kararı ile tespit edilecek miktarlar üzerinden ödenecek ücretler, 
c) Bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve giderleri : Hizmetin gerektirdiği 
bilirkişi ve ekspertiz ücretleri (Adlî, idarî ve sportif hakem kararlarına 
ilişkin giderler dahil) haczedilen taşınır ve taşınmaz mallar ile Hazi
neye intikal eden kıymetlerin değer biçme giderleri, lâboratuvar tahlil 
giderleri, 

d) Harita yapım giderleri : 203 sayılı Kanun gereğince harita alım 
ve yapım işlerinin gerektirdiği her türlü giderler, 

e) İhale yolu ile yapılan tarımsal mücadele işleri : İhale yolu ile 
yapılan tarımsal mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

320 — ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
a) Telefon giderleri : Telefon 
telefon tesis ve nakil giderleri ile 
b) Posta - telgraf giderleri : 
ilişkin giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

330 — TAŞIMA GİDERLERİ : 
a) Diğer tertiplerin esas gider 
derleri dışındaki (Taşıma önc 
taşıma giderleri ile bunlara iliş 
kanal geçiş ve liman giderleri da 

b) Sonunda muayene kaydıyle 
şimi alan er ve erbaşların muay 
leketine gönderilmesi halinde g 
verilecek konaklama ve nakil 
mahallî rayice göre verilecek 
kalleri ve buna ilişkin konaklam 
ve hayvanların taşıma, bakım 
derleri araba vapuru ve köprü 
leri; fakir, hasta, cüzzamlı, akıl h 
Bu kalemden karşılanır. 

340 — TARİFEYE BAĞLI ÖDEMEL 
a) İlân: Her türlü ilân ve rek 
b) Sigorta giderleri : Diğer 
ilişkin olarak ödenen sigorta gi 
•edilmemesi esastır. 
Ancak, 
aa) Yanıcı, patlayıcı maddeler 
hallinin sigorta giderleri, 
bb) Dış ülkelerdeki temsilcilik 
larında istisnasız bütün binalar 



ile tutulan bina için yapılan kontratta sigorta mecburiyeti varsa, Türk 
mülkiyetinde olmakla beraber, organizatör şirket tarafından sigorta 
mecburiyeti konulmuşsa, dış ülkelerdeki söz konusu temsilcilik binala
rının sigorta giderleri, 

cc) Dış kuruluşlarda ilgili olarak taşıt sigortası (Tam kasko), 

dd) Evrakı müsbitelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta 
ve navlun giderleri, 

c) Komisyon, t 

d) Beyiye aidatı, 
e) Mahkeme harçları ve giderleri : Adlî, idarî ve malî kaza dola-
yısıyle yapılacak gider ve ödemeler ile bu kazalar dolayısıyle ödenecek 
harç ve vergi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, icra kovuş -
turmalarıyle sonuçlanan davalardan ilân ve diğer tarafa ödeme külfeti 
yüklenen her türlü giderler; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
415 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile diğer hükümler gereğince mahke
melerce tetkik ve tahkikine lüzum görülen hususların gerektirdiği gi-
ler, 

f) Kovuşturma giderleri : Suç üstülere gidecek adalet memurları ile 
doktorların yol giderleri ve birlirkişi ve tanıkların ücret ve yol giderleri; 
ekspertiz gider ve ücretleri; ilk iyileştirme ve otopsi masrafları; suçun 
açığa çıkarılması ve ihzarı sanıkları bir yerden diğer yere yollama 
giderleri; mahkeme ilân bedelleri; ecnebiler istinabe giderleri, adlî 
müzaheret giderleri; Medeni Kanunla Nüfus Kanunu gereğince sav
cılar tarafından açılacak dâvalar giderleri; Medenî Kanunla ve başka 
kanunlar gereğince hakimin ve ticaret sicilli memurunun kendiliğinden 
görmeye ve yapmaya ödevli bulunduğu dâva ve işler giderleri; nezaret 
altında bulundurulanlarla belirli yerde ikâme ve iaşe edilenler, sınır 
dışına çıkarılacaklar ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek 
yabancıların ve 3236 sayılı Kanun gereğince mahkeme karariyle baş
ka mahallere nakledileceklerin sevk ve iaşe giderleri; 647 sayılı Kanun 

gereğince alınan tedbir kararlarının 
ilgili giderler, 

g) Diğer tarifeye bağlı ödemeler; 
radyo, televizyon, abone ücretleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

350 - KtRALAR : 

a) Gayrimenkul kiraları : 
Taşınır ve taşınmaz malların kira b 
ve ekleri gereğince makamlarına oto 
ları; büyükelçilik, elçilik, daimi del 
yardımcı delegelik ve başkonsoloslu 
ları; büyükelçilik ve elçiliklerin nez 
hükümetleri ile birlikte yazlığa taşı 
lacak bilumum otel, garaj ve eşya 
tırılıp da bina bedeline ilâve edilen 
için verilecek komisyon, tellaliye ve 
ruluşlar için kiralanacak binalarda 
minat ve garanti bedeli gibi ödeme 
kanı ile kara, hava, deniz grup ba 
vunma Bakanlığınca mobilyalı vey 
binalar ve bunların sözleşmeleri ger 

Dışişleri Bakanlığı kadrolarından at 
orta elçi unvanını haiz daimî temsilc 
sınıf orta elçi payesi verilen uzman m 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 4 
(1) ve (4) sayılı cetvellerde Maliye 
kadrolardan atanan ve kendilerine 
en az 2 nci dereceye haiz daimî tem 
ları gerektiriyorsa Dışişleri ve Mali 
tahsis edilen ikametgâh kiraları, 
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Özel şartlar sebebiyle; Lagos ve Jakarta şehirlerinde görevli merkez
den tayin olunmuş memurlar için, derece ve görevleriyle mütenasip 
olarak, Misyon Şefi tarafından kiralanacak konutların kiraları, «Dev
letin yurt dışındaki müşterek mülkiyetine ait binalara ilişkin temizlik, 
aydınlatma, ısıtma, kapıcı, bahçıvan gibi müşterek masraflar da, ayrı-
lamaması halinde,» 
Bu kalemden karşılanır. 
Sürekli görevle yurt dışında bulunan ve kendilerine Devletçe ikamet
gâh temin edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personelin aylıkları
nın ele geçen miktarının misyon şefleri için 1/12 si, bunlar dışında ka
lanlar için 1/lO'u her ay kira karşılığı olarak kesilir. Ancak, bu şekil
de yapılacak kesinti (Söz konusu binalar kiralanmak suretiyel sağlan
mış ise) binanın tamamının ikametgâh olarak kullanılması halinde 
aylık gerçek kira bedelinden, binanın kısmen ikametgâh, kısmen resmî 
daire olarak kullanılması halinde aylık gerçek kira bedelinin yarısın
dan fazla olamaz. 
b) Makine, alet ve taşıt kiraları : 
Makine, alet ve taşıt kiralan ile sözleşmeleri gereğince ödenecek di
ğer giderler ve anten direği kirası, 
c) Nükleer yakıt kirası, 
Bu kalemden karşılanır. 

360 — MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ONARIMI : 
a) Taşıt onarımı : Taşıtların işletme ile ilgili onarımı için verilecek 
işçilik ücretleri, onarım malzemeleri ve yedek parçalar ile ilgili gider
ler, 
b) Makine ve teçhizat onarımları : Sabitleştirilmiş, hareketli veya 
taşınabilen makine ve teçhizatın 25 000 liraya kadar onarımları ile 
onarım malzemeleri, yedek parçalar ve icabında mukavele ile teknik 
müesseselere ödenecek yıllık bakım ve tamir giderleri ve bunlara iliş
kin diğer giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 

370 — BİNA KÜÇÜK ONARIMI : 
Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz 
(Mazbut vakıflara ait akar ve h 
kiralanan binalar ve taşınmaz m 
yan tarafından karşılanması mu 
kadar küçük onarımları, 

Bahis konusu taşınmaz malların 
likte yapılacak kanalizasyon, b 
cut elektrik, su ve ısıtma tesisatın 
valandırma ve klima gibi tesisle 
rektirdiği bina tadil ve onarımla 

Noter senedi ile kullanma hakkı 
maz malların getirebileceği kira 
Jandarma Genel Komutanlığına 
ya kadar yeni yapım giderleri, 
Bina küçük onarımına ilişkin he 
Bu kalemden karşılanır. 

390 — DİĞER HİZMET ALIMLARI: 
a) Nispeti kanunlarla belirtilen 
nunlarla belirtilen ikramiye ve m 
leri, 

b) Telif, tercüme, patent haklar 
Telif tercüme haklarının satınalı 
ları ve fikir, sanat, teknik eserl 
assubaylara da) ödenmesi ve bu 
kanlığınca uluslararası siyasî, 
ilgili olarak memleketimiz bilim 
rumlarıyle, tanınmış ilim adaml 
dillerde doğrudan doğruya veya 
raflarına katılma giderleri, fevka 
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nilenmesi ve Türkçeleştirilmesi, inceleme, derlemeler için memur ol
mayan kişilere ödenecek hizmet bedelleri, 

c) Vizite ücretleri : Kadrolu doktoru olmayan yerlerde vizite ücret
leri, 
d) Geçici hizmet ücretleri : Hizmetin gerektirdiği hallerde, zaman 
ve yer aciliyeti dolayısıyle belirli süreler ile mahallen temin olunan 
657 sayılı Devlet Personel Kanunundaki Devlet memuru, sözleşmeli 
personel ve işçi kapsamına girmeyen kişilere (Devlet İstatistik Ensti
tüsünce sayım, propaganda ve anketlerde çalıştırılanlar gibi) ve dış 
kuruluşlaria mahallî servis personeline teamüle göre ödenecek ücret, 
prim, ikramiye ve teberrular, gelenekleri ve usullerine göre çalıştırıl
malarında zorunluluk duyulan tercüman mihmandar, spiker ve yar
dımcıların ücret, bedel veya istihkakları ve benzeri ödemeleri, sportif 
oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde 
kullanılacak personele bu müsabakalar için ödenen ücret, bedel ve is
tihkaklar, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyun
lar ile yarışmalar ve bunların hazırlık çalışmalarına ve kamplarına ka
tılacak hakem, antrenör, masör, doktor, müşahit, saha komiseri ve 
idareciler ile bunların yardımcılarının, sporcuların, işçilerin ilgili Ba
kanlar Kurulu kararına göre ödenecek istihkakları ve benzeri ödeme
ler, 

Devlet hudut işaretleri giderleri; baca fosseptik temizliği, elektrik ve 
su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, ekmek pişirme, 
kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe, 
meyvelik, zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alım
ları, 
e) Aidatlar : Özel kanunları gereğince ödenecek fahrî konsolosluklar 
aidat ve giderleri, 
f) Kurslara iştirak giderleri : Diğer kurumlarca açılan kurs ve semi
ner masraflarına iştirak giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

400 — TÜKETİM MALLARI VE MALZ 
410 — BASKI, YAYIN, KIRTASİYE VE 

LERİ : 
a) Kırtasiye, basılı kâğıt, defter v 
metin gerektirdiği kırtasiye, basılı kâ 
zemelerin alım bedelleri ile büro iht 
malzemesi alımları ve basılı kâğıt 
bunlara ilişkin diğer giderler, 
b) Yayın alımları : Hizmete mahsu 
yazı ve Resimleri Derleme Kanunun 
yabancı ülkelerden yurda sokulan a 
simleri satınalmaya ilişkin diğer gid 
c) Baskı ve cilt giderleri : Hizmet 
riyle cilt giderleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

420 — YAKACAK ALIMLARI : 
Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili h 
kıtların satınalma bedelleri ile bunla 
ve dağıtım dahil) giderler bu kalemd 
Hükümet konaklarında ikamet eden 
alımları ve giderleri tertiplerine kon 
bütçesinin ilgili tertibine aktarmaya 

430 — AKARYAKIT VE YAĞ GİDERLE 
Makine ve taşıtların işletilmesi ile ilg 
gili kimyevî maddeler dahil) bu kale 

440 — ELEKTRİK - SU HAVAGAZI GİD 
Her türlü aydınlatma, soğutma bedel 
ya ve havalandırmaya zorunlu ve ya 
zeme alımları ile su temizleme kimy 
su bedelleri, çalıştırıcı kuvvet olarak 
kin giderleri bu kalemden karşılanır 
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450 — YİYECEK VE YEM ALIMLARI : 
Kanunla tespit edilen istihkak maddeleriyle bunların mübadelesine 
tabi tutulan ikmal maddeleri bedelleri besin ürünleri ve beslenme ile 
ilgili her türlü ikmal madde ve vasıtaların satınalınmaları ile bunlara 
ilişkin her türlü (Depolama, bakım, onarım, muhafaza ve dağıtım, pi
şirme dahil) giderleri; sıhhati bozucu ve aynı zamanda zehirleyici ol
duğu kadar doktor raporu ile sabit olan yatırımlar dışındaki işlerden 
Bakanlığınca kabul edilen görevlerde bilfiil çalışanlara yapılacak süt 
ve yoğurt yardımları ile bunlara ilişkin her türlü (Depolama, bakım, 
onarım, muhafaza, dağıtım ve pişirme dahil) giderleri ve yalnızca as
keri ihtiyaçlar için mutfak ve yemekhane levazımatı ve çamaşır maki
nesi; 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde (Jandarma dahil) kazandan iaşesi mümkün 
olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, hastabakıcı ile sonunda muayene 
kaydı ile üç aya kadar (Üç ay dahil) istirahat ve haya değişimi alan 
er ve erbaşın, askerî öğrencilerin iaşe bedelleri; hava değişimli er ve 
erbaşın muayeneye şevki gerektiğinde tekrar memleketlerine gönderil
mesi halinde geçecek günler için verilecek yiyecek istihkakları; celp, 
ve terhis er ve erbaşının iaşe ve ibate bedelleri; komando erleri dışın
da kalan ve kazandan beslenmeye jandarma er ve erbaşının 4370 sa
yılı Kanuna göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek iaşe bedelleri, 
Bu kalemden karşılanır. 
657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi gereğince çıkarılacak yönetmelik 
hükümleri saklıdır. 

460 — ÖZEL MALZEME ALIMLARI : 
a) Giyim - Kuşam Alımları ve Giderleri : Kanun ve kanuna daya
nan tüzük, yönetmelik ve kararnameleri gereğince; 
Kişilerin giyim ve kuşam ve hayvanların kuşamları ile ilgili her türlü 
ikmal madde ve vasıtalarının satınalma, üretim ve yapım giderleri ile 
bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım ve onarım muhafaza ve 
dağıtım dahil) giderler, 

Silâhlı Kuvvetler kuruluşunda 
ter, bando ve boru takımları 
yatak levazımatı için gerekli ik 
maları, üretimleri ve yapımları 
(depolama, bakım ve onarım, m 
Sıhhati bozucu ve aynı zamand 
sabit olan yatırım dışındaki işle 
lerde bilfiil çalışanlara verilecek 
b) Hayvan alımları, tazminler 
van alım, muhafaza, bakım, ku 
her türlü giderleri; özel ve tüze 
min ve taviz bedelleri; hizmett 
kişilere karşı işleyecekleri zararl 
vanları yok etme, gömme giderle 

c) Temrinlik malzeme alımı : 
giderler, 
d) Diğer özel malzeme alımlar 
harcama kalemlerinden alınamay 
malzeme alım ve giderleri, 
bu kalemden karşılanır. 

470 — SAVUNMANIN GEREKTİRD 
a) Savaş gereçleri ve savaş stok 
aa) Silâhlı Kuvvetlerin savaş g 
le gerekli her türlü harp tesisler 
ling sistemleri tesisleri dahil) ku 
yerüstü, yeraltı mahallerinin inşa 
maddeleri tedarik, depolama, mu 
bunlara ilişkin (çimento, demir, 
lü taşınır ve taşınmaz (silâh, gem 
nel taşıyıcıları gibi) harp, silâh, 
ve her çeşit tamir giderleri; 



bb) Çeşitli kurumların Silâhlı Kuvvetler adına yapacakları hizmetler 
karşılığı ödenecek giderler; 
cc) Bütün savaş gereçlerinin özel ve tüzel kişilere karsı işleyecekleri 
zararlar için verilecek tazminatlar (NATO ve C E N K ) ülkelerinde işle 
yecekleri zararlar dahil) 
dd) Savaş stoklarının gerektirdiği her türlü ikmal maddelerinin alımıy-
le bunlara ilişkin bütün giderler; 
ee) Dizayn ile ilgili plan, keşif resimhane ihtiyacı ve seyir, hidrografi, 
oşinografi cihaz, malzeme ve teçhizatın alım, yapım, tanzim, tersim, 
teksir ve tab'ı ile muhafazalarının gerektirdiği giderler; 
ff) Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri, tahkim 
tesislerine ve cephaneliklerine ait paratoner malzemesi alım, onarım ve 
yapım giderleri; 
gg) Silâhlı Kuvvetlerin her türlü silâhlarla yapacakları atışlarda kul
lanılacak hedeflerin yapım, bakım, onarım malzemesi ile atış alanlarının 
onarım ve emniyeti ile ilgili diğer giderler; 
237 sayılı Kanuna göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile binek, 
otobüs ve makam otoları savaş gereci sayılmaz ve bu kalemden alın. 
maz. 
MİT ihtiyaçları için yurt içi ve yurt dışından savaş gereçleri alımı, ona
rım ve bakım giderleri; 
hh) Silâhlı Kuvvetlere gerek millî bütçe imkânları ve gerekse dış yar 
dunlardan sağlanan TOW güdümlü tanksavar silâh sisteminin yurt 
içinde yapılamayan 5 nci kademe fabrika bakım ve revizyonlarının 
yurt dışında sözleşmeleri gereğince NAM S A (North Atlantic Military 
Supply Agency) teşkilâtında yaptırılması halinde bu kuruluşun tesis, 
tevsii ve idarî masraflarına katılma payları ile bu silâhların her türlü 
fabrika bakım ve onarım masrafları, bu silâhın sahra bakımları ile 
ilgili olarak NAMSA aracılığı ile yurt dışında yaptırılacak eğitim mas
raflarına katılma paylan; 
b) Anî hareket, yeniden teşkilâtlanma ve intikallerle askerî hazırlık
ların gerektirdiği alım ve giderler; Yiyecek, yem, yakacak, giyim, ku

maş, savaş gereçleri, savaş stoklan 
leşme giderleri bina, makine, teçhi 
c) Manevra ve tatbikat alım ve g 
alım ve giderler, 

d) NATO ve CENTO giderleri : 
Güney - Doğu, NATO ve CENTO 
Kuvvetleri Komutanının şahsi ikâm 
lanan binanın kira bedeli, NATO 
askerî temsilcilik, müşavirlik at 
Teşkilâtı tarafından NATO ve 
her çeşit hizmet ve temsil giderle 
larının talebi üzerine ifa edilen g 
Yardım Kurulu (JUSMMAT) Ka 
yurdun muhtelif bölgelerinde göre 
tenvir, teshin, döşeme, demirbaş 
konuşma bedelleri ve diğer ulaştı 
tasdik olunan Sözleşmeye göre öd 
Söz konusu ihtiyaçları karşılamak 
olan giderlerden ödenek yokluğu 
borca bırakılan miktarlar, 
Bu kalemden karşılanır. 

480 — TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, 
LER* : 
a) Temsil, ağırlama ve tören gid 
esas olmak suretiyle temsilin gerek 
İlgili yönetmeliğine göre yetkililerc 
derleri ve cenaze törenleri için Tü 
denî çelenklerin kira bedelleri, 
Geleneklerin zorunlu kıldığı ve 
protokole dahil askerî ve mülkî 
yafet giderleri ile yabancı temsilc 
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davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve konuklanmalarının ve 
bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle verilecek ziyafet, 
hediye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği gider
ler, 
Dışişlerinde, icabında yetkililerin eşleri tarafından; gelecek resmî, 
yabancı misafirlere verilecek ziyaret giderleri; protokol Genel Müdür
lüğünce yabancı misafirler için hazırlanan programlar mucibince yapı
lan merasimin icabettirdiği giderler ve bunlarda vazife alanlara veri
lecek kumanyalar; misafirlerin yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle 
muhafazaları için vazifelendirilenlere yapılacak giderler, 

Devlet ricalinin dış memleketlere götürecekleri veya gönderecekleri 
hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderler, 
Misafirlerin ikâmetlerine tahsis olunacak köşk ve sarayların lüzumlu 
görülecek onarım, teftiş ve diğer giderleri ile yabancı misafirlerin ikâ
met ve ağırlanmasına tahsis edilecek köşk ve bunların kira bedelleri, 
Millî gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri törenlere ilişkin gi
derler, Dumlupınar, Çanakkale, Zafer Bayramı ve benzeri anma tö
renleri ile Silâhlı Kuvvetler, Üniversiteler açılış törenlerinin gerek
tirdiği giderler, 
Makamın gerektirdiği temsil ağırlama, tören giderleri dışında kalan 
ve spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi 
toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri, 
Yurdumuz» davet edilmelerinde fayda umulan yabancılar ile yabancı 
basın, radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt 
içindeki ağırlama, konutlama ve gezi giderleri ile zarurî görüldüğü 
takdirde geliş ve dönüş bilet ücretleri, 

b) Fuarların diğer giderleri : Yolluk, kira ve belirli bir başka har
cama kaleminden karşılanması mümkün olmayan fuarlarla ilgili diğer 
giderler, 
c) Arkeolojik kazılar giderleri : Arkeolojik kazı ve bu kazılarda 
bulunacak eserlerin korunması, Eski Eserler Mulajı, Reprodüksiyon 

yaptırılması ile resim çekme, 
zeme alımı ve diğer giderler; 
giderleri ve bunlarla ilgili her 
röleve plan yaptırılması; inc 
ve işaret levhaları, tadat, tesp 
ve tören yerlerinin iç ve dışl 
dışında açılacak eski sanat e 
millî anıtlarla mezarlıkların k 
Atika Nizamnamesi gereğince v 

d) Plan yıllık program ve bü 
lama giderleri : Kamu yöne 
ilgili olarak yapılacak yurt içi 
lanların gerektirdiği ahvalde 
ramların ve bütçelerin koor 
gili alım ve giderleri; plân, p 
yede tanıtılması ile ilgili he 
broşür, radyo, televizyon, film 
meze giderleri; plân, program 
Meclisi Bütçe Karma Komisy 
natosundaki müzakerelerinin 
ma saatleri dışında çalışmalar 
gitmesi mümkün olmayan De 
kanlığı personeline Maliye Ba 
ödenecek yemek bedelleri, 
Bu harcama kaleminden karşıla 

490 — DÎĞER TÜKETİM MALLAR 
a) Temizlik malzelemeleri alım 
zemesi ile bunlara ilişkin giderle 
b) Bahçe malzemeleri alımlar 
lan her nevi madde, malzeme 
kin her türlü giderleri, 
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c) Yangından Korunma malzemeleri alımları : Yangından korunma- i 
nın gerektirdiği malzeme alımları ve buna ilişkin her türlü giderler, 
d) Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları : Sağlıkla ilgili olarak 'kullanı
lacak her türlü sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve bunlara ilişkin j 

i 

giderler, I 
bu kalemden karşılanır. 

500 — DEMİRBAŞ ALIMLARI 

510 — BÜRO MALZEMELERİ ALIMLARI : 
Hizmet, çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eş
yalar ile hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği büro malzemeleri gibi 
taşınan malların alım ve bakımı ile ilgili her türlü giderler bu kalem
den karşılanır. 

520 — BÜRO MAKİNELERİ ALIMI : 
Büro hizmetlerinde kullanılacak daktilo, hesap makınası gibi çalışma
ya ilişkin makine alım ve bakımlarına ilişkin her. türlü giderler bu ka
lemden karşılanır. 

590 — DİĞER DEMİRBAŞ ALIMLARI : 
Büro malzemeleri ve makinelerinin dışında kalan ve hizmetin gerektir
diği diğer demirbaş (Askerî ihtiyaçların dışında kalan çamaşır makina-
sı, kazan, karavana, tencere gibi mutfak levazımatı dahil) alım ve ba
kımlarına ilişkin giderler bu kalemden karşılanır. 

600 — MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
610 — TAŞIT ALIMLARI : 

237 sayılı Kanuna göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ile bi
nek, otobüs, makam otoları ve taşıtlarıyle birlikte alımı mutad ekipman 
giderleri, şase halinde alınan taşıtların kullanılabilir hale getirilmesinin 
gerektirdiği giderler, hibe yoluyla iktisabedilecek taşıtlara ilişkin gi
derler, 
Maliye Bakanlığınca kamu sektörü için Amerikan ihtiyaç fazlasından 
sağlanacak taşıtların iktisabı ile ilgili giderler; tahmil, tahliye, teslim, 

depolama, kontrol muayene giderle 
terek gayret makine parkları, tabiî 
makine stoklarının teşkil ve tesisi g 
Bu kalemden karşılanır. 

620 — MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIM 
RI : 
Yatırım projeleri ile ilgili olarak : 
a) Makine, teçhizat ve bunların 
montaj giderleri ile büyük onarıml 
b) Jeneratör, projeksiyon, sinema 
telefon santralı gibi makine ve vası 
lerle ilgili keski, teksir, baskı matb 
üretimin artırılması amacına yönel 
makine, âlet, cihaz ve sabit tesis gid 
c) Öğretim ve araştırma müessesel 
atelye gibi iş ve hizmet yerlerinin v 
ruluşların teknik bakımdan teçhizi 
âlet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 

d) Yeni hizmete giren öğretim, ça 
lerinin münhasıran büro ihtiyacı 
âlet ve cihaz muhafaza örtü, dolap 
ba, yatak, karyola, komedin gibi h 
derleri, 
Bu kalemden karşılanır. 
Geçmiş yıllarda hizmete giren öğr 
tırma yerlerinin d fıkrasında belirt 
baş Alımları» harcama kaleminden k 
Sanat modelleri satınalınması ve d 
sanatlarının geliştirilmesi amacıyle 
kanlıklarınca tespit olunacak esaslar 
Halk Bankasına ödenebilir. 



700 — YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

710 — YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
a) İhale yoluyle yaptırılan yapı, tesis ve büyük onarım bedeli karşı
lığı olarak müteahhitlere ödenecek istihkaklar, 

b) Taşaron marifetiyle yaptırılacak emanet işlere ait her türlü har
camalar, 
c) İnşaatla ilgili yapım sırasındaki müşavirlik hizmetleri giderleri, 
d) Özel kanunlardaki usuller uygulanmak suretiyle müteahhitine iha
lesi mümkün olmayan hallerde emanet usulü ile veya bizzat kuruluşlar
ca gerçekleştirilen yapı, tesis ve büyük onarımlarla ilgili geçici işçi üc
retleri, bu işçilerle iligli olarak mevzuatının gerektirdiği tSosyal Sigorta
lar prim ve kesenekleri ile diğer ödemeler, malzeme satın alınması, ge
çici şantiye tesislerinin yapımı ve prefabrik şantiyelerin satın alınma-
sıra ilişkin giderler, 
bu kalemden karşılanır. 

720 — NATO ENFRASTRÜKTÜRÜN İNŞA VE TESİSLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLERİ : 

730 — 3010 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ESKİ YILLAR MAHSUBATI : 
3010 Sayılı Kanun gereğince yapılacak bir mahsup bulunduğu takdir
de yıl içinde daireler bu kalem altında usulüne göre mahsuplarını ya
pacaklardır. (Bütçe yapılırken bu kalem açılmaz) 

800 — DİĞER ÖDEMELER 

810 — VERGİ, RESİM VE HARÇLAR : 
a) Bina ve arazi Vergileri : Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bina ve 
arazi vergileri ile geçmiş yıllarda tahakkuk edip de ödenmeyen bina 
ve arazi vergileri, 
b) Diğer Vergi, Resim ve Harçlar : Diğer tertiplerin esas giderlerine 
ilişkin olarak ödenen vergi, resim ve harçlar dışında gerçekleşmiş ve 
gerçekleşecek, otoların işletmeye ilişkin vergi, resim ve harçları, bele

diye vergi, resim ve harçları. Hazine 
harçlar (mahkeme harçları ve giderl 
ve harçlar hariç) 
bu kalemden karşılanır. 

DİĞER ÖDÜL, İKRAMİYE VE B 
Kanun ve Kanuna dayanan tüzük, 
ğince, Devlet memurları dışındaki ş 
ramiye, mükafat ve verilecek para, h 
karşılanır. 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 
a) Örtülü Ödenek, 
b) MİT İstihbarat ve Propaganda 
İstihbarat ve propaganda planlarının 
ması, MİT mensuplarının moral ve 
çalışmalar giderleri; teşkilât dışı pers 
tihbarat ve propagandası bakımından 
laşmalar karşılıkları; bu konularla il 
inceleme, yayın fotoğraf ve benzeri 
(MİT Kanununda gösterilen hizmetl 
barat ve propaganda giderlerinden, 
hakkında 1050 sayılı Kanunun 204 s 
desi hükümleri uygulanır.) 
c) 644 Sayılı Kanunun 21 nci madde 
şılığı bu fıkraya ait ödenek b fıkrasın 
d) Gizli Haber Alma Giderleri, 
bu harcama kaleminden karşılanır. 

ULUSLARARASI PROFESÖR, UZ 
GİDERLERİ : 
4895 sayılı Kanun gereğince onanan 
malarının gerektirdiği giderler, yayın 
rumlarının heyet ve temsilcilerinin ağ 



Devletçe öğrenimleri deruhte edilen veya mübadele dolayısıyle yurt 
dışından gelen öğrencilerle diğer elemanların Türkiye'deki masrafları 
mukabili ikâmet ve iaşeleri için yapılacak ödeme ve yardımlarla ince
leme gezileri giderleri, bu öğrencilerin her türlü öğrenim giderleri, yurt 
dışına gönderilen elemanların zaruri giderleri karşılığı yapılacak öde
meler (öğrencilerin yollukları dahil), 
bu kalemden karşılanır. 

850 — KARANTİNAYA ALINMA VE EMNİYET NEZARETİNDE BU
LUNDURMA GİDERLERİ : 
Sağlık nedenleriyle karantinaya alman kişilerle çeşitli nedenlerle yurt 
içi ve yurt dışında emniyet nezaretinde geçici olarak tutulan kişilerin 
yiyecek ve barındırma ile ilgili her türlü giderleri, cenaze ve defin gi
derleri (taşıma giderleri hariç), mültecilerin her türlü giderleri; terk edil
miş, bulunmuş, emniyete sığınmış ve diğer nedenlerle polisin görevi 
icabı ilgili kurumlara teslim edilinceye kadar polis nezaretinde kalan 
çocuklar için yapılan her türlü giderler bu kalemden karşılanır. 

900 — TRANSFERLER : 

910 — YATIRIM PROJELERİNİN KAMULAŞTIRMA VE BİNA SATIN 
ALMALARI : 
a) Arazi, arsa, bina, fabrika, depo, çiftlik, gemi ve benzeri taşınmaz 
malların satın alınması için yapılacak ödemeler, 
b) Üzerinde Medenî Kanun ile diğer hükümlere göre aynî haklar 
tesisi için ödenecek bedeller, 

c) Kamulaştırma, satınalma, aynî hak tesisi işlemlerine ilişkin gider
ler; geçici işgalin gerektirdiği giderler ve hasara uğrayan mahsul taz
minatı ile bunlara ilişkin diğer giderler, 
Bu kalemden karşılanır. 
(Dış memleketlerde yaptırılacak bina ve onarımların yurt içi ve yurt 
dışı ihalesi ile yurt içi ve yurt dışından satınalınacak her türlü malze
me, gereç ve nakliye için 2490 sayılı Kanunun uygulanamadığı haller

de Dışişleri Bakanlığının teklif 
üzerine Bakanlar Kurulundan 
bayaa işlemleri yapılabilir.) 

920 — KURUMLARA KATILMA 
LERİ : 
a) İktisadî Devlet Teşekkülle 
b) Kamu İktisadî Teşebbüsle 

c) Ortaklıklara katılma payla 
d) Döner sermayeli kuruluşla 

e) Diğer kurumlara katılma p 
Bu kalemden karşılanır. 

ı 
930 — İKTİSADÎ TRANSFERLER 

İktisadî Devlet Teşekkülleri v 
transferler; kaynak açığını ka 
ları İşletmesine borçlanma gü 
programlanan projeleri gerçe 
tesis edilen mahallî idareler f 
İller Bankasına yapılacak yard 
a) İktisadî Devlet Teşekkülle 
ler, 
b) Kamu İktisadî Teşebbüsle 
c) Hükümetçe alınan tedbirle 
el) Müdahale alımları ve dest 
e) Diğer iktisadî transferler v 
Bu kalemden karşılanır. 

940 — MALÎ TRANSFERLER : 
a) Katma bütçeli idarelere 
ödemeler, 
b) Bağımsız bütçeli idarelere 
e) Özel idarelere yapılacak y 
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d) Belediyelere yapılacak yardımlar ve ödemeler, 
e) Fonlara katılma paylan ve ödemeler (Merkez Bankası nezdinue 
açılacak selektif kredi fonu, kalkınma pianı ve yıllık programlara uy
gun olarak kredilerin yönlendirilmesi maksadıyle öngörülen ihracat, 
sanayi, küçük esnaf, tarım, turizm ve maden sektörlerine verilecek 
krediler için faiz farkları) 

f) Karma teşebbüslere katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
g) Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler, 
h) ikraz ve avanslarla ilgili ödemeler, 
i) Diğer malî transferlerle ilgili Ödemeler, 
j) Seçim giderleri : Kanunları gereğince yapılacak her türlü seçim
lerde kullanılacak büro ve malzeme giderleri ile 26 . 4 . 1961 gün ve 
298 sayılı Kanunun 182 nci maddesinde belirtilen görevlilere ödene
cek ücret, gündelik ve harcırahlar ve seçimle ilgili diğer her türlü gi
derler, 
Bu kalemden karşılanır. 

950 — SOSYAL TRANSFERLER : 
a) T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : % 1 ek karşılıkları; 
1425 sayılı Kanunun ek 6 nci maddesine göre ödenecek emekli ikra
miyeleri; yönetim giderlerine katılma payı; 1301 sayılı Kanuna göre 
yapılacak ödemeler; 5434 sayılı Kanunun geçici 8, 11, 14, 19, 20, 21, 
24, 27 ve 28 nci maddelerine göre yapılacak ödemeler; 1425 sayılı Ka
nunun geçici 9 ncu maddesine göre yapılan ödemeler; 
(Yukarda belirtilen ödemelerle ilgili olarak 5434 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince taksite bağlanmış ödemelerle gecikme faizleri, gecikme
nin vukubulduğu ödemeye ilişkin fıkradan karşılanır.) 
b) T. C. Emekli Sandığı dışında kalan emekli, dul ve yetimlere özel 
kanunları gereğince yapılan aylık ödemeleri, 
c) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları ile 
yazılma, öğretim, tasdikname, imtihan ve diploma harçları ve benzeri 
giderleri ile ilâç ve tedavi giderleri, 

d) Yurt dışı eğitim kurumlarında 
leri, 
e) Yurt içi eğitim kurumlarında o 
rin büro giderlerine ilişkin ödemeler 

e) Parasız yatılı öğrencilerin pansi 
g) Memur çocuklarına pansiyon üc 
şılığı ile ilgili ödemeler, 

h) Başbakanlık Kültür Müsteşarlığ 
yurt içi ve dışında yetiştirileceklerin 
derleri; bunlara ilişkin öğretmen, u 
sanatları ile ilgili olarak kendilerine 
giderleri ile yapacakları sanat göste 
sanatkârlara ödenecek ücret; refakat 
sil, konser, müze, galeri ve sergile 
taltif mahiyetinde yetiştiricilerine ve 
ilgili olarak yapacakları gezilerde ke 
necek yolluk ve giderler; 

Kanunları uyarınca yurt içinde yeti 
katindekilere Harcırah Kanunu hükü 
350 şer lira aylıkları; yurt dışında ye 
kilere gerek harcırah gerek aylık öd 
memleketlerdeki Türk öğrencilerine 
harcırahlar, 
ı) Dernek, birlik, sandık, kurum, 
lere yapılacak ödemeler, 

j) Memurların öğle yemeğine yard 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 
yönetmelik hazırlanıp bilfiil uygulanm 
yılına kadar uygulandığı üzere, Dev 
yapılacak bu yardımla ilgili bakanlık 
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derneğine veya sendika yardımlaşma sandıklarına veya yemek servisi 
yönetim kurullarına ödemeler (Memurlara nakden verilmez.) 
k) Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma giderleri : 

aa) Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma Giderlerine ilişkin faali
yetlerle ilgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme ve yayın giderleri 
ile fotoğraf, film, dublaj, sutitraj ve plak yaptırma, satın alma ve yolla
ma giderleri; yabancı memleket okullarında, ilkokul çağındaki Türk öğ
rencilerine tahsis edilen sınıflarda meydana gelecek hasar giderleri, 
bb) Dış memleketlerdeki soydaşlarımıza ait okullar ve Türk Sosyal 
ve Kültürel Teşekküller, Türk kurum ve derneklerinde ve Türk Tarih 
ve Kültürü ile ilgili tarihi ve bediî kıymeti haiz binalarda görevli öğret
men, memur ve personelin ödenmesi kabul edilecek aylık, ücret ve yol 
giderleri', 
cc) Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile binaların 
bakım, onarım ve yönetim giderleri; bunların kontrol ve teftişi için gö
revlendirileceklerin yolluk ve zaruri giderleri, 
dd) Türk Dil ve Kültürünü dış memleketlerde tanıtmak amacı ile fay
dalı hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel kişilere ve ya
bancı ülkelerdeki Türk Kültür Kurumu ve Derneklerine yapılması uy
gun görülecek yardımlar, 

ee) Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde veya 
Türkiye'de tahsil ve staj yapmalarını mümkün kılmak üzere yapılacak 
yardımlar, 
ff) Dış Memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma ko
nusu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının ön
ceden yazılı muvafakati alınmak suretiyle alâkalı diğer daire ve ku
rumlarca memleketimize davet olunacak kimselerin yolluk ve zarurî 
giderleri, 
gg) Türk kültür ve sanatını tanıtma ve yayma amacıyle konferanslar, 
konserler, temsiller vermek ve folklor gösterilerinde bulunmak, Türk 
sanat eserlerine ait sergiler açmak üzere bu işleri ehli oldukları ve mem

leketimizi yurt dışında bihakkın 
ve toplulukların yolluk ve ücret 
ketlere gitmeleri Dışişleri Bakan 
retmen ve çeşitli sanat ve kültü 
ler tarafından ödenmiyen yolluk 

hh) Türk kültür ve sanatını t 
tertip olunacak sergi ve sanat g 

ii) Dış memleketlerdeki ırkdaş 
gülerinin geliştirilmesi ve Anava 
siyle yapılacak giderler ve bu am 
teşekküllere yapılacak yardımlar 
min olunacak ilim adamları, ho 
lukları, 

bu kalemden karşılanır. 

İlgili faaliyetlerdeki «k» fıkrası 
lüzum görülecek ödenek Dışişle 
muvafakati ile Başbakanlık bütç 
tertibine Maliye Bakanlığınca ak 

Yukarıdaki aa, bb, cc, dd, gg ve i 
daki Türk işçileri için de uygulan 

I. Dışişleri Bakanlığı bütçesin 
ilgili olarak; Dışişleri Bakanlığı 
düştükleri sabit olup da yurda d 
ceklere memlekete dönüşlerinde 
durumda oldukları görülenlere m 
rafları için verilen paralar, (Bu 
ilgili muhasiplikçe takip ve tahsi 
kikat neticesi sabit olanların b 
nun 133 ncü maddesi hükümle 
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Memleketimizi tanıtma mâksadıyle yetkili makamlarca dış memleket
lere geçici olarak gönderilenlerden güç durumda oldukları anlaşılanların 
anî ve ciddî müdahaleyi icabettiren tedavi ve cenaze giderleri; muhtaç 
vaziyetteki vatandaşlarla işçilerin haklarını korumak için yapılacak hu
kukî ve teknik istişare, avukat ücretleri ile, bulundukları memleketteki 
siyasal ve sosyal şartlar dahilinde muhtaç duruma düşen Türklere 
Dışişleri Bakanlığının talimatına tevfikan yapılacak her türlü iaşe, ibate, 
giyim eşyası ve tedavi masrafları, (Muhtaç ve güç durumda oldukları 
tespit olunanların tedavi ve cenaze giderleri de gerekli takibat icrasın
dan sonra ancak söz konusu 133 ncü madde hükümleri dairesinde ter
kin olunabilir. Ödünç olarak verilen paralar tahsil zamanındaki resmî 
döviz kuru üzerinden tahsil edilir.) 

m — Talebelere yemek yardımı faaliyetiyle ilgili olarak üniversitelerce 
talebeye ucuz yemek verilmesini teminen yapılacak yardımlar, tespit edi
lecek esaslar dairesinde mediko sosyal merkezi veya merkezî bir üni
versite , örgütü vasıtasıyle veya özel yönetmelikleri gereğince, bu har
cama kaleminden karşılanır. 

960 — BORÇ ÖDEMELERİ : 
a) İç Devlet borçlan anapara ödemeleri, 
b) İç Devlet borçları faiz ödemeleri, 
c) İç Devlet borçları genel giderleri, 
d) Dış Devlet borçlan anapara ödemeleri, 
e) Dış Devlet borçlan faiz ödemeleri, 

f) Dış Devlet borçlan genel gid 
(İç ve dış Devlet borçlarına ilişkin 
maksızın cari yıl bütçesinden karş 

g) Eski yıllar karşılıklı borçlan ö 
h) Program uygulama karşılıklar 
i) Eski yıllar karşılıksız borçlar 
j) Program uygulama karşılıksız 
k) Hizmetin ifa edildiği yıl büt 
bulunmaması sebebiyle kendi terti 
ları ile program uygulama karşılık 
ilâma bağlı karşılıksız borçlar; bü 
borçlar ile özel kanunlar gereğince 
karar verilen istihkaklar, 

1. Geri verilecek paralarla ilgili 
m) Faiz, acyo, para farkları do 
ne cari hesaplarının faiz ve muam 
muhtelif kanunların verdiği yetkile 
faiz, komisyon, gider vergisi ve diğ 
tırılacak hizmetler karşılığında öd 

n) Diğer borç ödemeleri, 
o) Diğer eski yıllar borçları ile 
bu harcama kaleminden karşılanır 




