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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

35 nci Birleşim 

14 .2 . J975 Cuma 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
592 

592 

III. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları. 612,647,667 

1. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
Parlamentosundan iade-i ziyaret maksadıyle bir 
heyet davet edilmesinin uygun bulunduğuna 
dair Müşterek Başkanlık Divanı kararlarına 
ait Başkanlık tezkeresi. (3/580) 612 

2. — Pakistan Millet Meclisi Başkanlığının. 
Pakistan'a vakî davetlerine icabet olunmasının 
uygun bulunduğuna dair Müşterek Başkanlık 
Divanı kararlarına ait Başkanlık tezkeresi. 
(3/581) 613 

3. — Bulgaristan Parlamentosundan iade-i 
ziyaret maksadıyle bir heyet davet edilmesinin 
uygun bulunduğuna dair Müşterek Başkanlık 
Divanı kararlarına ait Başkanlık tezkeresi. 
(3/582) 613 

4. — Vakî davet dolayısıyle Millet Meclisi 
Başkanının riyasetinde bir Parlamento heyeti
mizin Yugoslavya'yı ziyaret etmesinin uygun 
bulunduğuna dair Müşterek Başkanlık Divanı 
kararlarına ait Başkanlık tezkeresi. (3 583) 613 

Sayfa 
5. — Bitlis Üyesi Kâmrân İnan'ın, Cumhu

riyet Senatosunun, Kıbrıs Federe Türk Devleti
nin kurulmasından duyduğu memnuniyet ve 
tebriklerinin, Federe Türk Devleti Başkanı 
Rauf Denktaş'a Başkanlıkça bildirilmesine dair 
önergesi. (4/234) 

6. — C. H. P., A. P. ve Millî Birlik Grup
ları Başkanlıklarının, Genel Kurulun çalışmala
rına iki Birleşim ara vermesine dair önergesi. 
(4/217) 

IV. 

647 

667 

Görüşülen işler : 593,613,648,667 
1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi : 1/210; Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. 
Sayısı : 406). 593:612,613:647,648,667:668,673:675 

A) 
a) 
V. 
A) 
1. 

Adaliye Bakanlığı Bütçesi 
Gelir Bütçesi 

— Sorular ve cevaplar 

Yazılı sorular ve cevapları 

593,648 
593 
668 
668 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun. Hava meydanlarına 
dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Seba-
hattin Özbek'in yazılı cevabı. (7/319) 668:671 
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Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

M. Nuri Âdemoğlu'nun, kasaplık hayvan yetiş
tiricilerine verilen krediye dair soru önergesi ve 

Sayfa 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Ak-
tan'm yazılı cevabı. (7/331) 671:672 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak : 
Petrol İşleri; 
Tekel. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri bütçeleri 

açık oya sunuldu, oyların aynmı sonunda kabul 
olundukları bildirildi. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü; 
Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür

lüğü Bütçesinin bölüm ve maddeleri kabul olundu, 
tümü açık oya sunuldu, oyların ayranı sonunda ka
bul olunduğu bildirildi. 

Kıbrıs Türk Toplumu Meclisi ve Bakanlar Kuru
lunun, Federal Kıbrıs Türk kanadının federe devlet 
esasına göre düzenlenmesi kararına dair Kıbrıs Cum

huriyeti Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denk-
taş'ın telgrafı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

C. H. P. Grupu Başkanlığının, Cumhuriyet Se
natosunun Kıbrıs Cumhuriyeti Türk Federe Devleti
nin kurulmasından duyduğu büyük gururun, Kıbrıs 
Cumhuriyeti Türk Federe Devleti Başkanı Rauf 
Denktaş'a bildirilmesine dair önergesi okundu, ge
reğinin yapılacağı bildirildi. 

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere 
bir süre devam olundu. 

14 . 2 . 1975 Cuma günü saat 9,30'da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 20,05'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

II. GELEN KAĞİTLAR 

Tasarılar 
1. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde 

eklenmesine dair kanım tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/192; C. Senato
su : 1/330) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) Müd
det : 20 gün) 

i 2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru-
| kış ve görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
I eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 

kabul edilen metni (M. Meclisi : 1/149; C. Senatosu : 
3 331) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) (Müddet : 20 

I ' 
1 gün) 

— 502 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 9.30* 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

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

BAŞKAN — 35 nci Birleşimi açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 7975 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 11210; 
Cumhuriyet Senatosu: 1/277) (S. Sayısı: 406) (1) 

A) MALİYE BAKANLİĞİ BÜTÇESİ: 

a) Gelir Bütçesi. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı 1975 malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Sayın Suphi Karaman, Millî Birlik Grupu adına. 
M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN — 

Sayın Başkan; 
1975 bütçesinin Maliye bütçesi üzerindeki görüş

lerime başlamadan evvel, bütçenin kısa ve uzun dö
nemdeki hedeflen ve bütçe ödenekleri hakkında çok 
kısa bir mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Bütçenin kısa dönemli hedefleri, genel ekonomik 
dengenin korunması ve bu suretle plan hedeflerine 
ulaşmayı engelleyecek konjonktür hareketlerin ön
lenmesi ya da asgarî düzeyde tutulması. 

Uzun dönemdeki hedefi de; kalkınma için gerek
li kaynak artışını sağlamak ve kaynakları plan he
deflerine göre yönlendirmek. 

1975 bütçesi, ödenek büyüklükleri ise, gene! büt
çe için cari hizmetler giderleri 43 milyardan fazla, 
yatırım harcamaları 16 milyardan biraz fazla, rer-
maye teşkili ve transfer harcamaları da 46 - 47 mil
yar civarında; hepsi 106 milyar 888 • milyon Türk 
lirası. 

Katma bütçe için cari hizmet giderleri 4,6 mil
yar, yatırım harcamaları 13,5 milyar, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları da 889 - 890 milyon 
lira. 

Bu hesaba göre, konsolide bütçe ödenek teklifi 
108 milyar 409 milyon civarında. 

(1) 406 Sıra Sayılı basmayan 5.2. 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

Genel bütçe gelirleri ise (B) işaretli cetvelde: 97 

milyar 868 milyon lira ile bağlanmış durumdadır. Buna 

göre, bütçenin görünüşte kendi içerisinde 9 milyar

lık bir açık vardır. 

1974 ve 1975 bütçeleri harcama kalemleri itiba
riyle karşılaştırıldığında şöyle bir nitelik çıkar: 

1975 bütçesinin tümü c/c 29 civarında bir artış 
göstermiştir. Bu artışı, anakalemler itibariyle incele
diğimiz vakit, tüketim mallan ve malzeme alımla
rında c/c 68 üzerinde bir artış vardır. Bu, bilindiği 
üzere büyük ölçüde bir cari gider sayılır. Ondan 
sonra en büyük artış, makine teçhizat ve taşıt alım
ları c/c 41 civarındadır ki, bütçe ortalamasının üs
tündedir. Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
c/c 34.5. Bu da bütçenin genel artışının üstündedir. 
Personel giderleri % 13 artmıştır ve diğer ödeme
ler, yolluklar falan daha az artmıştır. 

Şu görünüşü ile bütçenin personele dayalı carî 
giderlerinde artış, bütçenin artış ortalamasının çok 
aşağısındadır ve bu bütçe için iyi bir nitelik gibi 
görünürse de, aslında tüketim malları ve malzeme 
alımları da bir ölçüde carî giderler niteliği taşıdığı 
için, demek ki, fiyat artışlarını öngören bir bütçe 
artışı söz konusudur; yani bütçenin bu % 29'luk ar
tışı, onun yatırımlara yönelik, kalkınmaya hız verici 
bir yönde artışı anlamını getirmez. 

Son beş yıl içerisinde bütçe kanunlarıyle kabul 
edilen bütçe ödeneği, bilâhara ek ödenklerle birlik
te toplam ödenekler ve kesin harcamalar listesi etüt 
edildiği zamanlar, bütçenin ilk hazırlanıştaki karak
terini muhafaza etmediği, büyük ölçüde muhafaza 
etmediği anlaşılıyor. Sekiz haftalık Bütçe Karma 
Komisyonu çalışmaları, on günlük Cumhuriyet Se
natosu çalışmaları, onbeş günlük Millet Meclisi ça
lışmaları sonunda bütçe bir şeye bağlanıyor. Ama 

— 593 — 
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bu bütçenin bağlandığı rakam içerisinde, eğer yıl 
içerisinde çok cüzî sayılabilecek ek ödenekler olur
sa, bütçe ilk karakterini muhafaza ediyor anlamına 
gelir. Oysa 1975 yılma baktığımız vakit bunun bü
yük ölçüde olmadığını görüyoruz. Meselâ 1971 Büt
çesinde 38 milyarlık bütçe ödeneğine karşılık, son
radan 12 milyarın üstünde ek ödenek alınmış. 38 
milyarlık bir bütçenin, yıl içerisinde çok anormal 
şartlar hariç, (Kıbrıs olayları gibi) 12 milyar lira ek 
alması demek, bütün bu Meclislerdeki çalışmaların, 
üç aylık çalışmaların hepsinin boşa gitmesi anlamına 
gelir; ama sonradan kesin harcama 47 milyara bağ
lanmış. Demek ki, 3 milyarlık bir ek ödenek fazla
lığı ya da ek ödenek tam kullanıldığına göre, bütçe
nin kendisini 3 milyarlık bir tasarruf yapması mey
dana gelmiş, bu da demek ki bütçenin hazırlanışın
da ve uygulanmasında bir samimiyet olmadığını gös
teriyor. Bunu 1971 yılı için arz ediyorum. Aynı işi 
1972'de yaptığımız vakit, biraz daha az bir sonuç 
görüyoruz. 1973'te, 62 milyarlık bütçe ödeneğine 
karşı, 16 milyarlık ek ödenekler alınmış; ama 63 mil
yarda bağlanmış. Demek ki ya ek ödenekler boşa 
gitmiş, ki boşa gitmemiş bir şeyi karşılamıştır; öyle 
ise bütçenin ilk uygulamasında alınan 62 milyarın 
15 milyarı kullanılmamış. Ben bununla, bütçe siste
mimizin, bütçe hazırlık durumlarımızın ve uygula
ma durumlarımızın buradaki üç aylık mesafeyi, bu 
kadar geceli - gündüzlü bir hale getirilmesinin sami
miyetine uymadığını arz etmek istiyorum. 

Bütçe açıkları zaman zaman söz konusu olur. 
Bütçe açıklan, çoğu kez bütçelerin başında muhale
fet tarafından, iktidar tarafından «işte yoktur, var
dır» diye tartışma yapılır; ama bütçenin açık olup 
olmadığı, sonunda kesin harcama ve bütçenin kesin 
hesaplan ortaya çıktığı vakit anlaşılıyor. Meselâ, 
1971 bütçesinde 41 milyarlık fiilî tahsilata muka
bil 47 milyar liralık harcama yapılmış. Demek ki o 
bütçe artık çıktı meydana, 6 milyarlık açık vermiş
tir; ama bütçenin başında, 1971 yılı tutanaklarını 
açtığımız zaman, günün muhalefeti veya günün ik
tidarı «açıktır - değildir» tartışmasına girmiştir. Bu 
hesaba göre, baktığımız vakit, 1972 Bütçesi 800 
milyon civarında, 687 milyon açık vermiş, 1973 Büt
çesi 2 milyar 442 milyon açık vermiş; yani kesin 
harcamalar ve fiilî tahsilatı karşılaştırdığımız za
manlar anlıyoruz bunu. Bu nedenle; bütçenin, şu or
taya koyduğum karakteri içerisinde yılbaşında büyük 
ölçüde «bütçe açıktır - değildir» tartışmasını yap
mak boşa giden bir tartışma olmaktadır. 

— 594 
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Bir de, bu 1975 Bütçesi ödeneklerinin ekonomik 
dağılımına değinerek, Bütçenin yatırımcı bir bütçe 
mi yoksa cari masrafları karşılayan bir bütçe mi ol
duğuna işaret etmek istiyorum. Meselâ 1971 Bütçe
sinde % 47,46 oranında bir cari hizmetler karşıla
ması vardır. % 23 yatırım, c/c 29 transfer ödenekleri 
halindedir. Bunu geriye doğru beş yıl yapsak, aşağı 
yukarı bu durum, bu nispetler bir azalıyor, iki aza
lıyor, iki çoğalıyor bu haldedir. Bütçenin bu karak
teriyle görülmektedir ki, yıllardan beri devam eden 
bütçelerimiz daha çok cari harcamaları kapsayan 
bir bütçedir. Her ne kadar yatırımlara c/c 23 bir ar
tış olmasına rağmen bu bütçede; ama fiyat artışla
rından ötürü. Bütçenin genel karakterince artışı 29 
görmüştük, demek ki bu onun altında. Transfer öde
nekleri ona başa baş % 29 - 29. Öyle ise bütçemizin 
genel niteliği ancak fiyat artışlarını karşılayacak ve 
daha büyük ölçüde cari harcamaları içine alan bir 
nitelik taşımaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi konuyu vergi politikası ve vergi yükü üze

rine kısaca değinerek geçirmek istiyorum. 

Vergiler hakkında ötedenberi tartışmalar yapı
lır. Türkiye'de vasıtalı vergiler çoktur, vasıtasız ver
giler çoktur. Vasıtalı vergilerin daha ekonomik ver
giler olduğu iddia eden ekonomik mahfiller vardır, 
buna mukabil vasıtasız vergilerin sosyal adalete da
ha dönük olduğunu iddia edenler vardır; ama her 
ne olursa olsun, biraz evvel sözlerime başlarken büt
çenin kısa ve uzun dönemdeki hedeflerini ortaya 
koyduğum vakit, bütçenin kaynak yaratıcı, ileriye 
dönük, plan hedeflerini gerçekleştirici bir nitelik ta
şıması lâzım geldiğini ortaya koymuş ve ifade et
miştim. Ona göre bakıldığı vakit, bizim bütçelerimi
zin bu nitelikten yoksun olduğu görülür. 

Bütçelerin, genel olarak kamu maliyesinin ne de
recede verimli olabileceğini ifade etmenin bir kıstası 
vardır; vergi yükü. Verki yükü; vergi gelirlerinin 
gayri safî millî hâsılaya oranı. Bu oran, 1962'îerden 
itibaren 1974'e kadar giderek artmıştır. Bu oran ne 
kadar büyük olursa, bütçeler o kadar daha yatırım
cı, o kadar daha kamu hizmetlerini geliştirici bir 
nitelik taşır. Gayri safî millî hâsılanın, vergi gelirleri 
olarak ne kadar büyük bir payı alınabilirse, o kadar 
daha çok kamu hizmetlerini geliştirme olanağı bu-
İvmur. Bu, bizde en son 1973'te Ç£ 16,9 olmuştur 
vergi yükü. Oysa 1963'te % 11,7'dir. Demek ki, 
1953 - 1973 arasında on yıl içerisinde aşağı yukarı 
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5,2 nispetinde, yani 1963 bazına göre, % 50 oranında 
bir vergi yükü artışı olmuştur ve bu iyi bir gelişme
dir; ama başka ülkelerle bunu kıyasladığımız va
kit, çok gerilerde olduğumuz görülür. Kalkınma yo
lundaki ülkelerde % 25 - 30'dur bu oran. İleri Batı 
ülkelerinde % 30 ve % 40 arasındadır. 

Öyle ise, Türkiye'de kalkınmanın hızlandırılması, 
kamu hizmetlerinin çok daha iyi bir şekilde kavran
ması amacına dönük, bütçe tanzimleri için yapaca
ğımız iş, vergi yükünü artırabilmektir; yani vergileri 
daha rasyonal, daha çoğaltıcı bir sistemi, bir ven,i 
politikasını uygulayabilmektir. Detaylarına girmek 
için vaktimiz müsait değil, aslında bunun en az c/c 

20'ye çıkaracak imkânlar mevcut mevzuatta vardır. Ma
liyecilerimizin, iktisatçılarımızın (politik tabirle) vergi 
ziyaı, gerçekte kaçakçılık, vergi kaçakçılığı denen 
yollarıyle halen bunu c/c 20'ye çıkarmak mümkün
dür, yani o yolları tıkamak suretiyle. 

Ayrıca, vergi politikamızda, rasyonel tedbirler, 
kanun değişiklikleri yapmak suretiyle, bunu % 20'-
nin de üstüne çıkarmak mümkün olacaktır. Tabiî o 
takdirde, bütçelerimiz çok daha rasyonel bir dü
zenleme içerisine girecekler, kalkınma hızımızı, ya
tırımları çok daha geniş ölçüde destekleme olanağı
na sahip olacaklardır. -

Bu noktaya gelmişken kısaca bir kokuya daha 
değinmek istiyorum, o da şu : Gelir vergisi hasılatı
nın, beyannameli vergi mükellefince ödenen kısmı 
ile maaş ve ücretlerce ödenen kısmı arasında bir kı
yaslama yapmak. 

Arkadaşlarım; 1961 Bütçesinde, gelir vergisinin 
toplamı (O günün bütçeleri 6 milyar civarında idi) 
1,8 milyar lira idi. 

Bunun maaş ve ücretlerce ödenen kısmı dörtte 
üçtü, 1 milyar 350 milyon; beyannameli vergi mükel
leflerince ödenen de dörtte birdi, 450 milyon. Böyle 
gelir vergisi düzenlemesi, vergi sistemimizin ne kadar 
perişan olduğunu ortaya koyuyor. Mevcut gelir ver
gisinin dörtte birini, bütün özel sektörden, (boyacı
sından, en büyük zenginine kadar) almak, dörtte üçü
nü de memur ve ücretlilerin maaşlarından kesilen 
verginin teşkil etmesi; vergi düzeninin o andaki, o 
ortamda ne kadar perişan olduğunu gösteriyor. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — 1961'de 
ama.... 

M.B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — 1961'de efendim. 

Fakat, o yılda çıkarılan 193 sayılı Gelir-Vergisi 
Kanununun getirdiği düzenleme sayesinde bu durum 
giderek maaş ve ücretlerin kapsadığı yüzdelerin azal
ması, beyannamelilerden gelen verginin de artması 
durumunu meydana getirdi ve 1967'lerde, 1968'ler-
de, 1969'larda aşağı yukarı bu oran yarı yarıya yak-

-laştı ve iyi bir gelişme idi. O haliyle devam etmesi 
halinde muhtemeldi ki, meselâ bu 1975 yılında c/c 

60 - 65 oranı beyannameli vergilerden, c/c 40 oranı 
da ücretler ve maaşlardan olacaktı; ama 1970'de 
Personel Kanununun uygulaması başlayıp da ücret
ler büyük ölçüde artınca, her ne kadar beyannameli 
vergi mükelleflerinden gelen vergilerin sayısı arttı ise 
de; ama yüzde olarak oran yine ücretlilerin aleyhine 
değişmeye başladı ve böylelikle görüyoruz ki, meselâ 
1972 yılında beyannameli vergi mükellefince ödenen 
verginin, tüm gelir vergisa içerisindeki oranı c/c 34'e 
düştü; ama maaş ve ücretlerden alınan da c/c 66'ya 
çıktı Demek ki, bu yönde bir ayarlamaya şiddetle 
bir ihtiyaç var. 

Tabiî bu yönde bir ayarlamanın en önemli yolu, 
bugün çok komik düzeyde kalan asgarî geçim indi
rimlerinin değiştirilmesidir. 1961'de asgarî geçim 
indirimi 45 lira idi arkadaşlarım, 150 kuruştu 
günde. O, o günün şartlarına göre 5 liraya çıkarılmış
tı ve ayrıca c/c 5 de prim indirimi eklenmişti, ço
cuklar için 3 lira eklenmişti, ortalama 450 - 550 lira 
arasında bir para, hâlen mevcut mevzuatımıza göre, 
asgarî geçim indirimidir; ama bunun bugünkü dü
zeyde çok komik olduğu, çünkü 1961'in, 1963'ün şart
larına göredir bu; bugün asgarî geçim indiriminin en 
az asgarî ücret düzeyinde olması lâzımdır. Eğer 
bu hali uygularsak, ki ilk yıllarda kamu maliyesin
den vergi hasılatı olarak bir hayli ziyaa uğrayaca
ğız; ama başka yan tedbirler alınmak suretiyle bu dü

zenlemeye mutlaka ihtiyaç vardır ve özellikle şu ar
tan hayat pahalılığı şartları içerisinde. 

1974 Malî yılı Bütçe gerekçesinde şöyle bir hü
küm vardı: «Vergi Politikası ve Vergi İdaresine İliş
kin Tedbirler» bölümünde önemli öneriler mevcut
tu. 

«Bugünkü vergi sistemimiz gerek kalkınma amaç
lan, gerekse vergi adaleti bakımından kendisinden 
beklenilen fonksiyonları yapamaz durumdadır. Ana
yasanın, herkesin malî gücüne göre vergi ödemesi 
ilkesine ulaşılamamıştır. Vergi kanunlarımız bütünüy
le gözden geçirilmeli, vergi eşitliğini zedeleyen, fark
lılığa yol açan ve sosyal adalet ilkelerine aykırı düşen 
hükümler ayıklanmalıdır. 
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Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Ka- i 
nununda yer alan muafiyet ve istisnalar bu açıdan 
eİe alınarak, günümüzün koşullarına uygun değişik
likler yapılmauidır. 

Gelir dağılımında sosyal adaleti sağlamak üzere 
dar gelirlilerin vergi yüklerini hafifletmek amacıyle, 
Gelir Vergisi Kanunundaki indirimler ve vergi tari
feleri üzerinde gerekli değişiklkîer yapılmalıdır.» 

Arkadaşlarım; vergi tarifeleri, işte 2 500 liraya 
kadar vergiden muaf, ondan sonra gelen 2 500 lira 
% 10, ondan sonra gelen 5 000 lira şudur, Emlâk 
Vergisinde böyle uygulamalar yapılıyor. Bunların 
hepsi, vergi tarifesinde ortaya konan tabanlar, tavan
lar bayatlamıştır. Onbeş yılın, yirmi yılın öncesinin 
rakamlarıyladır. Eğer, onbeş yıl önce 2 500 liranın 
bugün hangi anlama geldiğini düşünürsek, bu vergi 
tarifesindeki sınırları 2 500 - 5 000 - 10 000 - 15 000 
diye ortaya konan sınırları mutlaka değiştirmeye ih
tiyaç vardır, mutlaka yukarıda doğru götürmeye ih
tiyaç vardır. Önümüzdeki günlerde vergi politikası 
bakımından en önemli değinilecek noktalardan birisi 
de budur. Tabiî buna değinirken, Ceza Kanununda
ki herhangi bir maksada verilen ceza; 10 lira, 15 lira 
20 lira, 50 lira.. Belediye cezaları. Bunlar da ko-
mikieşmiştir. Bunların da hep beraber bugünün şart
larına bugünün fiyat düzeyine getirilmesine, gerek I 
ortaya getirilen cezaların bir müeyyide olabilmesini I 
sağlama bakımından, gerek malî imkânlarımızı artır
ma bakımından ihtiyaç vardır. I 

Sayın arkadaşlarım; I 
Sözlerimi toparlıyorum. Birkaç önemli noktaya da I 

değinip konuyu bitireceğim. 

BAŞKAN — Beş dakikanız vav, o müddet içerisin
de rica ediyorum. 

M. B. GRUPU ADİNA SUPHİ KAHRAMAN 
(Devamla) — Evet. 

Fiyat ayarlamaları : Son on - onbeş gün içerisin
de içki ve sigarada bazı ayarlamalar yapıldı; bu ayar
lamaların bu düzeyde iyi olduğu kanısındayız. Hatta 
belki biraz da azdır. Daha da fazla yapılması yazım
dı; ama mesele burada bitmiyor. Bugün şeker fiyatı 
son derece düşüktür. Şeker üreticisini koruma bakı
mından, şeker pancarı taban fiyatlarını yükseltmek, 
buna karşılık şekerin dünya piyasasındaki durumuna, 
ki Ticaret Bakanlığı bütçesinde geniş ölçüde değin
miştim, dünya pazarlarındaki durumlarına, fiyatları
na yaklaşık bir düzeye getirilmesinin, önümüzdeki 
yıllarda şeker bulabilmemiz bakımından zarureti içe- | 

| risindedir. Eğer şekeri 6 liradan, 7 liradan satışına 
devam edecek olursak, önümüzdeki yıllarda katiyen 
şeker bulamayacağız arkadaşlarım. Yani, bu bir sos
yal tedbir değildir, 6 lirada, 7 lirada tutmak. Mutla
ka onu dünya piyasasındaki yerine getirmek lâzım
dır ki, kaçak yoluyle gitmesi önlensin; ama buna 
karşılık o fiyatta birkaç yüz bin ton da şekeri ihraç 
etme imkânlarını bulabilirsek, ki buluruz dünya pi
yasasına göre, o takdirde 200 bin ton şekerin dışarı
ya ihracını sağlamak demek, bugün Almanya'da bu-

j lunan işçilerimizin getirdiği dövizin c/r 50'si kadar bir 
döviz rezervini kazanmak demektir. 

Bu yalnız orada da bitmiyor. Devlet Demiryolla
rının tarifeleri bugün fevkalâde düşüktür. Bir kilo etin 
parasına motorlu trenle buradan İstanbul'a gidiyor
sunuz. Böyle ücret tarifesi olmaz arkadaşlarım, çok 
bayatlamıştır bu artık. Bir kilo et; buradan İstanbul'a 
motorlu trenle bir seyahat... Binaenaleyh, bu Devlet 
Demiryollarının ve buna benzer başka kamu kuruluş
larının bütçeye yaptığı büyük yükleri hafifletmenin 
yolu, buralarda ücret tarifelerinin yeniden günün şart
larına uygun bir hale getirilmesidir. 

Ayrıca sanıyoruz ki, kömür meselesi de böyle, 
elektrik meselesi de böyledir. Onlarda da bir ayarla
maya ihtiyaç vardır; ama bu ayarlamalar, tabiî az 
gelirli büyük toplum insanlarını rahatsız edecek bir 

I nitelik taşımaktadır; ama onlar rahatsız olacak diye 
bu yönde tutarsak, bütçeyi tahrip ederiz arkadaşla
rım. Onları da koruyacak sosyal tedbirleri almaya ih-

I tiyaç vardır. Onları korumanın yolu, kaçınılmaz bir 
I hale gelen bu zam ayarlamalarını yaparken, asgari ge

çim indirimlerini değiştirmektir. Bazı sosyal tedbirle
ri, meselâ çocuk zamlarını, bu bütçede yapılmıştır 25 
liradan 50 liraya çıkarılmıştır, onları daha da artırabil
mektir. 

Bu türlü ayarlamalar yapılırsa, o zaman toplumun 
büyük çoğunluğu bundan rahatsız olmayacaktır; ama 
ülke ekonomisi de normal şartlarına getirilmiş olacak
tır. 

Bütçenin bütün bu halleriyle son bir özetlemesini 
yapacak olursak; 1975 Bütçemiz, kamu kaynakları yö-

I nünden yetersiz görülmektedir. Yatırımların azlığı 
görülmektedir. Bütçenin % 29 oranında artışı ancak 

i fiyat ayarlamalarını karşılar niteliktedir. Üretim az
lığı göze çarpmaktadır. Programın isabetle işaret et
miş olmasına rağmen, ekonomik tedbirlerin almma-

r sındaki tereddütler ve kararsızlık ortadadır, görülmek-
I tedir. 
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Bütün bunlarla, Türk ekonomisinin daha fazla ge
rilemesine müsaade edilmemesi, bugünün ve yarının 
iktidarlarının başlıca görevidir. 

Sözlerimi burada bitirir, hepinizi saygı ile selâm
larım. (M. B. Grupu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Karaosmanoğlu?... Yok. 
Sayuı Turan, buyurunuz. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz 

etmeye başlarken, güç şartlar ve çok kısa bir süre için
de bu bütçeyi huzurunuza getirmeyi başarmış olan 
Maliye Bakanı Sayın Bedri Gürsoy'a ve Maliye Ba
kanlığımızın değerli elemanlarına tebrik ve teşekkür
lerimi sunmayı zevkli bir vazife biliyorum. 

Değerli senatörler; 
Memleketimizde Maliye Bakanlığımızın, Devlet 

çapında yüklendiği sorumlulukların ve oynadığı ro
lün önemi malumunuzdur. Ekonomik ve sosyal ha
yattaki gelişmelere paralel olarak Maliye Bakanlığı
nın görevi ve sorumluluğu gün geçtikçe artmakta ve 
ağırlaşmaktadır. 

Maliye Bakanlığının klâsik vazifeleri, Devlet ge
lirlerini toplamak, harcamaları yapmak ve Devlet mal
larını muhafaza ve idare etmekten ibarettir. Günü
müzde bu klâsik vazifeler yanında Devletin para, kre
di, fiyat, dış ödeme vasıtaları politikalarını yürüt
mek ve kalkınma planlarının uygulanması için gerek
li kaynaklan sağlamakta başsorumlu Maliye Bakan
lığıdır. Maliye Bakanlığımızın merkez teşkilâtı seçkin 
bir kadroya sahiptir ve mümtaz bir teşekküldür. An
cak, maaş ve ücret rejimimizin yetersizliği yüzünden 
devamlı olarak eleman kaybetmiştir ve etmektedir.. 
Maliye Bakanlığı Teşkilâtında devamlı bir göç hare
keti olmaktadır. Maliye Bakanlığımızın il teşkilâtı da 
taşıdığı ağır sorumluluğu başarıyle yürütmeye gay
ret etmektedirler. Ancak, iktisadî, sosyal ve kültürel 
alanlarda Devlete ve Maliyeye düşen ödevlerin zaman
la artması, Maliyenin yükünü ağırlaştırmaktadır. Bu 
nedenle, diğer Devlet teşkilâtlarımız gibi, Maliye Ba
kanlığımızın merkez ve iller teşkilâtında reorganizas-
yon ihtiyacı kendisini her gün daha fazla hissettirmek
tedir. Ana hatları Üçüncü Kalkınma Planında belir
tilmiş olan idarî reform içinde Maliye teşkilâtımıza 
el atmak zorunluluğu vardır. Bu hususta daha fazla 
zaman kaybetmemek lâzımdır. 

1973 yılından beri uygulanmakta olan program 
bütçe tatbikatının, Devlet kaynaklarından daha etkin 
biçimde kullanılması hususunda yarar sağladığı ka-
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nısındayım. Özellikle israfın önlenmesi hususunda 
bu sistemin yararlı olacağı muhakkaktır. Bütçenin 
şeklinde gerçekleştirilen bu ıslâhatın arkasından», büt
çenin uygulanmasında ve denetiminde görev alan teş
kilâtın da kadro ve nitelik bakımından güçlendiril
mesi lüzumuna inanıyorum. Devlet gelirlerini topla
makla görevli vergi dairelerimiz de aynı suretle yeni
den düzenleme ihtiyacı içinde bulunuyor. 

Uzun yıllardan beri üzerinde çalışılmakta olan 
bu ıslâhatın, gerçekleştirilmek üzere bulunduğunu 
Saym Maliye Bakanının takdim konuşmasından öğ
renmiş bulunuyoruz. Bunu memnuniyetle kaydedi
yor ve gerçekleşmesini bekliyoruz. 

Üçüncü Kalkınma Planında öngörülen vergi mu
rakabesinin kuvvetlendirilmesi ve vergi kazası teşki
lâtının yeniden düzenlenmesi işinin de süratle sonuç
landırılması gereken sonmlarımızdandır. 

İncelenen vergi beyannamelerinin sayısı henüz 
% 10 oranına ulaşmamıştır. İtirazlı vergi tarhiyatının 
yıllarca sürüncemede kalmasının Hazine bakımın
dan olduğu, kadar, mükellef bakımından da doğur
duğu zararlar küçümsenemeyecek kadar büyüktür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Deviet ihalelerini düzenleyen Artırma, Eksiltme 

Kanunu ile yürürlükte olan Muhasebe-i Umumiye Ka
nununun bugünkü ihtiyaçları karşılayamadıkları ve 
kalkınma hamlemizi hissedilir şekilde engellediği hu
susunda hepimiz tam bir görüş birliği içindeyiz. Böy
le olduğu halde, 1964 yılından beri bu kanunlara ait 
yeni tasarılar bir türlü kanunlaşmamıştır. Yıllardır bu 
konuyu tenkit konusu yapmış olan Cumhuriyet Halk 
Partisinin Ecevit Hükümeti döneminde bu hususta 
en ufak bir gayret gösterilmemiştir. Sağlıklı bir malî 
politika, kaynakların ve imkânların en yararlı ve ve
rimli surette kullanılmasını gerektirmektedir. Bunun 
için her şeyden evvel Devlet harcamalarında ve bun
ların denetiminde kullanılan usullerin ekonomik ko
şullara uygun hale getirilmesi, değiştirilmesi lâzım
dır. 

Değerli senatörler; 
Gün geçtikçe önemini artıran sorunlardan biri

si de sermaye piyasasının düzeltilmesidir. Sermaye 
piyasasını geliştirecek gönüllü tasarrufların artırıl
masına ve tasarruflarını menkul kıymetlere yatıran 
küçük tasarruf sahiplerinin ve yabancı memleket
lerde çalışan işçilerimizin hak ve menfaatlerinin ko
runmasına imkân verecek düzenleyici bir sistem ku
rulması lüzumuna inanıyoruz. Bu suretle sermaye pi
yasası emniyet altına alındığı takdirde, küçük tasar -
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rufları halka açık ortaklıklar kanalıyle güven içinde 
artan bir surette yatırımlara ve özellikle sanayi ya
tırımlarına yöneltmek imkânını bulacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin ortaya attığı ve Ecevit 
Hükümeti döneminde bir türlü gerçekleştiremediği 
halk sektörü projesinin yürütülmesi için de gelişmiş 
bir sermaye piyasası yaratan bir unsur olacaktı. 
Ne yazık ki, diğer vaatlerinde de olduğu gibi, Ece
vit Hükümeti sermaye piyasasını düzeltme konusun
da da tek bir adım atmamış ve yıllardan beri Meclis 
gündeminde bulunan bu konu ile ilgili tasanlar ka-
nunlaşmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Karma ekonomi düzeni içinde Kamu İktisadî Te

şebbüslerinin önemli bir yeri olduğu hususunda he
pimizin görüş birliği içinde olduğumuza inanıyorum. 
Gerçekten Cumhuriyetten bu yana ekonomimizin ge
lişmesinde ve yurdumuzun kalkınmasında bu teşeb
büslerin rolü büyük olmuştur. Bu rollerine karşılık, 
bu teşebbüsler zaman zaman ekonomik hayatımızda 
problemler, darboğazlar yaratmaktan da geri kalma
mışlardır. Ekonomimizde zaman zaman sarsıntıların, 
dengesizliklerin doğmasında bu teşekküllerin etkileri 
olmuştur ve olmaktadır. 

Ayrıca, planlı dönemde bu teşekküllere verilen ya
tırım görevlerinin yoğunluk kazanmasına karşılık, 
kaynaklarının geliştirilmesi hususunda bunlara yar
dım edilmemiştir. Bu bünyelerinden doğan sebepler
le bu kuruluşların maalesef verimli ve kârlı çalışma 
ve kaynak yaratma ilkesini geri plana atmıştır. 

Ecevit Hükümeti zamanında hüküm süren aşın 
partizanlık, adam kayırma, gerçekçi olmayan ve sadece 
oy kazancını hedef alan fiyat politikası bu teşekkül
leri daha da güç duruma sokmuştur. Son yıllarda enf
lâsyonun körüklenmesinde bu teşekküller vasıtasıyle 
uygulanan politikaların büyük etkisi olmuştur. Bu 
teşekküller yatırım giderlerini karşılamak şöyle dur
sun, rekor seviyede işletme açıkları vermiştir. Örne
ğin: 1975 yılında planda bunlar için ayrılan 25 mil
yar liralık yatırıma ait finansmanın tek lirası dahi maa
lesef bunlar tarafından karşılanamamaktadır ve ta
mamen dış kaynaklara başvurmak zorunluluğu doğ
maktadır. Bununla da kalınmayarak, 1975 yılında 
bunların ayrıca yine dış kaynaklardan karşılanması 
gereken 5 milyar tutarında işletme açıklan olacağı 
anlaşdmıştır. Burada da kalkınmamız için yararlı bir 
durum olmadığı meydandadır. 

Üçüncü Kalkınma Planında İktisadî Devlet Te
şekküllerinde reform yapılması için tespit edilmiş 
olan bazı esaslar mevcuttur. Sayın Melen Hükümeti 
bu esaslardan mülhem olarak bir ıslah tasarısını Mil
let Meclisine sunmuştu. 1973 seçimlerinden sonra bu 
sorun programında vaadedilmiş olmasına rağmen, 
Ecevit Hükümetince ele alınmamış ve diğer önemli 
işler gibi yüzüstü bırakılmıştır. Sorunun önemi mey
dandadır. Bu nedenle önümüzdeki bütçe yılı içinde bu 
soruna bir çözüm getirilmesi lâzımdır. 

Maliye Bakanımızın Senatoda vermiş olduğu bil
giye göre, 1974 yılı Bütçesi 5,5 milyar civarında bir 
açıkla kapanacaktır. Bu açık bu miktarda kalsa bi
le, finansman yolu ile karşılandığı için, enflâsyonun 
hızını artıracaktır. Son yılın her bakımdan hesap
sız tutumu ve israfcı gidişin de etkisi altında hazır
lanmış olan 1975 bütçesi için de kuşkuluyuz. Uygu
lama sırasında iyileştirici tedbirler alınmadığı tak
dirde, bu bütçenin de bizi büyük bir açıkla karşı kar
şıya bırakması şüphesi bugün için kuvvetli bir ihti
mal olarak görülmektedir. Bu takdirde yeni bir enf
lâsyon unsuru ile karşılaşmamız mukadder olacak
tır. 

Sözlerime son vermeden mahallî idarelerimizin 
acıklı durumuna da kısaca temas etmek isterim. 

Kaynakları çeşitli kanunlarla kendisine verilen 
görevleri yürütmeye yetmemekte olan belediyeleri
miz ve özel idarelerimizin durumu gün geçtikçe da
ha da zorlaşmaktadır. Mahallî idarelerimizin gelir 
kaynaklarını artıracak reform kanunları maalesef yıl
larca Meclis gündeminde beklemiştir. Süratle çözüm 
bekleyen sorunlarımızdan biri de budur. Önümüzde
ki bütçe yılı içinde bunun da ele alınmasını diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçenin tümü üzerinde yaptığım konuşmada da 

işaret ettiğim gibi, karşısında bulunduğumuz en önem
li sorun fiyat artışlarıdır. Fiyat artışlarının hızı maa
lesef son yılda azalmamış, bilâkis artmıştır. Fiyat ar
tışları ve enflâsyoncu baskıların devam etmesi, den
geli bir kalkınmaya hiçbir surette imkân bırakmaya
cağı tartışmasız olarak kabul edilen bir gerçektir. 
Enflâsyona meydan veren çeşitli sebepler arasında 
bütçemizin açık vermesi ve bu açığın Merkez Ban
kası kaynaklarından kapatılmasını zikredebiliriz. Ece
vit Hükümetinin yürüttüğü gayri ilmî yüksek fiyat po
litikası, açık finansman ile karşılanan destekleme 
zararları yanında, 1974 bütçesinin açıkları da geçen 
yıl şahlanan enflâsyonun amillerinden biri olmuş
tur. 
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Bütçenin memleketimize, milletimize ve Maliye 
Bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken 
Yüce Senatoyu, onun değerli Başkanını ve Maliye 
Bakanlığının güzide elemanlarını saygiyîe selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu?... Yoklar. Sa
yın Baykal?... Yoklar. Saym Öztürk?... Yoklar. Saym 
Soydan?... Yoklar. Sayın Turgut, buyurunuz efen
dim. 

ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; Maliye Bakanlığının değer
li temsilcileri; 

Maliye Bakanlığının şüphesiz üzerinde durulma
sı gereken pek çok meselesi var. Bize ayrılan 10 da
kikalık zaman içinde bu konuların birkaçına olsun 
temas etmek mümkün değildir. Bu sebeple ben sade
ce bir iki noktaya değinmekle iktifa edeceğim. 

T. C. Emekli Sandığı emekli maaşları ve ikrami
yeleri konusunda Hazine menfaati düşüncesi ile teb
rike lâyık çok ciddî bir davranış içinde bulunurken, 
şahsî kanaatime göre bina inşaatı ve işletmeleri ko
nusunda aynı titizliği göstermemekte ve sandığın 
pek de yararına olmayan bazı teşebbüslere girişmek
tedir. Bu kanaate. Maliye Bakanlığının geçmiş yıllar 
bütçelerinde incelerken gördüğüm bir husus üzerine 
varmış olduğumu hemen ifade etmeliyim. 

Filhakika Bakanlık bütçesinde Emekli Sandığın
ca inşa edilmiş olan tesislerin pek çoğunun Emek 
İnşaat A.Ş. adındaki bir ortaklık tarafından işletil
mekte olduğu kaydını görünce, bütün bu tesislerin 
bir tek şirket tarafından işletilmekte olduğu nazarı 
dikkatimi celbetti. Acaba neden bu otellerin ve plaj
ların işletilmesi bir tek şirkete verilmiştir? Başka 
şirketler ve müteahhitler artırmaya katılmadılar mı? 
Bu Emek İnşaat A.Ş. hepsinden fazla kira mı ver
mektedir; yoksa başka sebepler mi var diye düşün
düm ve bu konuyu imkânlar nispetinde inceledim. 
Yalnız işletmelerin değil, inşaatların da münhasıran 
bu şirkete verilmekte olduğunu gördüm. Bu davranı
şın ilk sebebinin Emekli Sandığı Kuruluş Kanunun
dan gelmekte olduğunu da tespit etmekte gecikme
dim. 

Kuruluş Kanununa göre Emekli Sandığı muame
lelerinde Artırma ve Eksiltme Kanunu hükümlerine 
tabi değildir. Bu hükme rağmen, Emek İnşaat ve İş
letme Anonim Ortaklığı kuruluncaya kadar, San
dığın önemli harcamaları gerektiren birçok gayri 
menkulleri Artırma Eksiltme Kanununa tabi tutul
mak suretiyle başka firmalıru saptırılmıştır. Bu şir

ketin Emekli Sandığının inşaat işlerini kontrol et
mek, inşaatını daha ucuza mal etmek ve bu suretle 
yürütmek maksadiyîe kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu 
noktaya gelince, düşünülen bu maksatların hâsıl 
olup olmadığını anlamak bakımından incelemeye 
devam ettim. 

Emekli Sandığı hakkında geçen yıllarda tanzim 
edilmiş olan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun eski raporlarını da gözden geçirdim. Son yıllar
daki Denetleme Kurulu raporlarını gizli olduğu 
için inceleme imkânını bulamadım. Sadece Meclise 
gelmiş olan raporlara göre arz ediyorum. 

Bu raporlardan öğrendiğimize göre, bu şirketin 
sermayesinin c/c 49'u sandığa aittir, fakat ortaklığın 
tüm finansmanı faizsiz olarak sandıkça karşılanmak
tadır. Şirket faaliyetlerinden doğacak her türlü ri
ziko da sandığa aittir. Bu şartlarla işe başlayan şirket
te en az masrafla en çok verim sağlama ilkesine ilti
fat olunmadığı, yüksek ücretli personel istihdam edil
diği ve hemen her işyeri için bir işletme müdürlüğü 
kurulması yoluna gidildiği ve bu gidişin ölçüsüz dere
cede masraflı olduğu belirtilmiştir. 

Şirket «Maliyet + kâr» olarak çalışmaktadır; ya
ni maliyet ve işletme masrafları ne kadar yüksek olur
sa, şirketin kâr hissesi o nispette yüksek olmakta ve 
temettüler de yükselmektedir. Bu statünün inşaa
tın pahalı çıkmasına ve gecikmesine sebep olabile
ceği de mantıkî bir netice olarak ifade edilmektedir. 

Şirket eliyle yapılan inşaatların daha kısa sürede 
ve ucuza mal edilmediği ve sandık yönünde rantabl 
olmadığı da, yapılan işlerin bir tablosu tanzim edil
mek suretiyle iddia ve ispat olunmaktadır. Bu suret
le şirketin kuruluş gayesinin tahakkuk etmediği, bi
lâkis sandığa zararlı olduğu rakamlarla ve gerçek
lerle ortaya konulmuş bulunmaktadır. Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunca tanzim edilen muhte
lif yıllara ait raporlarda bu ortaklığın ve buna ben
zer diğer şirketlerin tasfiye edilmesi ve ilk şirketin 
sandığa yük olmaktan kurtarılması ve inşaat işleri
nin doğrudan doğruya Sandıkça yürütülmesi tavsiye 
edilmiş ve bu tavsiyeye diğer şirketler konusunda 
uyulmuş; fakat Emek İnşaat İşletme ve Anonim Şir
keti diğer şirketlerin konularını da üzerine alarak 
faaliyetine devam etmiştir. 

Üzerinde durduğumuz bu konular da Yüksek De
netleme Kurulunun belirttiği üzere, Emek İnşaat ve 
İşletme Anonim Şirketinin işletmecilik mevzuunda 
başarılı olmadığı çok sonra kabul edilmiş olacak ki, 
evvelce tasfiye edilen şirketin yerine, 1974 yılında 
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Emek İşletme Limitet Şirketi kurulmuş ise de, bu şir
ket de faaliyete geçer geçmez Sandık menfaatini her 
şeyin üzerinde tutması gerekirken, beş kişilik yö
netim kurulu teşkil etmek ve başka yüksek tayinler 
yapmak, evvelce tecrübe edilerek zararlı görülen 
ve işlerine son verilen şahıslar tekrar sorumlu mer
kezlere tayin etmek suretiyle Sandığın aleyhine ola
bilecek tasarruflara girişmekten çekinmemiştir. 

Emek İnşaat ve işletme Anonim Şirketinin ve İş
letme Limitet Şirketinin idarecileri, Emekli Sandı
ğı Genel Müdürlüğünün yüksek dereceli yetkilerinden 
oldukları cihetle şirketi ve inşaatlarını denetleyecek 
olan Emekli Sandığı personelinin kendi âmirlerini 
denetleme durumunda bulundukları nazara alınır
sa, bu denetlemeden ne hayır geleceğini, denetleme
nin hakikaten mümkün olup olamayacağını yüksek 
takdirlerinize arz etmekle iktifa ediyorum. 

Emekli Sandığı inşaatlarını ucuza, mal etmek ve 
süratle yürütmek maksadiyle kurulduğu ifade edilen 
bu şirket, acaba bu maksadında muvaffak olmuş 
mudur? Mukarabe imkânı olmayan ve rakipsiz olan 
bir şirketten böyle bir netice beklemek mümkün mü
dür? Şirket kurulmazdan evvel Emekli Sandığı in
şaatlarını da müteahhitlere vermekte ve müteahhit
lerin baştan tayin edilen ihale bedeline herhangi bir 
ilâve yapılmadan ve taahhüt edilen zamanda inşaatı 
teslim ettikleri görülmektedir. Emek İnşaat ve İşlet
me Anonim Şirketi ise, işe başladıktan sonra hemen 
hemen hiçbir inşaat tayin edilen müddet içinde ta
mamlanmadığı gibi, teslimi gereken tarihten iki sene, 
üç sene, beş sene, yedi sene sonra teslim edilmek 
ve üç dört misline mal ecliimek suretiyle Sandığın 
milyonlarca lira zarara uğramasına sebep olmuş
tur. Bunlar ve bunun gibi birçok misalleri sıralaya
bilir im. 

Sayın Maliye Bakanı ve Bakanlık yetkilileri kü
çük bir inceleme ile bütün bunları kolaylıkla tespit 
edebilirler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de Devlet kuruluşlarında her nedense bir 

iüks merakı vardır. Emeldi Sandığı da pahalı inşaat 
yapmaya, lüks tesisler kurmaya meraklıdır. Bu se
bepten Sandığa bağlı işletmeler zarar etmekte veya 
beklenen kazancı sağlamaktan uzak kalmaktadır. 
Sandığın turizm alanındaki yatırımlarından müspet 
neticeler alınamamış ve sandığa yük olageîdikleri an
laşılmıştır. Turizm yönünden lüks ve pahalı inşaat, 
işletme yerine mütevazi tesisler yapılırsa, orta halli 

I ve mütevazı vatandaşlarımızın da hem denizden is
tifadelerine, sağlık kazanmalarına imkân verile
rek sosyal bir vazife yapılmış olur ve hem de önemli 
bir kazanç sağlanabilir kanaatindeyim. 

Ayrıca Emekli Sandığı sermayesinin bina inşaa
tına yatırılmasından ziyade, eğer mevzuat müsait ise 
fabrika ve emsali gibi yurt kalkınmasına katkıda bu
lunacak ve işsizliğin azalmasına yarayacak sanayie 
yatırılmasında memleket ekonomisi bakımından bü
yük faydalar sağlanacağına kaniyim. 

Ben şahsan ekonomide özel teşebbüse değer ve
ren ve memleket kalkınmasını özel teşebbüsün des
teklenmesinde gören bir politikanın takipçisiyim. Sır
tı Devlete dayalı şirketlerin en iyilerinin bile diğer 
şirketlerden daha ağır işlemekte olduklarını görmek
teyiz. Bütün İktisadî Devlet Teşekkülleri zarar edip 
dururken, hâlâ devletçiliği ısrarla savunan çevrelerin 
bulunmasına hayret etmekteyim. İşte sırtını Emekli 
Sandığına dayamış olan Emek İnşaat ve işletme Ano
nim Şirketi de böyle bir kuurluşîur, rekabet endişe
si yoktur, Sandığın bütün işleri kendi bünyesinden 
kurulmuş bu şirkete rakipsiz, olarak verilmekte ve bu
na rağmen zarar ettiği söylenmektedir. 

BAŞKAN,— Sayın Turgut, vaktiniz doldu; lütfen 
bağlayınız. 

ALİ KEMAL TURGUT (Devamla) — Bu itibar
la Sayın Bakanımızdan bu ortaklığın bütün faaliyet
lerinin Başbakanlık Denetleme Kurulu raporlarının 
da ışığı altında incelettirerek, israfın, Sandığa ve bin-
netice yüzbinlcrce emekliye zararı olan davranışla
rın önlenmesini istirham ediyorum. 

Bir noktaya daha değinmek istiyorum. 
Saraçoğlu evlerinin yapıldığı sırada içine giren ba

zı Devlet memurlarının o tarihten beri ikâmet etmek
te oldukları söylenmektedir. Bu şahıslardan bazıla
rı Ankara'da eşleri ve yakınları adına daireleri bu
lunduğu da ileri sürülmektedir. Saraçoğlu Evleri ya
pıldığı sırada itiraf etmek lâzımdır ki, Ankara'da 
mesken sıkınsıtı vardı ve bu evlerin inşası ve mes
keni olmayan memurlara tahsisi ile sosyal bir vazife 
ifa edilmişti; ama şimdi durum değişmiş ve mesken 
buhranı kalmamıştır. Birçok Devlet daireleri milyon
larca lira kira ödenerek başka binalarda çalıştıkları 
halde, Saraçoğlu Evleri emsallerinin çok altında, an
cak kömür parasını karşılayacak kira bedelleri ile 
verilmekte devam edilmesi, Hazinenin menfaatine 
ırıidir? Şayet Devlet dairesi olarak kullanmaya elve
rişli değilse, talebe yurtlan olarak da mı kullanıla
maz? 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerime son verirken, bir iki noktayı da tespit 

etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Bir iki noktalık vaktiniz yok efen

dim, müsamaha payınızı da kullandınız. 
ALÎ KEMAL TURGUT (Devamla) — İki cüm

le ile ifade edeceğim Sayın Başkanım, zaten konuş
mamın mühim bir kısmını atladım. 

Gerek Emekli Sandığı, gerekse Sosyal Sigortalar 
Kurumunun ellerinde milyarlarca liralık Devlet Ya
tırım Bankası tahvilleri vardır. Yalnız Sosyal Sigor
talar Kurumunda 12 milyar civarındadır. Bu tahvil
lerin bir kısmı -l/c 3, bir kısmı % 6.5, bir kısmı da 
c/c 9 faizlidir. Son zamanlarda faiz nispeti % 11'e çı
karılmış olduğuna göre, bütün tahvillerin faizlerinin 
c/c 11 de birleştirilmesi Sandık hak ve menfaatini koru
yacak bir davranış olacaktır. 

Ayrıca emekli dul ve yetimlerle ilgili bulunan ve 
40 milyara yaklaşan aktüaryel açık ne şekilde orta
dan kaldırılabilecektir? Emekli Sandığının âtisi ba
kımından çok önemli olan bu meselenin halli için 
gereken tedbirlerin alınmasını temenni eder, bütçe
nin hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu?... Yok. Sa
yın Eriş?... Yok. Sayın Hazerdağlı?... Yok. Sayın Ka-
raosmanoğlu?... Yok. 

Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Sayın 
Maliye Bakanı Bedri Gürsoy, buyurunuz. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Sayın 
Başkanım, değerli senatörler; 

1975 malî yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde on 
gündür sürdürülen tartışmalar bugün sona eriyor. 
Bu tartışmalarda çok olumlu ve yapıcı tenkitler ile
ri sürüldü. Bunları kendim için yetiştirici bulduğum 
gibi, bütçe yapacaklar için de uyarıcı sayıyor ve bir 
kere daha temenni ettiğimiz ve kısa zamanda kurul
masını istediğimiz Parlamentoya dayalı Hükümet ku
rulduğu zaman, bu uyarılardan bir çoğunu kendi ha
lefime ulaştırmaya çalışacağım. 

Birçok hatipler kendi değerli varlıklarına çok ya
kışan övücü sözler de söylediler. Onlara kısaca şük
ranlarımı arz etmek isterim. 

Şimdi müsaade ederseniz sıra ile bazı tespit etti
ğim sorulara cevap arz etmeye çalışayım. 

Sayın Veli Uyar'ın gerçekten uyarıcı olan tenkit
leri şu noktalar etrafında toplanıyor: 

Önce cari harcamaların çokluğundan yakındılar. 
Bu Maliyenin ezeli bir derdidir, her memlekette var
dır. Cari harcamaları kontrol edebilmek için, onlar-
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İ daki artışları denetleyebilmek için bazı tedbirler de 
alınır. Biz de aldık. Bir kere planlama yapılırken 

{ tedbir alınır. Planlama cari harcamalar için belli bir 
yıllık artış oranı, bizde cari harcamalar içinde yer 
aldığı halde, aslında yatırıma benzediği için, «Yatı
rım carileri» adı verilen bir kısım harcamalar için 
ayrı bir yıllık aıtış oranı ve nihayet, planın öngördü
ğü hedeflerde gelişmelerin sağlanmasına yarayacak 
yatırım harcamaları için de bir başka yıllık artım ora
nı öngörülür. 

Geçmiş yıllarda cari harcamalar için plan hedef
lerine uygun olarak tespit edilen sınırlar içinde çoğu 
kez kalmamadığı bir gerçektir; ama Personel Kanu
nu gibi maaş sisteminde birden büyük değişmeleri ge
tiren yasaları Yüce Meclis kabul ettikten sonra, bu
nun bütçe üzerine ve onun cari harcamalarına yansı
yacak yönleri olduğunu da düşünmek gerekir. 

Söz konusu olan 1975 yılı Bütçesi hakkında bilgi 
arz etmek istersem, sayın senatöre şunu ifade etmek 
isterim: Biz bu sene cari harcamaların kısıtlanması 
için büyük bir dikkat harcadık. Şu oranlar sanırım 
bütçeyi hazırlayanların cari harcamaları kısıtla
mak için nasıl büyük bir çaba gösterdiklerini ifade 
edecektir. 

Bir kere 1975 yılı içerisinde artış;- altyapı hizmet
lerinde 9C 28. eğitim hizmetlerinde 9f 9, sağlık hiz
metlerinde r/c 8, genel idare hizmetlerinde c/c 6'dır. 
Hatta bir kısim bakanlık ve katma bütçeli idarele
rin cari harcamaları bu yıl, geçen yılki cari harca
malarının ya eşitidir ya da altındadır. 9f 30'a yakm 
bir fiyat artışının bulunduğu birçok vesilelerle ifade 
edilen bir ülkede, cari harcamaların geçen yıla eşit, 
bazen de onun altında tutulabilmesinin, cari harca
maları denetlemek, kısıtlamak ve artmalarını önle
mek için gösterilmiş gayretin bir ifadesi olur sanı
yorum. 

Bütçede tasarruf sağlayıcı tedbirler hepimizin is
tediğimiz bir iştir. Özellikle büyük artmalar göste
ren personel harcamalarında kadroları kontrol ede
rek, artmaları sınırlamaya çalışmak, geçmiş yıllar 
hükümetleri tarafından da yapılmak istenmiştir. Biz 
de bu amaca yönelik bir gayret içindeyiz. 

Müsaade ederlerse sayın senatöre Türkiye'de han
gi hizmet alanlarında personel artışı oluyor ve bu 
personel artışı cari harcamaları zorluyor, kısaca arz 
edeyim. 

Başta gelen hizmet alanı, eğitimdir. Herhalde bu 
alandaki personel artışının ve onun doğurduğu cari 
harcama yükünün sayın senatörün teklifleri için-

601 — 



C. Senatosu B : 35 14 . 2 . 1975 O : 1 

de yer alacağı düşünülemez. Kendileri de bu alanda- i 
ki cari harcamaların bir nevi yatırım harcaması ola- I 
cağını kabul ederler, 

Bunun yanında, artan ikinci cari harcama çeşidi 
altyapı hizmetleridir. Bunlar da altyapı diyoruz, ama I 
çoğu kez yatırıma benzer nitelikte harcamalardır. 
O itibarla, bunları da zannetmiyorum ki, sayın se
natör, cari harcamalardaki artışlara yönelttiği ten
kitlerinin kapsamı içine alsınlar. 

Bir de günümüzün gereği, emniyet, güvenlik teş- a 
kilâtı ve son yıllarda din hizmetleri kadrolarında ge
nişleme olmaktadır. 

Yine Sayın Uyarın uyarılarından birisi yan öde
melerle ilgili. 

Bu Personel Kanununun. Türk toplumunun bu
günkü ihtiyaçlarına cevap veren bir yasa niteliğinde 
olmadığını zannediyorum ki, başka vesilelerle arz et
miştim. Hakikaten bu yasayı kısa zamanda değiştir
mek, Türk toplumunun ihtyaçlarına daha iyi cevap 
veren bir başka yasayla veya yasalarla bu yasayı kal
dırmak hepimize düşen bir görev olmalıdır. 

Kendi uyanlarını da bize bu yönde verilmiş bir 
görev sayıyorum. Bunu arkadaşlarıma ileteceğim. 

Şunu da arz edeyim ki. sadece bu uyarılarından 
ilham almış durumda da değiliz, kendimiz de bu dü
şüncelere yatkın bir tutum içindeyiz ve çalışmaları
mız da vardır; ama biz yan ödemelerin yan olduğu 
halde gittikçe aslını bile aşan bir niteiiğe ulaşmama
sı için 1975 bütçesine bazı sınırlayıcı kayıtlar getir
dik; 68 nci madde bunu tanıklar. 

Sayın Uyar, bizim merkez binasından mahrum, 
yetersiz şartlar içinde çalıştığımızı söylediler. 

Gerçeği ifade buyurmuşlardır. Ondan dolayı da 
Maliye Bakanlığı Ulus tarafında olduğu halde, şeh
rin daha uzak yerlerinde binalar tutmak ve genişle
yen teşkilâtımızı oralara konuklamak durumunda ka
lıyoruz. 

«Maliye kadrolarında boş var mıdır?» dediler. 
Yoktur. Genel olarak Devlet kadrolarında bir 

kadro tasarrufatı adını taşıyan ve yıl içinde boş kalan 
kadrolar bulunur. Bizde de vardır; ama aşırı olarak 
bu hizmet dalının personel noksanlığı nedeniyle ak
samasını gerektirecek bir boşluğumuz, çok şükür yok
tur. 

Diyelim ki, 750 bine yakın Devlet personeli var
dır, bunun içindeki genel kadro tasarrufatı c/r 10 ci
varındadır. Bu yıllardan beri uygulanan bir işlem ni
teliğindedir. I 

j Sayın Veli Uyar, çok candan paylaştığım bir so-
I runu ortaya attılar. «Bir kamu düzeni, bir kamu yö

netimi her şeyden önce başaranla başaramayanı, ça
lışanla çalışmayanı ayırt edebilmelidir.» dediler. 

I Bütün varlığımla buna katılıyorum. Hatta bana 
sorarsanız, «Türkiye'nin bugün bir numaralı sorunu 
nedir?.» diye sorarsanız; buna, günün gereklerine uy
gun, etkin bir kamu yönetimi, Türk toplumunun bir 
numaralı sorunudur, diye arzı cevap ederim. 

* Anayasa Mahkemesinin, «Küçük tasarrufları yatı
rıma teşvik fonu» adiyle geçen yıl bütçesinde yer al
mış bir fonu ilga ettiğinden bahis buyurdular. 

Bu bir gerçektir. Bu ilga durumu da bazı sorunla
rı ortaya atacaktır. Çünkü, geçen yıl bu fonun Ana
yasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı buluna
rak ilga edilmesi anına kadar kullanılmış kısımları 
vardır. Biz bunlara amaca uygun alacağımız bazı ma
lî tedbirlerle çözümler getirmeye çalışacağız. Yoksa, 
bir zamanlar yasalara uygun olarak başlanmış işlerin 
sonradan aksatılması, Devlet anlayışımıza sığmaz. 

Vergi reformları çabalarının gerekli bulunduğuna 
da işaret buyurdular. 

Bu vesileyle şunu arzetmek isterim ki, bu konuya 
Sayın Senatörlerden sonra söz almış diğer değerli ko
nuşmacılarda işaret buyurmuşlardır. Hemen hemen 
bütün hatiplerin ifadelerinde vergi kanunlarımızda 
yeni şartlara uygun düzenlemenin gerekliliğine işaret 
edilmiştir. Bunların hepsine katılıyoruz ve şunu arz et
mek istiyorum ki. bu yönde yaptığımız çabalar var
dır. 

Meselâ vergi kanunlarının uygulamaya yönelik 
olan kısmını alacak olursak, bu Vergi Usul Kanunu
nu ilgilendirir. Vergi Usul Kanununda şu hususları 
yeniden düzenlemeye çalışıyoruz: Tebliğ esaslarını, 
tebligatın gerçekleşmesini sağlayacak biçimlere dö
nüştürmek için, takdir işlemlerini daha gerçekçi ve ça
buk bir hale getirmek için, mükellefle ihtilâf olduğu 
zaman mahkemeye gitmeden önce uzlaşma yolları
nın araştırılması için vergiye yararlı belgelerin bir yeni 
düzen içerisinde düzenlenmesi için çalışıyoruz. 

Eğer sayın Başkan ve sayın senatörler bana müsa
ade buyururlarsa, şunu arz etmek isterim: 

«Maliyecilik sanatı bir cümle ile nedir?» diye so
rulursa, tabiî bu çetin bilimi bir cümle ile anlatmanın 
zorluğunu takdir ediyorum; ama bir cümle ile ifade 
etmek istersek, diyebilirim ki, maliyecilik, millî geliri 
gittikçe artan oranlarda ve biçimlerde kayıtlara geçi
rebilme, muhasebe kayıtlarına intikal ettirebilme sa-

I natıdır. Bizim, vergi usulü bakımından ve uygulama-
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lan bakımından yapmakta olduğumuz çabalarda bize 
rehberlik eden ana kavram budur. 

«Vergi kanunlarını iyileştirmek, iyi sonuç almak 
için yetmez. Bir de etkin bir idareye ihtiyaç vardır.» 
buyurdular. 

Çok haklıdırlar. Biz de o yönde çalışmalar ve ça
balar yapıyoruz. Bilmem Ankara'nın günlük hayatı
na ait televizyon ekranlarına yansıyan programları iz
lemek imkânını buluyorlar mı? Orada, bizim vergi dai
relerindeki personeli yetiştirmek için nasıl bir çaba 
içinde bulunduğumuz, onlar için ne gibi yenilenen ve 
dönem dönem tekrarlanan hizmet içi yetiştirme prog
ramları içinde bulunduğumuzu görmüş olacaklardır. 

Birçok hatipler, vergi reform çabaları içerisinde 
Gelir Vergisine ilişkin konulardan bahsettiler. Hepsi
ni ayrı ayrı zikrederek arzı cevap etmemek için mü
saade ederlerse kısaca bir arada bu konudaki düşün
celerimi arz edeyim. 

Bir kere Türkiye'de Gelir Vergisi oranlan içinde 
hizmet erbabından, emekten alınan vergilerin payının 
çokluğu ve beyannameli mükelleflerden alman vergi
lerin azlığı bir tenkit olarak ileri sürüldü. 

Sayın senatörler; 
Şunu arz etmek isterim: Dünyada her memleket

te gidiş sermaye gelirlerinin azalmasına, rantın azal
masına, emek gelirlerinin çoğalmasına yöneliktir. Tür
kiye de böyle bir sürecin içindedir. Toplu iş sözleşme
leriyle gelirler artığı zaman bundan çıkan tabiî so
nuç emek gelirlerinin millî gelir içindeki payının, mil
lî gelirin bölüşümündeki payının artmasıdır. İktisadî 
gelişme, eğer sanayileşme biçiminde ifade ediliyorsa, 
sanayileştikçe yeni istihdam alanları çıkar, yeni istih
dam alanlarıyle de birlikte emek gelirinin millî gelir 
içindeki payı artar. Gelir vergilerinin, millî gelirdeki 
payı artmış emek gelirinden daha fazla vergi alması, 
bu tabiî gidişin maliyeye yansıyan normal bir görü
nüşüdür; ama eğer bununla «Türkiye'de beyanname
li mükelleflerin hepsi iyi denetleniyor mu? Beyanna
meli vergi yükümlüleri arasında kaçırmaklar oluyor 
mu, olmuyor mu?» diye sorulacak olursa şunu arz 
edeyim ki, dünyanın hiçbir maliyesi kendi beyanna
meli mükelleflerinin 9r İOO'nü denetleyemez. Zaten 
çağdaş maliye vatandaşla Devlet arasındaki bir yakın 
işbirliğine ve anlayışa dayanır. Vatandaşın Devlete 
karşı davranışı, Devletin sağladığı yararların bedeli
nin muhakkak surette kendisi tarafından ödenmesi 
şeklinde bir davranış olursa takdir buyurursunuz ki, 
o memlekette vergi ödemeleri kolaylaşır ve vergide 
verimlilik artar. Fakat, bu noktada da arz edeceğim 
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asıl önemli sorun, biraz evvel değindiğim bir başka 
sorundur. 

Eğer, bir memlekette millî gelirin akımı, millî ge
lir dediğimiz o bereket ırmağı hepimizin meydana gel
mesine emeğimizle katıldığımız ve hepimizin ondan 
pay alarak yararlandığımız o bereket ırmağı, zaman 
zaman yeraltında kaybolan akarsular gibi kayboluyor-
sa; yani muhasebe kayıtlarına intikal etmeden akabi-
liyorsa, kaçmalar vardır ve millî geliri denetlemeye 
imkân veren muhasebe kayıtlarınız gelişmedikçe, bu 
çeşit kaçmalar içtinabı imkânsız, kaçınılması zor şey
ler olur. 

Gelir Vergisiyle ilişkili olarak bir başka değerli ha
tip, Sayın Karaman, gelir dilimleri üzerinde yeni ayar
lamaların gerekliliğine işaret buyurdular. 

Çok haklıdırlar. Yaptığımız çalışmalarda bu da 
vardır. Çünkü, para kıymetindeki düşmeler bu çeşit 
ayarlamaları kendiliğinden gerekli kılar. 

Bunlar dışında vergi reform çalışmalarımız Kat
ma Değer Vergisini, İşletme Vergisinin bir yeni bi
çime dönüştürülmesini, Vergi Usul Kanunundaki de
ğişiklikleri ve Belediyeler Gelir tasarısını kapsamak
tadır. Bunların bir kısmı tamamlanmış yüce Meclise 
sunulmuştur. Bir kısmı ta tamamlanıp sunulmak üze
redir. 

Muafiyet ve istisna konularına da hem sayın ha
tip, hem de başka hatipler temas buyurdular. 

Muafiyet ve istisna her vergi kanununun ayrı ay
rı getirdiği bir durumdur. Binaenaleyh, muafiyet ve 
istisnaların yeni baştan düzenlenmesi demek, mevcut 
vergi kanunlarının bu bakımdan hepsinin ele alınıp in
celenmesi dernektir. Bu yönde de çalışmalarımız sür
dürülüyor. 

Vergi beyannamelerinin denetiminin daha etkin 
bir biçime dönüştürülmesi için Maliye Bakanlığı teş
kilâtı içinde bir kontrolörlük teşkilâtı kurulmuştur ve 
bu alanda bir seneden beri 400'ü aşan sayıda kontro
lör yetiştirilmiştir. Umuyoruz ki, genişleyen bu kont
rolörlük teşkilâtıyle ve buna ek olarak pek değerli 
hizmetlerinden bu alanda yararlanılan Maliye Teftiş 
Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu gibi seçkin mali
yecilerin bulunduğu kurulların yardımlarıyle Türki
ye'de vergi denetimi Türkiye'de daha etkin bir biçi
me dönüşecektir. 

«Türk parası dolara baliğ kalmalı mı?» biçiminde 
bir soru da sordular. 

Meseleyi şu şekilde ortaya atsak, zannederim ki, 
daha kolay bir anlaşma zeminine ulaşırız ve sorunu 
daha büyük bir açıklık içinde görebiliriz. 
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Türk parası konvertibiliteye çok yakın bir para
dır; yani Türk parasının bugün ak borsası, kara bor
sası yoktur. Mühim olan da budur. Bir başka vesi
leyle arz etmek fırsatını bulmuştum. Daha 1970'ler-
den beri dünya milletlerinin paraları dalgalanmaya bı
rakıldı. Dalgalanmaya bırakılınca piyaslarda serbest 
bir meta olarak, sanki bir ticaret malıymış gibi, diye
lim demir veya kömür veya şeker gibi alınıp satılan 
dövizler birbirlerine oranla farklı fiyatlar gösteriyor. 
Bizim üyesi olduğumuz Para Fonuyle anlaşmamız şu
dur: 
Eğer, bu birbirleriyle ilişkili fiyatlar c/c 2'yi bulan 

bir farklılık gösterirse, o memleket derhal parasını bu 
yeni durum karşısındaki değerini tespit etmek mec
buriyetindedir. Biz de zaman zaman bunu yapıyoruz. 

Bu, bazı çevrelerde yanlış yansıtılıyor veya yanlış 
anlamlara sebep oluyor. Gazetelerde kalın harflerle 
«Türk parasının değeri yeniden düşürüldü.» gibi ya
zılar çıkıyor. Oysa ki, durum böyle değildir. Bir pa
ranın devalüe edilmesi demek, onun satın alma gücü
nün belli bir anda bütün dünya paralarına oranla bel
li bir biçimde değiştirilmesi demektir. Böyle bir ope
rasyon, böyle bir işlem bulunmadığına göre, Türkiye' 
de de devalüasyon yoktur; ama Alman Markı piya
sada artıyorsa, Türkiye'nin Alman Markını ucuz alan 
bir memleket olarak kalması şu sonuçları doğurur: 

Bir kere spekülatif kazançlara imkân verir. Bir-. 
çokları gelir, dışarıda daha pahalı olan Alman Markı
nı bizden ucuza alır. 

İkincisi ve çok daha mühimmi, Türkiye'de paha-
lılaşan iyi dövizler kaçar,- bunun yerini zayıf dövizler 
alır. Bu, bir memleketin rezerv politikası bakımından 
iyi bir şey değildir. 

Kaldı ki, dünyada pahalılaşan paraların başında 
Alman Markı geliyor. Alman Markı da bize işçi dö
vizleri bakımından ayrı bir anlam taşıyan bir paradır. 
Biz işçilerin bu kadar güçlükle kazanıp bize gönder
dikleri paraları ve bizim ekonomimize büyük yarar-
layan bu dövizleri her halde dünyadaki fiyatının al
tında bir fiyatla satın alma yoluna elbette gidemeyiz. 

Bu gazetelerdeki manşetlere sebebiyet veren bir 
başka husus da şudur: 

Meselâ, Alman Markının arttığı göz önünde bu
lundurulur da, diyelim zaman zaman İtalyan Lireti
nin Türk parasına kıyasla değer kaybettiği hatta Ame
rikan Dolarının Türk parasına kıyasla değer kaybet
tiği ve bunun da Merkez Bankası tarafından ilân edil
diği gözden kaçırılır. Halbuki, bu işlem bir piyasada 
dalgalanmaya bırakılmış ve birbirleriyle olan alım -
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satım ilişkileri dünya piyasasında değişen dövizlerin 
bizim müstakar tutmak istediğimiz paramız bakımın
dan ayarlarının yapılması işleminden ibarettir. 

«Türkiye acaba dolara bağlı olmaktan başka bir 
yola gidebilir mi?» denirse. 

İmkân vardır; ama para politikasında mühim 
olan husus, bir paranın konvertibilitesini muhafaza 
edebilmektir. Buna da hem Maliyemiz, hem de Mer
kez Bankamız çok çaba göstermektedir. 

Sayın Ali Şakir Ağanoğlu, çok ilgiyle dinlediğim 
konuşmalarında birçok sorunlara temas buyurdular. 
Bunların bir kısmı siyasî sorunlardı. Müsaade eder
seniz. Onlara cevap arz etmeyeceğim. Devamlı Hü
kümet, müstakar siyasî rejim istediklerini beyan bu
yurdular. Buna katılmamaya imkân yoktur. Ama, ba
zı ileri attıkları hususlara da müsaadenizle cevap arz 
edeceğim. 

Muhterem Başkanım, acaba zamanım ne kadar 
vardır? 

BAŞKAN — Tam yarım saat zamanınız var efen
dim. 

MALÎYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY (Devam
la) — Öyleyse toparlayayım efendim. 

Bu hususlardan birisi, bize buyurdular ki, «Siz bu 
yıiki gelirleri çok iyimser biçimde tahmin edip bütçe
ye koymuşsunuz.» 

Yarısı dolu bardağa bakan iyimserin, «Yarım bar
dak su var» dediğini, kötümserin de «Yarısı boş» 
dediğini hepiniz bilirsiniz. Acaba biz böyle mi yaptık, 
bilmiyorum; ama müsaade ederseniz size 1 - 2 rakam 
vereyim. 

1974 yılı içerisinde Gelir Vergisinde meydana ge
len tahsilat artışı % 41'e yakındır. 

Biz, i974 yılında Gelir Vergisinde görülen bu c/c 

41'e yakın; yani % 40,7'lik artış inkişafını 1975 ge
lirlerini tahmin ederken, «% 36'lık bir artma bekli
yoruz.» diye bütçemize koymuşsak, zannetmiyorum 
abartılmış bir gelir tahminiyle karşı karşıya buluna
lım. 

Bir başka misal daha arz edeyim. 
«1975 yılı Bütçesinde İşletme Vergisi için abar

tılmış bir rakam yer alıyor.» diyorlar. 
Geçen seneki tahminin aynını bu yıl bütçesine kor-

sak, her halde hiçbir şeyi abartmamış oluruz. Geçen 
sene de 1 milyar tahmin etmiştik, bu sene de aynısını 
tahmin ediyoruz. 

Biz, gelirlerin tahmininde sadece geçmiş yıllarda 
vergilerin tahsilat oranında görülen gelişmeleri göz 
önünde bulundurmayız. Başka birtakım istatistiksel 

I metotlar da uygularız. 
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Meselâ diyelim, millî gelirde % 1 artma olduğu 
zaman millî gelirdeki bu % 1 artışın çeşitli vergile
rin tahsilatında nasıl bir artma oranı yansıttığını da 
hesaplarız. Bütün bu istatistiksel denemelerden sonra 
da birtakım sonuçlara varırız ve bu sonuçları bütçe 
mize gelir tahminleri olarak koyarız. 

Şunu arz etmek isterim ki, biz gelir tahminlerinde 
abartılmış rakamlar getirmemeğe çok gayret ettik. 
Eğer, bütçede biraz daha açık olsaydı, belki istikraz 
rakamını biraz daha yükseltecektik. O noktaya da bi
razdan değineceğim. 

Sayın Ağanoğlu, 32 nci maddeden bahis buyurdu
lar. Bunun metinden çıkarılmasını önerdiler. 

Biz bu önerilerine katılıyoruz. Bu maddeyi huzu
runuzda şu ifadelerle savunmuştum. Türkiye'nin iş
veren bir Devlet olarak toplu iş sözleşmesi yapması 
tabiîdir; ama bu toplu iş sözleşmelerinde de bir ahenk
leştirmeye, bir düzenlemeye ihtiyacı vardır. Biz bunu 
Türk kamuoyunun önüne getirmek için ve yüce Mec
liste sorunu ortaya atmak için bu maddeyi Bütçe Ka
nununa koymuştuk. Amacımıza ulaşmış bulunuyoruz. 
Bu maddenin metinden çıkarılması yolundaki öne
rilerine de katılıyoruz. 

35 nci madde için de aynı şeyleri söyleyebilirim. 
Bizim, bütçeyi hazırlamada fazla zaman bulama

dığımızı söylediler. 

Doğrudur; ama elimizdeki süreyi en iyi biçimde 
değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim. Hatta, bize 
bütçenin hazırlanması için kaderin çizdiği 1 3 - 1 4 gün
lük süreyi 24 saatlik çalışmalarla değerlendirerek büt
çeyi nihaî biçimine ulaştırdık ve bu arada birçok 
makro ekonomik dengeleri, Bütçenin genel malî den
gesini vs'yi düzenlemek durumunda bulunduk. Onu 
arz etmek isterim. 

Sayın Ağanoğlu, «Bütçenin, özellikle, Kamu İkti
sadî Teşebbüslerine ilişkin kısımlarının iyi bir denge
ye ulaştırılıp, ulaştırilmadığını da» eleştirdiler. Biz, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri için şöyle bir denge ön
gördük: Bir kısmını Kamu İktisadî Teşebbüsleri ken
di yaratacaktır, bir kısmını Yatırım Bankasından ala
caktır, bir kısmını Hazineden alacaktır, bir kısmını 
hâlen bağlantısı yapılmış kredilerden sağlayacaktır, bir 
kısmını da dışarıdan yapılacak borçlanmalarla sağla 
yacaklardır. Kendileri beyanlarının sonunda, «Tür
kiye'nin, dünyanın başka milletlerinin faydalandığı 
petrol dolarından faydalanmasını» önerdiler. Biz de 
bunu düşünmüşdük. Petrol boru.hattı gibi birtakım 
projelerimizin finansmanında da bu kaynaklardan ya-
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i rarlanma olanağı bulunacağını ve kolaylıkla bunun 
sağlanacağını düşünerek, bu 7 milyar liralık bir dış 
borçlanma imkânını düşündük. 

Yine Sayın Ağanoğlu, «Program bütçenin gelişti
rilmesini ilgiyle karşıladıklarını» söylediler. Hakika
ten bu yöndeki çabalarımız sürdürülüyor ve bu yılkı 
program bütçe tatbikatını, geçen yılki program bütçe
lerle kıyaslamak imkânını bulmuş olanlar; bu yılın 

I daha etkin, muhasebe bakımından daha fazla kolay-
hklar sağlayıcı bir biçimde program bütçenin hazır-

I landığını göreceklerdir. 
i Sayın Ağanoğlu, «Petrol dolarlarından faydalan

mamız doğru olur» dediler. Türkiye ekonomisi için 
aynı yararın lüzumlu olduğunu biz de düşündük ve 
bu yönde «Yeni programa dönüşmeleri için» banka
lara genel bir tamim de gönderdik. Arzu ederlerse 
bu tamimin bir nüshasını kendilerine takdim edebili
rim. Bu yoldaki temennilerini, aldığımız tedbirin doğ
ru olduğu yolunda veya kendilerinin de buna katıl
dıkları yolunda bir haber - beşaret sayıyorum. 

Sayın Ağanoğlu, «Acaba bu yatırımlar, bu fiyat 
artışları karşısında gerçekleşecek mi?» dediler. Biz, 
yatırıma ilişkin bütün rakamları, yıl içerisinde fiyat 
artışlarının yatırım harcamalarına yansıyacak mikta
rını gözönünde bulundurarak Bütçeye koyduk; yani 
deflate ederek nazarı itibare aldık. Onu arz etmek 
isterim, bir. 

İkincisi; bu yılki bütçede fiyat artışlarının doğur
duğu olumsuz etkileri önleyebilmek için, bir de fon 
tesis ettik. Bu iki tedbir sayesinde zannediyorum ki, 
yatırımlara ilişkin harcamalar, gerçek amaçlarına 
ulaşacaklardır. 

Birçok hatipler, «Artırma - Eksiltme Kanununun, 
Genel Muhasebe Kanununun, Türk Parasını Koru
ma Kanununun eskidiğini» söylediler. Haklıdırlar. 
Bu alanlarda çalışmalar yapılmış ve Yüce Meclise de 
r-unuimuştu. Eski sunulan tasanlar kadük olmuştur, 
bugün için geçerli değildir. Yeni çalışmalarımız var
dır, kısa zamanda Yüce Meclise sunulacaktır. 

Sayın Ağanoğlu, geçen yıl bütçesinin bir maddesi
ne değindiler ve dediler ki: «Bu madde Hazineye çok 
rahatlık verir. İstediği kadar Merkez Bankasından ra
hatlıkla avans alabilir.» Maddeyi okuyunca belki bu-
sonuca ulaşabilir; ama yeni yıl bütçesinde, bu madde 
bir başka biçime getirildi ve % 15 tavanın yeniden te
sis edildiğini biliyorsunuz. 

İkincisi; geçen yılki uygulamada da, hiç de mad
denin ilk bakışda, sınırsız bir biçimde Merkez Ban
kasından avans alınabileceğini gösteren bir uygula
ma olmamıştır. Rakamlar şunlardır: 
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Geçen yılkı bütçemiz, 85 milyar 780 milyon civa
rındadır. Bunun % 15'i 12 milyar eder. Merkez Ban
kasından alınan avanslar bunun altındadır. 

Bir başka husus; Sayın Ağanoğlu dediler ki: «Dev
let borçlanmasında Hazine bir müddetten beri, bir 
yeni usuller ihale yoluyîe Hazine bonosu satıyor. > 
Hakikaten bunu deniyoruz; bu, birçok dünya mem
leketlerinde uygulanmış bir usuldür. Eğer, açık artır
ma, eksiltme ile en iyi şartlarla Hazine bonolarını 
plase edebilirseniz, bu maliyecilik bakımından çok 
olumlu bir işlemdir, biz de bunu denemeye çalışıyo
ruz. Türkiye'de sermaye piyasasına ilişkin operasyon
lar o kadar gelişmiş olmadığı için, bundan' da üzerin
de durulmaya değecek kadar önemli bir sonuç aldığı
mızı iddia edemeyiz, ama yine de sürdürmeye devam 
edeceğiz. Çünkü, bu iyi maliye uygulamasının ayrıl
maz bir gereğidir. 

Sayın Ağanoğlu ve başka hatipler, Bütçe açığı ko
nusuna da değindiler. Zannederim ki en son Sayın 
Karaman, geçmiş yıüar uygulamalarından misaller 
vererek «Türkiye'de Bütçelerin her yıl dengeli bir bi
çimde yapılmış olmalarına rağmen, dengeli bir bi
çimde kapanmadığım da» ifade ettiler. 

Bütçe denkliği, önemli bir sorundur. Bu konuda 
ayrı görüşler vardır. Çağımızdaki görüşler, Bütçe denk
liğini bir aritmetik denge biçiminde kabul etmez. Ya
ni bugün bütçe denkliği, Bütçenin normal gelirleri
nin, normal giderlerine rakam olarak eşit olması de
mek değildir. Bütçe denkliği; ekonominin genel den
gesi içerisinde mütalaa edilmesi uygun görülen bir 
kavram biçimine dönüşmüştür ve bu genel dengeyi 
sağlamada eğer, kamu kredisinden, yani borçlanma
dan, istikrazlardan yararlanma gerekli görülüyorsa, 
bunun da muhakkak Bütçelerde yeralması yararlıdır. 
Biz de. böyle bir anlayışla, bu yılki bütçeyi bir denge
ye ulaştırmaya çalıştık. «Acaba, bu 9 milyarlık istik
raz tahakkuk edecek mi, etmeyecek mi?» sorusu tar
tışılabilir; ama birtakım özendirici tedbirler alacağı
mızı, zannederim ki hem programımızda hem de büt
çe açış konuşmasında arz etmiştim. Ayrıca, dışarıda 
da bunları satmaya çalışıyoruz. 

Mevduat munzam karşılıklarına doiayısıyle temas 
buyurdular. 

Ben mevduat munzam karşılıklarının kamu kesi
mindeki yatırımlar için kullanılmasından yana oldu
ğumu daha evvel arz etmiştim. 

Emisyon artışı hakkındaki beyanlarına da şunu 
arz etmek isterim: Türkiye'de emisyon artışını kam
çılayan en büyük etken; ziraî üretim mallan için veri
len taban fiyatlarıdır. Geçmiş yıllarda da böyle ol-
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! muştur, 1974 içinde de böyle olmuştur; gelecek yıl
larda da böyle olacağını sanırım. 

İhracat için yeni tedbirler, lâzım geldiği yolunda
ki önerilerine katılıyorum. Bütçeyi takdim konuşma
sında, tarihimizin en büyük dış ticaret açığı ile karşı 
karşıyayız diyerek, bu yolda ben de bir uyarı getirme
ye çalışmıştım. Hakikaten, bu alanda alınması gerek
li, çok önemli tedbirler vardır. Cabalar, çalışmalar da 
sürdürülüyor. 

Sayın Alpan, Türk toplumunun çok önemli iki so
rununa temas buyurdular. Bunlardan birisi «Bakı
ma muhtaç çocuklar» sorunu; diğeri, «Türkiye bir 
zelzele kuşağındadır ve bunun ortaya atacağı» soru
nudur. 

Anayasa Mahkemesi, «Bütçe Kanununa, Bütçeyle 
ilgili hükümler dışında, hiçbir hüküm konulamaz» 
maddesine dayanarak, geçen yılki bütçenin bazı mad
delerini iptal etmiştir. 

Bütçe ile ilgili kanun nedir? Bu çok tartışmalı bir 
sorundur, kesdirmeden ve doğrudan cevap vermek 
son derece zordur. Çünkü, bütçeyi uzaktan yakından 
ilgilendirmeyen bir kanun bulmak hemen de imkân
sızdır; ama her halde ayrı kanunlarla düzenlenmiş bir 
takım müesseseleri Bütçe Kanunuyle değiştirmek ve
ya yeni düzene tabi tutmak, bütçecilik sanatının bir 
gereği değildir. Bu yapılırsa, Anayasaya aykırı bir 
davranış ortaya çıkar. 

Korunmaya muhtaç çocuklar için, Türkiye'de, 
gönüllü kuruluşların harekete getirilmesi gereğine ina
nırım. Bu işi sadece Devlet eliyle değil fakat Dev
letin bu alandaki çabalarını gönüllü katkıların geti
receği imkânlarla besleyerek yürütmek, hem gelenek
lerimize, hem Türk töresine daha uygundur, hem de 
insanın gönül rızasıyle yaptığı bir iş için, korunmaya 
muhtaç çocuk kadar lâyık bir alan düşünülemez. Eski 
Türk vakıfları bu alanda ecdadımızın neler yaptığı
nı bize gösterecek durumdadır. 

Sayın Alpan. «Bütçe Kanun tasarısının 106 ncı 
maddesinin (f) fıkrasındaki «Korunmaya muhtaç ço
cuklar» hakkında 6972 sayılı Kanunun 9 ncu madde
siyle (r) fıkrasındaki «Tekel maddelerine yapılan zam
lara» dair deprem fonunun toplanması hakkındaki 
1571 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin 1975 
yılı malî uygulamasından neden kaldırıldığını» soru
yorlar. 

Şunu arz etmek isterim ki, bütçecilikte en çok 
tenkit edilen şeylerden birisi de, geliri, gidere tahsis 
etmektir. Geliri, gidere tahsis etmeyi önleyen, Genel 
Muhasebe Kanununun hükümleri vardır. Ancak, 
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bütçe dışında ayrıca yönetilmeleri gerekli olan ku
rumlar kurulurlarsa, bunlara birtakım varidat tah
sis edilir. Meselâ Özel İdareler veya Katma Bütçe
li İdareler gibi. Bu deprem fonunun, giderekten bü
yüyen ve her sene de kullanılmayan bir fon olarak 
yer alması mahzurlu sonuçlar doğurabilir. Kaldı ki, 
Sayın Alpan'm, bütçemiz içindeki özel bir fona bak
masını rica etmek isterim. O da, bu sene, bizim bütçe
mizde bir «Deprem fonu» diye bir fonumuz var. Bu, 
belli oranlarda artırabilmesi imkânıda olan bir fon
dur. O bakımdan, zannediyorum ki sorunu bu fonla 
çözümleyebiliriz. Aksi takdirde, hem Genel Muhase
be Kanununun ilkelerine aykırı bir uygulama olur, 
hem kaynaklar rasyonel bir biçimde kullanılamaz, 
hem de sürekli bir biçimde biriken fonlar kötü kul
lanmaları peşinden sürükleyebilir. Çünkü, günün bi
rinde birisi, burada bir para var diye alıp, onu büt
çe yapımına, bütçenin genel anlayışına ters düşen bir 
kullanmaya doğru yönelebilir. 

Sayın generalim, bazı öneriler de ileri sürdüler gi
bi geldi bendenize. Onları da, bu bütçede yer almış 
fonlar karşısında hâlâ gerekli görüyorlar mı, bunu ay
rıca kendilerinden öğrenmek isterim. 

Buyurdukları öneriler arasında, Doğu Bölgesin
deki iskânla ilişkili hususlar var. Onlar her halde ilgi
li bakanlarca ayrıca cevaplandırılmıştır. 

Sayın Karaman'm ileri sürdükleri bir kısım nok
talara daha evvelki beyanlarımla cevap arz etmiştim. 
Bütçedeki 9 milyarlık istikrazı, bir bütçe açığı say
mamalarını bilhassa rica ederim. Çünkü, istikrazla 
kapanmış bir bütçe, muhakkak açık bir bütçe değildir. 
Eğer böyle olsaydı, bize göre, çok daha gelişmiş olan 
memleketler bütçelerinde, bizimkiyle kıyaslanmaya
cak derecede yüksek oranda istikrazlar, her yıl kamu 
harcamalarının finansmanında kullanılmalıdır. Kal
dı ki, birçok hatipler de üzerinde durdular; Türkiye'de 
sermaye piyasası kanununun bir an evvel kurulması
nı. geliştirilmesini istediler. O alandaki çalışmalarımız 
da sona ermiş durumdadır. Yakında tasan, yüce Mec
lise sunulacaktır; fakat şunu arz edeyim ki, kamu kre
disinin bir yararı da, bu piyasanın memlekette yer
leşmesine olanak sağlamasıdır. 

Sayın Karaman'a şunu da arz etmek isterim; biz, 
yatırım ödeneklerini plandaki, programdaki rakamları 
esas alarak bütçeye koyduk ve yatırım harcamaların
daki artış, geçen yıllar bütçeleriyle kıyas edilirse, bu 
yıl bütçesinde çok daha fazladır Bu yılın bütçesini, 
eğer bir kelimeyle karakterize etmek istersek diyebi
liriz ki, bu bir «Yatırımcı» bütçedir. Önemli fiyat 

artışları da, hem bu şeyler deflate edilerek konuldu
ğundan nazarı itibare alınmıştır, hem de buna ait özel 
bir fonumuz vardır. Bütçelerdeki vergi geliri üzerin
den hizmet erbabından ve beyannameli mükellefler
den alman vergiler konusunda, zannederim ki, biraz 
evvel cevap arz ettim. 

Vergi yükü konusunda Sayın Karaman'a bir hu
susu arz etmek isterim. Dünyanın birçok memleket
lerinde, kamu maliyesine ilişkin rakamlar düzenlenir
ken, sosyal güvenliğe ait ödemeler vergi benzeri şey
ler sayıldığından dolayı bu oranlara ithal edilir. Biz 
Türkiye'de de bu yolu her nedense tutmamışız. Tut
mamız daha doğru olur. Ondan dolayı meselâ bizde, 
gayrî safi millî hasılaya kıyasla c/( 19 filân gibi bir 

. oran ilk bakışta göze çarpar. Aslında bu r/c 24, r/c 25*e 
varan bir orandır. Çünkü, arz ettiğim sosyal güvenli
ğe ilişkin ve vergi benzeri ödemeleri, bu hesabın dı
şında kalmaktadır ve eğer bunu nazarı itibare alır
sak, o zaman Türkiye'deki vergilemelerin gayri safi 
millî hasılaya oranları hayli değişir ve komşumuz bir
çok memleketler ve hatta İtalya filân gibi birtakım 
memleketlerle de mukayese edilebilir bir hale gelir. 

«Bütçelerin carî harcamaları artırdığı yolundaki» 
görüşlere daha evvel arzı cevap ettim. Bu yılkı cari 
harcamalar, belki geçmiş yıllar bütçelerine kıyasla 
en aşağı seviyedir diyebilim. 

BAŞKAN - - Beş dakikanız kaldı Sayın Bakan, 
ona göre ayarlayınız. 

MALİYE BAKANİ BEDRİ GÜRSOY (Devam
la) — Hemen Sayın Başkanım. Lütufkâr uyarınıza 
şükranlarımı sunarım. 

Sayın Karaman'ın asgarî geçim indirimi üzerin
deki beyanlarına katılıyorum. Çalışmalarımız o yön
de geliştiriliyor. Bir takım maktu para cezalarının 
günümüze göre ayarlanması; şeker, kömür, elektrik 
gibi birtakım malların, bir kısım hizmetlerin (demir-
yolları gibi) ayarlanması, üzerinde çalışmalar sürdü
rülen konulardır. 

Sayın Sami Turan, Maliye teşkilâtının da bir idarî 
reform içinde olmasını önerdiler. Katılıyoruz ve o 
yolda çalışmalarımız vardır. 

İsrafın önlenmesi hakkındaki önerilerine katılma
maya imkân yok. Bu durum sürdükçe, bu devam ede
cek bir konudur. 

Sermaye piyasası kanunu üzerinde çalışılıyor, ya
kında sunulacaktır. Belki bu arada bir de Dünya 
Bankasından veya para fonundan bir eksperler he
yetini bu konudaki çalışmalarımızı tamamlamak üze
re davet edeceğiz. 
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Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kârlılığı, Türkiye' 
nin bir numaralı sorunudur. Çünkü bunların kayıtlara 
intikâl etmiş sermayeleri 138 milyar liradır. Bu 138 
milyar liralık yatırım toplamı içinde 1930'lardan kal
ma 1 liralar da vardır. Binaenaleyh, onları da deflâ-
te edersek rahatça diyebiliriz ki, bu 500 - 600 milyar
lık bir yatırıma ulaşır. Bunların kârlı biçimde işleme
leri Türkiye'nin çok sorununu çözümler. Hele Malî 
sorununa, en etkin çözüm yolunu getirir. Doğrusunu 
isterseniz bu konu, çok da incelenmiş bir konudur. So
runlar bilinmektedir, tedbirler de bilinmektedir; ama 
bir türlü tedbirlerle, sorunları çözümleme olanağını 
bulamıyoruz. 

Bütçe açıklarının ve yüksek fiyat politikasının de
vamı hakkındaki uyarılarından dolayı teşekkür ede
riz. Biz mümkün olduğu kadar istikrarı koruyucu 
tedbirler almak yolundayız, ona doğru yönelmek is
tiyoruz. 

Mahallî İdareler hakkındaki önerileri de yerinde
dir. Belediye gelirleri kanunu hazırlanmış, Yüce Mec
lise sunulmuştur. Başka birtakım tedbirlerin alınma
sında da aracı olmaya ve yararlı olmaya çalışıyoruz. 
Sayın senatörler arz ederim. 

Sayın Ali Kemal Turgut beyefendi, Emekli San
dığı hakkında çok ciddî bir inceleme yapmışlar. Yap
tıkları uyarılarından dolayı kendilerine teşekkür ede
rim. Bu konuyu inceleteceğim ve müsaade ederlerse 
inceleme sonucunu kendilerine yazılı olarak arz ede
rim. 

Sayın Başkanım, bana lütfettiğiniz zaman için, 
gösterdiğiniz müsamaha için teşekkürlerimi sunarım. 
Sayın senatörlere de üstün saygılarımı arz ederim 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Ali Oğuz, bu
yurunuz efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler; Muhterem Bakanım, Maliye 
Bakanlığımızın çok mümtaz ve kıymetli mensupları; 

Maliye Bakanlığı bütçesiyle ilgili birçok kıymetli 
arkadaşımız söz aldı ve memleket meselelerini, bu 
mevzudaki görüşlerini dile getirdi. 

Muhterem Bakanın görüşmesinden, konuşmasın
dan, tenkitleri cevaplandırmasından ve temennilere 
verdiği cevaplardan sonra; belki benim söz almam lü
zumlu dahi değildi; ama, biz de, bu mevzudaki görüş
lerimizi muhterem Heyetinize arz etmek üzere mü
racaatımızı yapmıştık Birkaç cümle ile de olsa fikri
mi yüksek huzurunuzda arz edeceğim. 
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Muhterem hocamızın bu kürsüden gayet güzel, 
müeddep ve alıştığımız üslubuyle vermiş olduğu ce
vaplar bizi heyecanlandırdı. Sanki, yeniden eski ta
lebelik günlerimizin hatıraları bizde canlandı ve san
ki yeniden onları mektep sıralarında dinliyormuşuz 
hissi bizde hâkim oldu. Onun için kendilerine şükran
larımı arz ederim. Hakikaten çok duygulandık. 

Muhterem kardeşlerim; 
Bir memlekette herşeyden evvel.. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen alışılmış hitap

larda bulunun Heyeti Umumiyeye efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem Başkan, bu

radaki mevcut Reisinden, Divanına kadar, Senato aza
sından Bakanlık mensubu Bakanlara kadar hepimiz 
birbirimizin kardeşiyiz. Burada «Kardeş» sözünde 
yadırganacak hiçbir şey yoktur. 

BAŞKAN — O ayrı mesele efendim, Sayın Oğuz, 
ayrı mesele.. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Her senatör bu kürsü-? 
den istediği üslupla konuşabilir. Siz «Sayın üyeler» 
dersiniz, ben de «Sayın kardeşlerim» derim. Bunu tah
dit ve tespit edecek hiçbir kayıt yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, burada her arzu edilen 
şekilde hitap edilmez. Tüzüğümüz.. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Edilir efendim, edilir 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, ben zatıâlinize 
ihtar etmedim, Tüzüğümüz burada konuşan hatibin 
Heyetî Umumiyeye hitap etmesini emreder. Bakan
lık mensuplarına, Bakana, Heyetî Umumiyenin dı
şında olan diğer zevata hitap etmek Tüzüğümüzde 
yoktur. Ben zatıâlinize müdahale etmedim; ama he
pimiz alışılmış hitapları kullanmak zorundayız. Bu
yurun devam edin efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem Başkan; 
İkazına teşekkür ederim. Şu son konuşmada bir 

münakaşa açmak istemiyorum; ama alışılmış şekil de 
odur ki, buraya gelen her bakanlık mensuplarını da 
biz muhabbetle selâmladık. Yine bu hissimiz onlara 
da bakidir. Siz ne söylerseniz söyleyin. 

Efendim, Muhterem Bakan paramızın durumu 
hakkında geniş izahat verdiler. Bilhassa son günlerde 
matbuata intikal eden şeklijde paramızdaki değer kay
bının her gün üzüntüleri içerisinde idik. Yabancı pa
ralara göre vaki ayarlamaların gün geçtikçe hele sık 
sık tekrar edilmeleri, Türk parasının değeri hakkında
ki endîşelerimizi günden güne artırıyordu. Buradaki 
izahat bizim için hakikaten faydalı oldu. Biz bunu di-



C Senatosu B : 35 14 t 2 . 1975 O ; 1 

le getirip, bir tenkit olarak bu paranın her gün değer 
kaybetmesinin takip edilen malî politikadaki isabetsiz
likle ifade edilebileceğini söylemek istiyorduk. Ancak 
bunun bağlı bulunduğumuz teşekküllere ve müessese
lere göre bir ayarlamadan ibaret bulunması, bir değer 
kaybı mahiyetinde olmadığının söylenmesi bizim için 
hakikaten sevindirici olmuştur. 

Muhterem senatörler; 
Her şeyden evvel arkadaşlarımın da işaret ettikle

ri bir noktaya ben de işaret etmek mecburiyetindeyim. 
Birçok müesseseler başta Emekli Sandığı olmak üze
re son günlerde yaptırmış olduğu tesislerin ve harca
maların gerek basına, gerekse TRT ve televizyona in
tikal eden şekli, milyonların sarfı ile bazı eğlence yer
lerinin kurulduğu şeklinde oldu. Bu her şeyden evvel 
büyük teessürümüzü mucip olmuştur. Eğer bir mem
lekette eğlence yerine ihtiyaç varsa, bu geliri itibariy
le kazançlı bir yatırım sayılıyorsa, bunu her şeyden 
evvel özel teşebbüse bırakmakta çok hayır vardır. 

Bir memleketin her şeyden evvel eğer bir milyon 
evlâdı Avrupa'ya göç etmişse, ekmek parası için git
mişse, ve beş milyon evlâdı da Avrupa'ya göç etme he
vesi ile sıraya girmişse, o memleketteki Devlet eliyle 
yapılan yatırımların mutlaka sanayi sahasına ve o 
memlekette işsizliği önleyecek bilhassa istihdam poli
tikamızın istikametinde olması gerekir. Eğer biz bir 
millî sanayii kuramaz ve ona dayalı bir harp sanayii 
kuramazsak, seneler geçtikçe bunun acısını fazlası ile 
hissederiz. Bu hem memleket ekonomisinin geri kal
masını, millî sanayiimizin kurulmasının gecikmesini, 
hem de memleket evlâdının işsiz kalmasını intaç eder. 

Muhterem senatörler; 
Biz verginin kazançtan değil, servetten alınması

nın faydalı olacağına kaniyiz. Senelerden beri Avrupa-
da da bazı modern ekonomik araştırmalar yapan ve 
selâhiyetli mütefekkirler ve ekonomik görüşlerini bu 
yönde izah eden zevat, servetten vergi almanın daha 
isabetli olacağını da ortaya koyuyorlar. Beyan esası 
her surette daima kaybı intaç eden bir esastır diye 
mahzurlarını ileri sürüyorlar. Beyanın az veya çok 
gösterilmesi mümkün olduğu gibi, bunun kontrol esas
larının da çok güç olduğu ortaya konuldu. Nitekim 
% 10 nispetinde dahi bugüne kadar kontrol imkânla
rının bulunmadığı ortaya konulduğuna ve bir gerçe
ğin de tespit edilmesi karşısında servetten alınacak 
verginin daha isabetli olduğu anlaşılır ve bu suretle 
servetin muattal kalmamasına da yardımcı olunmuş 
olur. Düşünün ki, bir şahsın milyarlarca liralık gay

rimenkulu var, bu gayrimenkulüne sembolik bir ver
gi verir; ama bunun seneler senesi üzerinden geçen za
manla değerinin her gün biraz daha artması karşısın
da hiçbir vergi alınması kendisinden mümkün olmaz. 

Yine arkadaşlarımın dile getirdiği bir hususu, siz
lere ileride belki faydalı olur mülâhazası ile arz et
mek isterim. 

Çukurova'daki vaki sulama için sarf edilen milyar
lık harcamaların neticesinde ancak yıllık gelirlerinde 
750 bin veya milyonluk artış görülen büyük çiftçile
rin bu servetlerindeki ve kazançlarındaki artışın vergi 
suretiyle Maliyemize intikal etmediğini ve bu milletin 
Hazinesine akmadığı işaret edildi. 

Gerek büyük servetlerin muattal kalması ve mu
hafazası, gerekse beyan esnasındaki bazı aksaklıklar 
herşeyden evvel memleketimizde geniş çapta vergi zi
yanına sebebiyet vermesi karşısında, servetten vergi 
alınması hususunun iyice teemmül edilmesinde zam-. 
ret olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem senatörler; 
İsraf üzerinde arkadaşlarımız çok söylediler. Ben 

de söylemek mecburiyetideyim. Biz bir kültür sarayı 
yaparak 400 milyonu, festivallar düzenleyerek 20 mil
yonu, Akdeniz oyunları onansın diye 266 milyonu, 
kutlama töreni yapacağız diye 100 milyonu, ziyafet
ler için; ki, sık sık tekrar ediliyor, bundan çok biza
rız; bu ziyafetler için yüzbinlerce lirayı ve milyonları 
sarfedersek, hususî araba saltanatı devam ederse, tu
ristik ve sportif tesisler için bu milyarlık yatırımların 
yaptırılmasına devam edersek, gerek eğlence yerleri, 
gerekse lüks ve gösterişli Devlet binalarının inşasına 
devam edersek, bu memlekete millî sanayi kurulmaz. 
Ben şunu arz etmek isterim ki, eğer bu memleket bir 
an evvel millî sanayiini kurmak istiyorsa ve buna da-

| yalı bir harp sanayiini kurmak istiyorsa, mutlaka bu 
i israflardan kaçınmanın zarureti vardır. Biz şunu ifa-

de etmek istiyoruz: Bu memlekette evine bir kilo ek
mek parasını götürememeııin ıstırabını çeken yoksul 
var ise, eğer çocuğunun ilâcını alamayacak derecede 
düşkün insanlar varsa, Avrupa'ya gitmek hayali ile 

i kaydolduğu iş ve işçi Bulma Kurumunda sıra bek
leyerek hayaller kuran beş milyon insanımız varsa, 
her şeyden evvel şu israflardan, şu gösterişlerden ve 
şu lüzumsuz tesislerden bugün için vazgeçmemiz ve 
ne yapıp yapıp millî sanayiimizi kurmak mecburiye
timiz vardır. 

Dün konuşan arkadaşlarımız 1,5 milyar liralık ma-
kina parklarını takviye edeceklerini söylediler. Bun-

| lann memleketimizde birçok müesseselerde kullanıl-
[ dığını hesaba katarsanız, 5-6 milyar liralık makine 
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getirtmek mecburiyetinde olduğumuz gerçeği ortaya 
çıkıyor. Halbuki 5-6 milyar liralık bir yatırımla bu 
memlekette buldozerler, grayderler yapılabilir. Eğer 
bu hesapsız politikaya ve gelecekteki ihtiyaçlarımızı 
karşılamaktan gayri hiçbir şeye yaramayacak yatırım 
ve harcamalara devam edersek, gelecek günlerin bi
zim için çok ağır olacağını ve sarf ettiğimiz milyar
ların da ancak makine parklarımızda ihtiyarlamış, vak
tini doldurmuş makinelere yatırılmış olarak kalaca
ğım görmekten başka, bu hazin tablodan başka karşı
mızda başka bir şey kalmaz. Su, yol, elektrik, ulaşım, 
ziraat, gıda, hayvancılık ve sağlık hizmetlerimiz, or
man ve sanayi hizmetlerimiz ortada iken, eğer bunları 
düşünmeden bu yıllık geçiştirmelerle maliyemizi tan
zimle uğraşırsak, gelecek günler bu memleket için çok 
ağır olacaktır. 

Muhterem senatörler; 

Her şeyden evvel iktisada riayet etmek zarureti 
vardır. Bu şu veya bu noktada değil, bir liranın dahi 
bu memleketin kaderinde ve bu memlekette harcanma
sında titizlikle davramldığı takdirde, gelecek günler 
bu memleketin bir sanayi, bir ziraat ve ona dayalı 
harp sanayiini de kurmuş müreffeh bir memleket ol
ması her zaman mümkündür. Bunu elbirliği ile gerçek
leştirmemiz, sizin gayretiniz, bizim ikazımız ve tavsi
yelerimizle eleîe bunu gerçekleştirmek mümkün ola
bilir. Aksi halde bu dar günlerden kurtulmamız müm
kün olmaz, dökme su ile değirmen dönmez, beş bin 
yıllık Türk tarihinde ve üç kıtada, yedi denizde hü
kümran olmuş bu memleket, kimseye yardım için el 
açmamış, silâhını dışarıdan almamıştır. 

Hepinizi bu mevzuda gayret ve çalışma içerisinde 
hayırlı faaliyetlere davet eder. hürmetlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, kısaca Tüzüğümüzün 
55 nci maddesini okuyayım: 

«Hiçbir üye önceden ismini yazdırmadan yahut 
birleşim esnasında Başkandan izin almadan söz söy
leyemez. 

Söz kürsüden söylenir ve Genel Kurula hitap edi
lir. » 

Maliye Bakanlığı 1975 Malı Yılı Bütçe Kanun ta
sarısının müzakeresi bitmiştir. Bölümlere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

14 . 2 . 1975 O : 1 

A) MALÎYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm , Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 298 888 045 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Bütçe politikasının, hazırlanması, 
yürütülmesi, Devlet bütçesinin 
düzenlenmesi, uygulanması ve 
malî kontrol 41 640 970 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Vergi politikasının hazırlanması, 
yürütülmesi ve Devlet gelirlerinin 
tarh, tahakkuk, tahsil ve takibi 722 374 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 Devlet harcama ve Devlet muha
sebesi hizmetlerinin yürütülmesi 229 290 471 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

114 Devlet mallarının satınalınması, 
yönetim ve elden çıkarılmasına. 

, ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 338 530 913 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

115 Hazine politikası ve genel ekono
mi politikasının maliyeye ilişkin 
yönlerinin hazırlanması ve yürü
tülmesi 56 810 499 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

116 Devlet hukuk danışmanlığı ve 
muhakemat hizmetlerinin yürü
tülmesi 71 497 295 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

910 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 6 453 500 002 
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Bölüm Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

920 İktisadî transferler ve yardım
lar 3 457 642 152 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

930 Malî transferler 21 612 203 238 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

940 Sosyal transferler 1 008 593 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

950 Borç ödemeleri 9 738 262 470 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 

1 nei maddeye bağlı (A) işaretli cetvellerin müza
keresi bitmiştir. 1 nci maddeyi tekrar okutuyorum 
efendim. 

1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Birinci kısım : Esas hükümler 

Birinci bölüm : Genel ilkeler 

Gider, gelir ve denge : 

Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin har
camaları için bağh (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
gibi, ikinci fıkrada belirtilen kesinti yapıldıktan son
ra, (106 888 231 296) liralık ödenek verilmiştir. 

Genel bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin (Devlet borçları, 
Millî Savunma Bakanlığı hizmet programlarında yer 
alan ödeneklerin tamamı; Jandarma Genel Komu
tanlığı REMO programında ve Emniyet Genel Mü
dürlüğü hizmet programlarındaki «470» harcama ka
leminde yer alan ödenekler hariç) yüzde biri kesil
miştir. Bu hüküm katma bütçeli idareler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde verilmiş iki 
önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesinin, 29 Ocak 1975 tarihli ve 

15133 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan 1974/26 
esas, 1974/48 esas, 1974/48 Karar sayılı ve 21 Ka
sım 1974 tarihli Kararı 10 Şubat 1974 tarihinde yü
rürlüğe girdiğinden bağlayıcı bir emsal teşkil etmek
tedir. 

Bu karar gereğince; 1975 malî yılı Bütçe kanunu 
tasarısının 101 nci madde (f) ve (r) fıkraları metin
den çıkarılacağı ve dolayısıyle 1571 sayılı Kanun yü
rürlükte kalacağı için, Gelir Bütçesine dahil edilmesi 
öngörülen tekel zamları fonuna ait 747 milyon lira
lık gelir tahmininin de çıkarılması gereklidir. 

Bu gereğin, yapılacak bir inceleme sonucunda 
101 nci maddenin diğer fıkraları ile karşılıklarını teş
kil eden gelir tahminlerinin de Bütçe kanunu tasarı
larından çıkarılmasına yol aşacağı tabiidir. 

Bu sebeplerle, 101 nci madde hakkında sunduğum 
önerge de birlikte ele alınarak meydana çıkarılacak 
nihai hesap sonucuna göre 1975 malî yılı Bütçe ka
nunu tasarısının 1 nci ve 2 nci maddelerindeki gider 
ve gelir rakamlarının ve bunları gösteren (A) ve (B) 
işaretli cetvellerin düzeltilmesini veya yeniden düzen
lenmesini bu maksatla 1 nci madde 2 nci fıkrasında 
belirtilen istisnalar hariç tutulmak suretiyle % 1 
oranındaki kesintinin de yeniden tespiti (Gerekirse 
Bütçe Karma Komisyonunda ilâve edilen ödeneklerin 
de kaldırılması) ile konsolide bütçenin yine denk bir 
biçimde bağlanması lüzumunu arz eder, gereğini di
lerim. 

Kontenjan Grupu Başkanvekili 
M. Cihat Alpan 

BAŞKAN — Önergeyi Komisyon ve Hükümet 
tetkik ettiler. Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE
KİLİ İ. CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkanım, 
gelir artırıcı bir tekliftir, onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme-: 
mistir. 

Aynı madde ile ilgili bir ikinci önerge var, okutu
yorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

152 nci madde son fıkrası (Anayasa Mahkemesi ka
rarları, Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve Devle
tin yasama, yürütme ve yargı organı, idare makam
larını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.) hükmünü taşı
maktadır. 

Bu yetkiyi haiz Anayasa Mahkemesinin, 29 Ocak 
1975 tarihli ve 15133 sayılı Resmî Gazete ile ya
yımlanan 1974/26 esas, 1974/48 Karar sayılı ve 
21 Kasım 1974 tarihli Kararı 10 Şubat 1975 tarihin
de yürürlüğe girmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin bu kararında; Anayasa
nın bütçe hakkındaki 126 ncı maddesi, tedvininden 
başlanarak tahlil edilmiş ve (Bütçe kanunlarını öteki 
kanunlardan ayrı tutan Anayasa ilkesi karşısında, bir 
kanun hükmünün ancak aynı nitelikte olarak hazırla
nıp kabul edilen bir başka kanun hükmü ile değişti
rilebilmesinin veya kaldırılabilmesinin mümkün ola
bileceğini, bunun gibi bütçe kanunları hükümlerinin 
de aynı nitelikte hazırlanmış ve kabul edilmiş bulu
nan Bütçe Kanunu ekleriyle değiştirilebileceğini ka
bul etmenin zorunlu olduğu doğal olarak ortaya çık
maktadır.) sonucuna varılmıştır. 

Bu sonuç aynı kararın birçok yerlerinde birbirini 
tamamlayan etraflı mülâhazalarla kanıtlanmıştır. 

Anayasanın 126 ncı madde son cümlesine göre, 
Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiç 
bir hüküm konulamayacağını açıklayan ve 10 Şu
bat 1975 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Anayasa 
Mahkemesinin mezkûr kararı karşısında 1975 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarısının 101 nci madde (f) ve 
(r) fıkralarının, diğer fıkralar da bunlara benzer ma
hiyette ise 106 ncı maddenin tüm olarak çıkarılması 

suretiyle 27 000 mevcudundaki yetiştirmeye muhtaç 
çocukların ve Doğu illerinde vaki olan depremler yü
zünden 1966 yılından beri daimî konutlarının yaptı
rılmasını bekleyen 88 750 vatandaşımızın haklarının 
korunması lüzumunu arz eder, gereğini dilerim. 

Kontenjan Grupu Başkanvekili 
M. Cihat Alpan 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
tetkik ettiler. Katılıyor musunuz? 

önergeyi 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE
KİLİ İ. CENAP EGE (Aydın) — Aynı sebepten do
layı katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi daha önce müzakere ve kabul et
miş olduğunuz bağlı (A) işaretli cetvellerle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bütçe kanunu tasarısının görüşülmesinde, üzerin* 
de değişiklik önergesi verilen maddelerin görüşmeye 
sunulmasını, değişiklik önergesi verilmemiş madde
lerin ise okunup oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Aydın Giresun 
Celâlettin Coşkun Sabahattin Orhon 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Par
lamentosundan iadei ziyaret maksadıyle bir heyet da
vet edilmesinin uygun bulunduğuna dair Müşterek 
Başkanlık Divanı kararlarına ait Başkanlık tezkeresi. 
(3/580) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkereleri var, takdim 
ediyorum. 

Genel Kurula 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Parlamen

tosundan iade-i ziyaret maksadıyle bir heyet davet 

edilmesinin uygun olacağı yolundaki Müşterek Baş
kanlık Divanı görüşünün, her iki Meclis Genel Ku
rullarının tasvibine sunulması, mezkûr Divanın 
30 . 1 . 1975 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasvibine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
C. Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum! 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — Pakistan Millet Meclisi Başkanlığının, Pa
kistan'a vaki davetlerine icabet olunmasının uygun 
bulunduğuna dair Müşterek Başkanlık Divanı karar
larına ait Başkanlık tezkeresi. (3/581) 

BAŞKAN — İkinci önergeyi takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Pakistan Millet Meclisi Başkanı Sahipzade Faruk 

Ali'nin her iki Meclis üyelerinden oluşacak bir Par
lamento heyetinin ziyaret maksadıyle Pakistan'a vaki 
davetlerine icabet olunmasının uygun bulunduğu yo
lundaki Müşterek Başkanlık Divanı görüşünün, 
her Meclis Genel Kurullarının tasvibine sunulması, 
mezkûr Divanın 30 . 1 . 1975 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasvibine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
C. Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi Yüksek Heyetin tasviple
rine arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Bulgaristan Parlamentosundan iade-i ziyaret 
maksadıyle bir heyet davet edilmesinin uygun bulun
duğuna dair Müşterek Başkanlık Divanı kararlarına 
ait Başkanlık tezkeresi. (3/582) 

BAŞKAN — Üçüncü tezkereyi takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Bulgaristan Parlamentosundan iade-i ziyaret mak

sadıyle bir heyet davet edilmesinin uygun olacağı 
yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı görüşünün, her 
iki Meclisin Genel Kurullarının tasvibine sunulması, 

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

BAŞKAN — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 
2 nci maddesini okutuyorum. 

Madde 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (97 888 231 296) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim 
ediyorum. 

(1) 406 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir^ 

mezkûr Divanın 30 . 1 . 1975 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasvibine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
C. Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4. — Vaki davet dolayısıyle Millet Meclisi Baş
kanının riyasetinde bir Parlamento Heyetimizin Yu
goslavya'yı ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna dair 
Müşterek Başkanlık Divanı kararlarına ait Başkanlık 
tezkeresi. (3/583) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Genel Kurula 
Vaki davet dolayısıyle Millet Meclisi Başkanının 

riyasetinde bir Parlamento Heyetimizin Yugoslav
ya'yı ziyaret etmesinin uygun bulunduğu yolundaki 
Müşterek Başkanlık Divanı görüşünün her iki Mec
lis Genel Kurullarının tasvibine sunulması, mezkûr 
Divanın 30 . 1 . 1975 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasvibine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
C. Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 88 555 001 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 6 752 230 294 

BAŞKAN — Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir, 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Gelir 
türü Lira 

3 Özel gelirler ve fonlar 2 581 000 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
le!... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen 
gelirler arasındaki (9 000 000 000) liralık fark, iç is
tikrazla karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — a) Birinci madde ile verilen öde
nekler Maliye Bakanlığınca hazırlanacak (Yıllık büt
çe uygulama talimatı) esasları dahilinde dağıtılır. 

b) Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel eko
nomik şartlar gözönünde tutularak, Maliye Bakanlı
ğının teklifi üzerine bu ödeneklerden (:/r 10'a (Taşıt 
alımlarında % 30'a, iç ve dış geçici görev yollukla
rında c/c 20'ye) kadar bloke etmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel bütçeye dahil dairelerle kat
ma bütçeli idarelerin program, alt program, faaliyet 
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 har
cama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel bütçeye dahil dairelerle kat
ma bütçeli idarelerin programları arasında yer alan 
proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, malî yıl içinde 
hizmeti yürütecek olan daire veya bütçesine, ilgili 
kurumun isteği üzerine veya re'sen aktarmaya ve bu
na ilişkin işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Malî yıl içinde diğer bir daireye veya idareye ak
tarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle, 
bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevli
dir. 
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j BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler,,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye 
Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan : 

a) «Fasıl» ve «Bölüm» deyimleri, bütçe sınıflan
dırmasından «Program» deyimini; 

b) «Kesim» deyimi, «Altprogram» deyimini; 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kap

sayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje» deyimlerini; 
İfade eder. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Bütçe Kanununda yer alan program, 

altprogram, faaliyet ve projelerde hizmetin gerektir
diği hallerde yeni harcama kalemleri açmaya Maliye 

I Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

ı Madde 9. — A) Genel bütçeye dahil dairelerle 
katma bütçeli idarelerin geçen yıllara ait karşılıklı 
borçları, ilgisine göre «Eski yıllar karşılıklı borçlar» 
veya «Program uygulama karşılıklı borçlan» faaliyet
lerinden ödenir. 

Bu faaliyetlerdeki ödeneğin yetmemesi halinde; 
â  1974 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bu

lunan borçlar, ilgili oldukları program tertiplerindeki 
ödeneklerden bu faaliyetlere, 

b) 1923 - i973 bütçe.yıllarına ait oup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 

î zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları büt
çelerinden bulunan borçlar, (100 kod numaralı per
sonel giderlerine ilişkin harcama kalemleri hariç) ay
nı veya diğer program tertiplerine dahil ödeneklerden 
bu faaliyete, Maliye Bakanınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

I B) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin Kamu İktisadî Teşebbüslerine, belediyelere 
veya bunlara bağlı teşekküllere ve şahıslara olan kar
şılıklı veya karşılıksız eski yıllar ve program uygula
ma borçlan, Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla 
konulan ödenekten, ilgili daire veya idarenin mevcut 

I veya yeniden açılacak programlardaki tertiplerine ak
tarılacak ödenekten ödenir. Bu konuda gerekli işlem
leri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle 
karşılayan ve sadece belli amaçlar için genel bütçeden. 
Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu 

} fıkra hükmü uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Etmeyenler,, Madde kabul edilmiş
tir. 

Müzakere etmekte olduğumuz kanun maddelerinin 
fazla olması dolayısıyle okuyan arkadaşımıza daha 
rahatlık temini maksadıyle oturarak okuması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Maliye Bakanlığı bütçesi ile katma 
bütçelerde yer alan «Emekli Sandığına ödemeler» 
ve «İlâma bağlı borçlar» faaliyetlerindeki ödeneklerin 
yetmemesi halinde, bu ödenekleri artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini 
denkleştirme amacıyle, Maliye Bakanlığı bütçesinin 
Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve mukabili ilgili 
katma bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydolu
nan miktarlardan, bu maksada göre fazla olduğu tes
pit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Maliye Bakan
lığınca ilgili idarelere ödenmeyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir nedenle yılı 
içinde nakden ödenmeyen kısımlar, gelecek yıllarda 
ödenmek üzere bütçe emanatine alınabilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü hariç) kesin hesaplarına göre Maliye Ba
kanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel büt
çeye gelir kaydolunur. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir-

Madde 12. — Yıllık programlara ek yatırım cet
vellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir pro
jeye yatırım harcaması yapılamaz. Proje ismi zikre-
dilmeyerek ödeneklerin bir proje numarası altında 
toplu olarak verildiği hallerde bu toplu ödeneklerin 
hangi projelerde kullanılacağına dair ilgili bakan ta
rafından onaylanmış programlarda gösterilen işler 
esas alınır. 

1975 yılı programına ekli yatırım projeleri için 
programla tahsis edilen ödeneklerden başka projeler 
ve amaçlar için aktarma yapılmaması esastır. 

14 . 2 . 1975 O : ! 

Yıllık programa' ek yatırım cetvellerinde yıl içinde 
yapılmadı zorunlu değişiklikler için «1975 yılı progra
mının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine 
dair karar» da yer alan usullere uyulur. 

Bu hüküm Kamu İktisadî Teşebbüsleri için de uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Dış memleketlerden getirilecek mal
zeme karşılığı olarak 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 83 ncü maddesi gereğince açılmış 
bulunan kredilerin akreditife tahsis olunan miktarla
rından, malî yılın son günü itibariyle bedeli muhabir 
bankaya transfer edilmek suretiyle çözülmüş bulu
nan kısma tekabül eden mal tutarları mahsup devresi 
sonuna kadar yılı bütçesinden mahsubedüir. Zorunlu 
hallerde bu süre içinde mahsup sağlanamazsa bu 
gibi alımlarda 3010 sayılı Kanun hükümlerini uygu
lamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Geçen malî yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine ya
tırılmış bulunan taşıt bedelleri taşıtların malî yılın 
bitiminden itibaren 4 ay içinde teslim edilmesi ve ta
hakkuk evrakının tevdi olunması kaydı ile aynı yıl 
bütçesinden mahsubolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 14. — Devlet Memurları Kanunu, Üniver
siteler 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) altprogramının 
(009 Devlet Memurları Kanununun ve yönetmelikle
rinin gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki 
ödenekten, genel bütçeye dahil daire ve katma büt
çeli idarelerin hizmet progralarında yer alan aylık, 
sözleşmeli personel ücreti, emekli keseneği, c/c 1 ek 
karşılıklar, sosyal sigorta primleri, sosyal yardımlar, 
ödenekler, gösterge üstü ödemeler ve emsal farkları, 
tazminatlar, ek ders görevi ücreti, fazla çalışma ücreti 
(Üniversitelerin gece öğrenimi ile fazla çalışma ücreti 
hariç) ödül ve görevsel temsil giderleri harcama ka
lemlerine yeteri kadar ödenek aktarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Ba
kanınca ihtiyaç nispetinde artırılabilir. 
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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. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 15. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 
Malî transferler) programının (09 Diğer malî trans
ferler) altprogramının (002 Önemli fiyat artışlarının 
gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenek
lerden, fiyatlarında önemli artışlar meydana gelmesi 
nedeni ile Maliye Bakanlığınca tespit olunacak mal 
ve hizmetlere ilişkin genel bütçeli dairelerle katma 
bütçeli idarelerin hizmet programlarındaki harcama 
kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanınca iki 
katına kadar artırılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 16. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 
malî transferler) programının (09 diğer malî transfer
ler) altprogramının (C€3 yatırımları hızlandırma fo
nu) faaliyetindeki ödenekten 1975 programının uygu
lanması izlenmesi ve koordinasyonuna ilişkin karar
name hükümlerine göre 1975 programına ek olarak 
kabul olunacak projelere harcanmak üzere genel büt
çeli dairelerle katma bütçeli idarelerin hizmet prog
ramlarında mevcut veya yeniden açılacak projelerin 
ilgili harcama kalemlerine ve Maliye Bakanlığı Büt
çesinin (920 iktisadî transferler ve yardımlar) progra
mına aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerekti
ğinde 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. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 17. — Uluslararası kuruluşlarca dış finans
manı sağlanan genel ve katma bütçeli kuruluşlarla 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri projelerinin çeşitli neden
lerle yetersiz kalan Türk lirası giderlerini karşılamak 
üzere; Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 malî trans
ferler) programının (09 diğer malî transferler) alt-

programınm (008 Uluslararası kuruluşlarca dış finans
manı sağlanan projelerin Türk lirası giderlerini kar
şılama fonu) faaliyetindeki ödenekten, genel ve kat
ma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki har
cama kalemleri ile Kamu İktisadî Teşebbüslerine ya
pılacak transferlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı 
Bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak olan harca
ma kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğinde ihti
yaç oranında artırabilir. Bu ödeneğin kullanış şekli 
ve harcama esasları Maliye Bakanlığınca saptanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 
Malî transferler) programının (09 Diğer malî trans
ferler) altprogramının (005 Toplu iş sözleşmelerinin 
gerektirdiği ek giderler karşılığı) faaliyetinde yer alan 
ödenekten, genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli ;darelerin, malî yıl içinde yapılacak toplu iş söz
leşmelerinden etkilenen harcama kalemlerine aktar
ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde 
bu ödenek Maliye Bakanınca iki katına kadar artırı
labilir. 

Bu madde hükmü esas itibariyle giderlerini kendi 
gelirleriyle karşılayan ve sadece belli amaçlarla genel 
bütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeler için 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 
Malî transferler) programının (09 Diğer malî trans
ferler) altprogramının (006 Öngörülmeyen giderler 
karşılığı) faaliyetinde yer alan ödenekten, yerine ge
tirilmesi zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kararlaştı
rılan olağanüstü hizmet ve giderleri karşılamak ama
cı ile, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin hizmet programlarında gerekli harcama ka
lemlerini açarak aktarma yapmaya ve bu maddeye 
göre yapılacak ödemelerin esaslarını saptamaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Mali
ye Bakanınca iki katına kadar artırılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — a) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930 Malî transferler) programının (09 Diğer malî 
transferler) altprogramının (007 Yabancı ülkelere ve
rilecek proje kredileri karşılığı) faaliyetindeki ödene-. 
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ği Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit olunacak yaban
cı ülkelere açılacak yatırım kredilerine tahsis etme
ye; 

b) Kredinin verilme şekil ve şartlarını, uygulana
cak faiz haddi ile geri ödeme zaman, şekil ve şartla

tan tespite; 
c) Bu ödeneği gerektiğinde beş katına kadar ar

tırmaya; 
Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 21. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 

Malî transferler) programının (09 Diğer malî trans
ferler) altprogramının (004 Yükseköğretimde kapasi
te artırma fonu) faaliyetindeki ödenekten Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesinin (115 Yükseköğretimi gerçek
leştirme ve geliştirme hizmetleri) programının (01 Yö
netim hizmetleri) altprogramının T3-002' Yükseköğ
retimde 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 üze
re, aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Ge
rektiğinde, bu ödenek Maliye Bakanınca bir katına 
kadar artırılabilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibine 
aktarılan bu faaliyetteki ödeneği Bakanlığın ilgili 
program ve kurumlarına, üniversite ve akademiler 
bütçelerine Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine Ma
liye Bakanı aktarma yapmaya yetkilidir. 

Öğrenci bursları miktarlarında yapılacak artışlar 
dolayısıyle genel ve katma bütçeli kuruluşlar tarafın
dan istenilecek ek ödenek talepleri de, bu maddede 
belirtilen fondan karşılanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 
Sosyal transferler) programının (06 Deprem fonu) 
altprogramının (001 Deprem fonu) faaliyetindeki öde
neği gerektiğinde yeteri kadar artırmaya ve bunları 
ilgili kuruluşların bütçelerinde yer alan veya yeniden 
açılacak harcama kalemlerine aktarma yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Bu fondan sağlanacak ödeneklerin harcama esas
ları Maliye ve îmar ve iskân Bakanlıklarınca müşte
reken hazırlanacak bir yönetmelik ile belli edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 23/ — 8 . 5 .1961 tarihli ve 299 sayılı 
Kanunla tasdik olunan Nükleer Enerji Sahasında Hu
kukî Mesuliyete dair Sözleşmenin 7 nci maddesi kap
samı içinde vukua gelecek hasar bedellerini karşıla
mak üzere, gerekli ödeneği Başbakanlık Bütçesinde 
açılacak bir tertibe kaydetmeye ve ödeme şart ve 
esaslarını saptarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Genel ve katma bütçeler dışında ka
lan kamu kuruluşları, vakıflar, dernekler ve kurumlar 
tarafından veya dış yardımlardan, 

a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava mey
danı, akaryakıt ve benzeri tesisleri ile bunlara ilişkin 
tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyle 
Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak pa
ralar; 

b) Sulama ve içmesuyu inşaatı ile tesisi, yol, köp
rü, tesis yaptırılması, bakımı, etüt araştırma ve pro
je hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyle Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Hazineye ya
tırılacak paralar. 

Maliye Bakanlığınca bir taraftan (B) işaretli cet
velde açılacak özel tertibe gelir; diğer taraftan (a) 
fıkrasındakiler Bayındırlık Bakanlığı (b) fıkrasında-
kiler Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçele
rinde (A) işaretli cetvellerin sonunda açılacak özel 
program, altprogram, faaliyet veya projelerdeki harca
ma kalemlerine ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayah kısım
lar ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

Bayındırlıık Bakanı, (a) fıkrasında belirtilen işle
rin ifasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uygu
lamaya yetkilidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, işin gerek
tirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemini 
beklemeksizin (A) işaretli ödenek cetvelinin ilgili 
program, altprogram, faaliyet veya projelerinden zo
runlu harcamayı yapabilir. İşin bitiminde, yapılan har
camalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel prog
ram, altprogram, faaliyet veya projelerindeki öde
nekten harcama yapılan kalemlere aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı hizmetlerle ilgili 
olarak, genel ve katma bütçeli kuruluşların 1974 ve 
daha önceki yıllar bütçelerindeki özel tertiplerinde 
mevcut ödeneklerden; genel bütçedekileri doğrudan 
doğruya aktarmaya, katma bütçelerdekileri ise, önce 
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ilgili bütçeye gider kaydını yaptırarak Hazineye ödet
meye ve ' ödenen miktarı bir yandan genel bütçeye 
geliı ve diğer yandan Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanîiğı bütçesinin sonunda açılacak özel program, 
altprogram, faaliyet veya projelere ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Genel bütçe dışındaki kamu kuru
luşlarının kendi hesaplarına genel bütçeli dairelerce 
yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt dı
şında okutturacakları öğrencileri için, bütçelerine ko
nulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu 
Kanuna bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve bu öğrenci
lerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A)' işaret
li cetvelde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya ye
niden açılacak program, altprogram, faaliyet veya 
projelerdeki harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Millî Savunma Bakanlığı tarafın
dan Jandarma Genel Komutanlığına veya Jandar
ma Genel Komutanlığınca da Millî Savunma Bakan
lığına cari malî yıl içinde ifa edilen hizmetlerin bedel
lerini karşılamak amacıyle, varılacak mutabakat üze
rine, ilgili iki bütçenin program, altprogram faali
yet ve projeleri rasmda karşılıklı olarak aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer alan Si
lâhlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken, 
ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir 
hizmetin diğer bir program tarafından yürütülmesi 
halinde ödeneği, ilgili program, altprogram, faaliyet 
veya projeler arasında karşılıklı olarak aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Genel bütçeye dahil daireler ile kat
ma bütçeli idarelerde dış kaynaklardan veya ulus
lararası anlaşmalar çerçevesinde bağış ve kredi yo
luyla gelecek her çe^it malzemenin, navlun ve ithalle 
ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacıyle, bunla
rın karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden 
açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve 
gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakam yetkilidir, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Millî Savunma ihtiyaçları için ya
bancı devletlerden askeri yardım yolu ile veya sair 
suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedel
lerini bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir 
tertibe gelir ve karşılığını Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kay
detmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — A) Devlet Planlama Teşkilâtı 
Bütçesinin (Planlama hizmetleri) program (Araştır
ma ve İnceleme Hizmetleri) altprogramının (Etüt ve 
proje hizmetleri) projesinde yer alan ödenekten bir 
kısmını, Devlet Planlama Teşkilâtınca lüzum görülen 
hallerde harcama amaçlarına uygun çalışmaların yap
tırılması maksadıyle, genel ve katma bütçeli dairele
rin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer 
işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı aynı amaçlarla il özel 
idarelerine, İktisadî Devlet Teşekküllerine ve diğer 
kamu teşebbüslerine yaptırdığı hizmetlerin bedelleri
ni peşin ödeyebilir. 

B) Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesinin (111 -
0 4 - 3 - 0 0 1 - 900) kod numaralı tertibinde yer alan 
ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelerde tarımsal ge
liştirme ve çiftliklere ait program ve projeleri destek
lemek amacı ile, genel ve katma bütçeli idarelerin büt
çelerinde mevcut ve yeniden açılacak harcama kalene 
lerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı mak
satlarla diğer kamu kuruluşlarınca yapılacak ödeme
ler de bu tertipten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Tahsis amacı gerçekleştirilmiş olan ve 
tahsis amacının gerçekleştirilmesi yetersiz duruma 
düştüğü saptanan özel ödenek artıklarını, ilgili kuru
luşun teklifi üzerine iptal etmeye ve buna ilişkin iş
lemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Malî politikaya ilişkin hükümler : 
Madde 31. — A) Maliye Bakanı, genel bütçeye 

dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, harcamalar
da tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir 
bütçe politikası yürütmek amacı ile giderlere ilişkin 
kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin uygu
lamalarını düzenlemek üzere gerekli tedbirleri alma
ya, standartları tespite ve takyitler koymaya yetkili
dir. 
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B) Maliye Bakanı, kuruluşların hizmet program
larının etkin ve tasarruflu bir şekilde gerçekleştiril
mesini sağlamak amacı ile, genel bütçeye dahil daire
ler ile katma bütçeli idarelerin ellerinde bulunan mo
torlu nakil vasıtaları ile iş makinelerine ilişkin gerekli 
standartları saptamaya ve takyitleri koymaya yetkili
dir. Kuruluşlar, bu konu ile ilgili olarak Maliye Ba
kanlığınca istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür. 

C) Giderlerin yarısından fazlası Hazine yardım
ları ile karşılanan ve fakat katma bütçeli idare duru
munda bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu 
kuruluşlarının hizmet programlarını yıl içinde düzen
lemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esasları 
yönünden gerekli standartları saptamaya ve takyitler 
koymaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner 
sermayeli kuruluşlarla Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
hakkında d?, uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Bakanlar Kurulu, dengeli bir bütçe 
politikası uygulamasını sağlamak için. bütçe dengesi
ni bozacak nitelikteki ek ödenek taleplerini önlemek 
amacıyle, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 
idareler, döner sermayeli kuruluşlar, il özel idareleri, 
belediyeler ile Kamu İktisadî Teşebbüslerinin cari malî 
yıl içinde yapacakları toplu iş sözleşmelerinde uygu
lanacak standartları ve genel esasları, millî gelirdeki 
artışlar, toptan eşya fiyat endeksleri ile ilgili iş kol
larındaki kârlılık ve verimlilik faktörlerini gözönün-
de bulundurmak suretiyle tespite yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş bir 
önerce var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 

1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 32 nci 
maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını teklif edi
yorum. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ali Şakir Ağanoğlu 

Gerekçe : 
Bütçe Kanunu Hükümete, Devletin bir yıllık ge

lir ve giderlerini uygulama yetkisi veren bir kanun
dur.' Diğer kanunlarla tesis edilmiş yetkilerin ve hak
ların Bütçe Kanunu ile tadili uygun değildir. 1974 
Bütçe Kanununda yer verilmiş bu kabil hükümler 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

14 . 2 . 1975 O : 1 

Bu nedenle, 275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt Kanunuyla tesis edilmiş bir statünün Bakan
lar Kurulu karanyle değiştirilebileceği usulünü getir
mek isteyen 32 nci madde Anayasaya aykırı bulun
maktadır. Tasarı metninden çıkarılması zorunlu gö
rülmektedir. 

BAŞKAN — Bu. önerge Bakanlar Kuruluna yet
ki vermektedir. Verilen önergeyle Anayasaya aykırı
lığı iddia edilmektedir. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA. KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Komis
yon katılamıyor. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Katılı

yoruz. 
BAŞKAN — Neye katılıyorsunuz efendim? 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Sayın 

Başkanım, bu maddenin Bütçe Kanunundan çıkarıl
masına katıldığımı biraz evvel de konuşmam arasında 
arz etmiştim. Tekrar katıldığımızı beyan ediyorum. 

BA.ŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. Hü
kümet katılıyor. Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi bu suretle metinden çıkarmış olu
yoruz. 

Madde 33. — Kamu İktisadî Teyebbüslerince, ma
lî yıl içinde ihdas olunacak memur kadroları ve kad
ro unvan değişiklikleri, için, önceden Maliye Bakan
lığının uygun görüşü alınır. 

17 .2 .1972 tarih ve 7/3968 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ve bu karara ek olarak çıkarılan kararlar 
kapsamına giren kadro ihdas ve değişiklikleri için mev
cut hükümlerin uygulanmasına devanı olunur. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, teselsül değişti. Tasandan 32 nci maddenin 
çıkarılması kabul edildiğine göre madde numaraları 
da değişmiş oluyor. Zabıtlara yanlış geçmesin. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
32 nci madde tasarı metninden çıkarıldığı için 33 

ncü madde 32 nci madde oluyor; yani bundan sonra 
okuyacağımız maddeler bir eksiği ile okunacak. 

Metindeki 33 ncü maddeyi 32 nci madde olarak 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Genel bütçeye dahil daireler, katma 
bütçeli idareler ve döner sermayeli kuruluşlar, malî 
yılın ilk ayı içinde, istihdam ettikleri devamlı isçi 
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adetlerini kapsayan işçi kadro cetvellerini Maliye Ba
kanlığına bildirerek vize ettirirler. 

Vize edilen kadro adetleri limitini aşan devamlı 
işçi istihdamı için ayrıca, malî yıl içinde ilgili kuru
luşlarca düzenlenecek işçi kadro cetvellerinin Maliye 
Bakanlığınca vize edilmesi şarttır. 

Söz konusu işlem yapılmadan istihdam sözleşmesi 
yapılamaz. 

Bu madde hükümleri sözleşmeli personel için de 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 34. — Başbakan, malî yıl içinde bütçe po
litikası ile ekonomi politikası arasında uyumu sağ
lamak ve genel ekonomik dengenin düzenlenmesi için 
alınması gerekli tedbirleri saptamak amacı ile (Ulu
sal Ekonomik Danışma Komitesi) kurmaya yetkilidir. 

Komite DPT Müsteşarının Başkanlığında DPT 
Ekonomik Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Plan
lama Dairesi Başkanları Merkez Bankası Başkanı, İç
işleri, Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlıkları Müsteşarları, Hazi
ne Genel Müdürü ve MİT Genel Sekreteri, Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü, Gelirler Genel Müdü
rü, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği Genel 
Sekreteri, İşçi ve İşveren Sendikalarınca seçilecek üçer 
temsilci, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçile
cek üç öğretim üyesinden kurulur. 

Komitenin görevleri, genel malî ve ekonomik poli
tika esasları para ve kredi politikası, vergi politika
sı, gelir dağılımı politikası, ücret ve istihdam politi
kası, destekleme politikası ve Devletin ekonomik ve 
idarî ünitelerinin ve hizmetlerinin gelişme esasları 
üzerinde görüş bildirmektir. 

Komitenin toplanma, çalışma ve karar alma esas
ları Bakanlar Kurulunca tespit ediür. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir önerge var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 34 ncü 
maddesinin Tasarı metninden çıkarılmasını teklif edi
yorum. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

Trabzon Üyesi 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Gerekçe : 
Hükümete bir yıllık uygulama yetkisi veren Büt

çe Kanunu ile devamlı olması gereken bir teşekkü
lün kurulması yetkisi verilemez. İktisadî kalkınma
nın plan içerisinde yürütülmesini sağlayan bir Devlet 
Planlama Teşkilâtı kurulmuştur. Bu kuruluş tarafın
dan hazırlanan beşer yıllık Kalkınma Planlan ile yıl
lık uygulama programları ayrıca Hükümet içerisinde 
teşkil olunan Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
incelenmektedir. 

Bütçe Kanunu ile kurulmak istenen «Ulusal Eko
nomik Danışma Komitesi» çok çeşitli kurulların tem
sil edileceği 20 - 25 kişilik kalabalık bir heyet hüviye
tindedir. Bu kabil komitelerin toplanması ve çalış
ması çok güçtür. Tatbikatta faydalı olabileceğine 
inanmamaktayız. 

Bu itibarla, Bütçe Kanunu ile kurulmasını uygun 
bulmadığımız bu komisyonun ayrı bir kanun veya 
kararname ile tesis edilmesine de lüzum görmemek
teyiz. 

BAŞKAN — Bu önergeyi Komisyon tetkik et
ti. Acaba katılıyorlar mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Katılı

yoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor, Hü

kümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir ve 34 
ncü madde olan metindeki esas 35 nci madde metin
den çıkarılmıştır. 

Ondan sonra gelen madde 34 ncü madde olmak
tadır. 34 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 34. — Malî Yıl içinde : 
A) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçe

li idareler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, 
özel idareler ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde, Dev
let Memurları Kanununun 68 nci maddesine göre ka
zanılmış hak aylıkları üzerindeki 1 - 3 ncü derece 
kadrolara atanacak olanlara, en çok kazanılmış hak 
aylık derece ve kademelerinin üç üst derece ve kade
mesinden aylık ödenir. 

B) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 
idareler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, özel 
idareler, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde (Sermayesi
nin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara 
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ait olanlar dahil) özel ve toplu sözleşmelerle istihdam 
olunan personele Ödenecek ücretler ile sağlanan nak
dî ve aynî menfaatlerin yıllık tutarının on ikide biri
nin gayri safî miktarı 20 000,— lirayı geçemez. 

Aynî menfaatler, sözleşmeler itibariyle, Maliye Ba
kanınca görevlendirilecek üç kişilik bir kurul tarafın
dan değerlendirilir. Limiti aşan sözleşmelerin yeniden 
düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, limiti aşan 
kısım gelir bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir 
kaydolunmak üzere Hazineye yatırılır. Bu madde hü
kümlerine uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun hü
kümlerine göre takibat yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bağlı Cetvellere İlişkin Hükümler : 
Madde 35. — Birinci madde ile verilen ödeneğin 

dağılımı ekli (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 36. — Devlet gelirlerinin özel hükümlerine 

göre tarh ve tahsiline 1975 malî yılında da devam olu
nur. 

Musul petrollerinden biriken (100) milyon liralık 
hisseden malî yıl içinde tahsil edilecek kısım, (B) işa
retli cetvelin (Çeşitli gelirler) tertibine gelir kaydolu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 37. — A) Okul pansiyonları hakkındaki 
2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, 
okul pansiyonları gelirlerinin % 25'i bütçeden (B) 
cetvelindeki (Pansiyonlu okul ücretleri karşılığı) terti
bine gelir kaydolunur. 

B) 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak 
Devlet hakkı gelir bütçesinin ilgili tertibine gelir kay
dolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 38. — 1765 sayılı Üniversiteler Personel 
Kanununun 19 ncu maddesi gereğince 1 .3 .1970 -
1 .6 .1973 dönemi için tahakkuk edecek aylık fark
larının ödenmesi 1975 malî yılında yapıldığı takdir
de, bunlara ilişkin (Sandığa tabi iştirakçilerden alına
cak) giriş aidatı, artış farkları dahil keseneklerle kar
şılık ve c/c 1 nispetindeki ek karşılıklar T. C. Emekli 
Sandığına yatırılmayarak gelir bütçesinin ilgili terti
bine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Madde 39. — Kuruluş kanunlarında aksine bir 
hüküm bulunmaması kaydıyle, Genel bütçeye dahil 
dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner serma
yeli kuruluşların bir ay içindeki gayri safî gelirlerin
den % 15'e kadar olan kısmını genel bütçeye peşin 
gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu oran 
döner sermayeli kuruluşların nitelikleri gözönünde bu
lundurulmak suretiyle, malî yılın ilk ayında Maliye 
Bakanlığınca tespit edilir. Döner sermayeli kuruluş
ların hesap dönemi sonundaki bilânçolarına göre sap
tanan safî gelirlerinden, peşin olarak ödenmiş olan 
miktar mahsup edilir ve bu işlem sonunda arta ka
lan miktar ayrıca bütçeye gelir kaydedilir. Peşin ola
rak ödenen miktar, bilanço kârından fazla ise bir 
iade yapılmaz. 

Döner sermaye saymanları, her ayın 20 nci gü
nüne kadar, geçen ayın döner sermaye gayri safî ge
lirinden Maliye Bakanlığınca belli edilen miktarı be
yan etmek ve Hazineye yatırmakla yükümlüdürler. 
Bu görevin yerine getirilmemesi halinde, Hazineye ya
tırılması gereken miktar, döner sermaye sorumlu say
manlarından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
tahsil edilir. 

Bu madde gereğince yapılacak tahsilat gelir büt
çesinde açılacak (Döner sermaye gelirleri) tertibine 
gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Özel Fonlardan : 
a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla 

değişik 1 nci ve 16 .9 .1960 gün ve 79 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddelerine dayanılarak, Bakanlar Kuru
lunun 2 .6 .1961 gün ve 5/1280 sayılı kararı gere
ğince tesis edilen «İstikraz fonu» na yatırılacak pa
raların net bakiyesini, 

b) T. C. Merkez Bankasında NATO hesabına 
toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca belirtilecek 
meblâğı, 

c) 16 .9 .1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince açılan «Akaryakıt 
istikrak fonu» nun net gelir fazlasını, gelir bütçesi
nin ilgili tertiplerine gelir kaydetmeye Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 41. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 29 ncu maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler (C) cetvelinde; 
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b) Kanunlarla bağlanmış vatanî hizmet maaşları 
(Ç) cetvelinde; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren kanunlar (G) cetvelinde; 

Gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 42. — 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edi
len oku! pansiyonları öğrencilerinden alınacak ücret
ler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 43. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 saydı Mil
lî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun: 

a) 36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa Mü
kellefiyeti yo'uyle alınacak hayvanların alım değer
leri bağh (O) işaretli cetvelde; 

b) 38 nci maddesi gereğince alınacak motorlu 
taşıtların alım değerleri bağlı (P) işaretli cetvelde; 

gösterilmiştir.' 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde -!4. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Ta-
şıt Kanununun 9 ncu maddesi gereğince kurumların 
satmalacaklan taşılların azamî satmalma bedelleri 
bağ': (T) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
Kİ.Lİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaa
denizle arz etmek istiyorum. Şimdi, burada 43 ncü 
madde olarak okuduğumuz eski 46 ncı maddenin içe
rsinde meselâ (a) da bir 36 ncı madde diye geçiyor. 
Şimdi bu maddeler değiştiğine göre, onların hepsinin 
yeni tertibe göre düzenlenmesi lâzım. O hususu na
zarı itibara almak gerekiyor. Herhangi bir hata ol
maması için eğer öyle bir karar alırsanız (Divanla 
Komisyon bu işi hallederse) yanlışlığı önlemiş oluruz. 

BAŞKAN — Şu halde. Sayın Komisyon Baş-
kanvekilinin ifadesine göre işlem yapalım. İki mad
de metinden çıkarılmış olduğu için, teselsül bozul
muştur. Bu bozulmadan sonra teessüs eden yeni mad
de numaralarına göre. maddeler içerisinde geçen mad
de numaralarının yeni kabul edilmiş olan şekilde dü
zeltilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Harcamalara ait formül bağh (R) 
işaretli cetvelde Gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, 47 nci madde üze
rinde verilmiş bir önerge var. Bu madde 45 oldu. 
Bu önergeyi de ona göre 45 nci maddede işleme tabi 
tutmamız gerekmektedir. 45 nci maddenin müzakere
sine devam, ediyorum. 

Önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterine uzun yıl
lardan beri bir konut tahsis olmakta ve bu konutun 
kirası ile, elektrik, havagazı, su gibi genel giderleri 
Bakanlık bütçesinden karşılanmaktadır. 

Klasik bütçe sisteminden program bütçe uygula
masına geçilirken 12740 sayılı Konut Ödeneği mad
desi, program bütçe esasına uygun olmadığı cihetle 
kaldırılmış ve bütün kiralar 351 - Gayrimenkul kira
ları harcama kaleminde toplanmıştır. Ancak Genel 
Sekreter konutu kirasının bu maddeden karşılanacağı
na dair sehven «R» cetveline de bir hüküm konma
mıştır. 

Sayıştay Başkanlığı, Genel Sekreter konutu kira
sının ve diğer masraflarının kabul edilmesinin ancak 
bütçe kanununa ekli «R» cetveline bu konuda bir hü-

i küm bulunmasıyle mümkün olabileceğini bildirdiği ci-
| hetle 1975 malî yılı «R» cetveli tasarısının 350 - Gay-
I rimenkul Kiraları kısmının sonuna aşağıdaki ibarenin 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
«Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği Konutu Ki

rası bu kalemden, konutun diğer masrafları bütçe
nin ilgili kalemlerinden karşılanır.» 

Bitlis Senatörü 
Kâmran İnan 

BAŞKAN — Önergeyi Komisyon tetkik etti. Ka
tılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyor... Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Katılı

yoruz. 
BAŞKAN — Katılıyor... Hükümet ve Komisyon 

önergeye katılıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 46. — 1 .3 . 1954 tarihli ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) 
bentlerinde yazılı nispet ve yevmiye miktarlarına iliş
kin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere, bu 
madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci maddeleri 
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gereğince her yıl bütçe kanunu ile tespiti gereken mi
sil, nispet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 
1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci maddesi 
hükmü, personelin yeni kadrolarının dereceleri esas 
alınmak suretiyle 1975 malî yılında da uygulanır. 

' Yukarıdaki hükümlere ilâveten (H) cetvelinin uy
gulanmasında, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır. 

a) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki 
asgarî 4 lira yevmiye (35) lira olarak uygulanır. 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci madde
leri ile aynı kanuna ilişik (1) ve (2) sayılı cetveller
deki 475 lira aylık tutar yerine 6 nci derece kadrosu 
(2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar yerine de 1 nci 
derece kadrosu esas tutulur. 

e) Gerekli kanunî değişiklik yapılıncaya kadar 
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) bendi 
hükümlerine göre tespit edilen yevmiyeler; Bakan
lık ve müstakil genel müdürlük müfettiş ve müfettiş 
muavinleri ile Maliye Bakanlığı Hesap Uzman ve uz
man muavinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş ve 
müfettiş muavinleri, ilköğretim müfettişleri, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Sigorta müfettiş ve müfettiş mu
avinleri, Bankalar yeminli murakıpları ve murakıp 
muavinleri, bakanlıklar merkez teşkilâtına dahil kon
trolörler ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Uzman ve Uzman muavinlerine, 1975 malî yılında 
yetkili makamlarca onaylanan program çerçevesinde 
yapacakları teftiş, tahkik ve incelemelerde, görevin 
ifa edildiği mahalle ve kurumun teşkilât merkezinin 
bulunduğu yere bakılmaksızın 1 nci fıkra hükmüne 
göre ödenir. 

d) Belediye hudutları haricinde vazife gören def
terdarlık kontrol memurları için en az yevmiye mik
tarı 45 lira olarak tespit edilmiştir. Bunların Maliye 
müfettişleri. Maliye Hesap uzmanları ve Gelirler kon
trolörleri ile birlikte memuriyet merkezleri dışında 
tertip edilecek çalışmalara katılmaları halinde, günde
liklerinin, bu miktar üzerinden ödenmesine devam 
olunur. 

e) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümu
lüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde uygulanacak 
emsaller Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

f) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapıla
cak görev seyahatlerinde, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genelkurmay Baş
kanı, Kuvvet Komutanları ile resmî davete icabet su

retiyle seyahat eden eşlerine; Bakanlar Kurulu kara
rına müsteniden yaptıkları daimî veya geçici görev 
seyahatlerinde kadro dereceleri (1) olan subay ve dev
let memurları ile müsteşar ve elçilere 1 nci, bunların 
dışındakilere turist sınıf üzerinden yol masrafı öde
nir. 

Ancak, dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülke
lerde de temsil görevi verilmiş bulunanların, yurt dı
şında yaptıkları görev seyahatleriyle elçilerden yurt 
dışında bir yere veya merkeze istişare amacıyle çağı
rılanlara kararname alınmaksızın 1 nci mevki üzerin
den yol masrafı verilir. 

g) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu mad
desine göre verilecek tazminatın hesabında, 1327 sa
yılı Kanuna göre intibak edilen veya halen bulunu
lan dereceye tekabül eden 7244 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesindeki aylık tutarları esas alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Kamu personeline ilişkin hü
kümler : 

Aylık ve kadrolar : 
Madde 47. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait göster
ge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık 
tutarlarına çevrilmesinde (9) katsayı uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 48. — a) 1322 sayılı Genel Kadro Ka
nunu ile kurumlara tahsis edilip de intibak işlemle
rinde kullanılmış bulunan kadrolar ile 1971 yılı Büt
çe Kanununun 9 ncu, 1972 yılı Bütçe Kanununun 15 
nci. 1973 yılı Bütçe Kanununun 21 - 26 nci ve 1974 
Bütçe Kanununun 22 - 25 nci maddeleri hükümleri 
uyarınca kurumlara tahsis edilmiş olan kadrolar 1975 
malî yılı içinde de geçerlidir. 

b) Kanun hükmünde kararnamelere göre intiba
kı yapılan personelin aylıkları, kurumlara tahsis edi
len kadrolara müsteniden, söz konusu kararnamele
rin intibak hükümlerine göre tespit edilen dereceleri 
üzerinden ödenir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelere ve 
kanun hükmünde kararnamelere göre yapılan intibak
larda ortaya çıkacak hatalar veya itirazlı işlemler ile 
kazaî mercilerce verilen kararlara göre düzenlenecek 
düzeltilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas 
alınır. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

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

BAŞKAN — 35 nci Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 
53 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 53. —• Kurumların yurt dışı kuruluşla

rında bütçe kanunlarının (D) cetveline göre veya ku
ruluş kanunlarına müsteniden ücretli veya sözleşmeli 
olarak çalıştırılmak üzere 1 .6 . 1973 tarihine kadar 
işe alınan ve halen çalışmakta bulunan personelden 
Türk uyruklu olanlar bu Kanunun kadrolara ve ay
lık ödemelerine ilişkin hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 54. — Genel ve katma bütçeli kurumlar, 
kadroların bütçe kanunlarında gösterilmesine ilişkin 
çalışmalara esas olmak üzere, fiilî kadrolarını, adet, 
unvan, derece, sınıf belirtmek ve yurt içi - yurt dışı, 
merkez - taşra ayrımı yapılmak suretiyle Ağustos 1975 
tarihi sonuna kadar Devlet Personel Dairesi ve Ma
liye Bakanlığına ayrı ayrı bildirmekle yükümlüdür
ler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 55. — A) Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Bakanlığı (Devlet Personel Dairesi) ve ilgili bakan
lıklar, müştereken genel bütçeye dahil daireler bün
yelerindeki birimler ile katma bütçeli idareler ve 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri için ileride yapılacak üni
te ve kadro standardizasyonu çalışmalarına esas ol
mak üzere, geçici ünite ve kadro standartları tespit 
etmeye, mevcut ünite ve kdroları bunlara intibak et
tirmek amacı ile gerekli işlemleri yapmaya, yeniden 
tespit olunan standart kadroları, mevcut kadroları ip
tal etmek suretiyle yürürlüğe koymaya, boş kadro
ların kullanımında ve atamalarda uyulacak genel 
esasları tespite ve bununla ilgili her türlü işlemlerin 
usul ve esaslarını belli etmeye yetkilidir. 

B) Hizmet gerekleri yönünden malî yıl içinde 
kullanılmasına lüzum bulunmayan boş kadroları Dev
let Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu iptal etn eve yet
kilidir. 

BAŞKAN - - Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 56. — A) 1765 sayılı Üniversite Personel 
Kanununa göre intibakı yapılan personele, kuruluş ve 
kadro kanunlarının anılan kanuna uygun şekilde de
ğiştirilmesine veya yeni kadro kanunlarını çıkarılma
sına kadar, söz konusu kanunun geçici 5 nci madde
sine göre aylık ödenmesine devam edilir. 

1823 sayılı 1974 malî yılı Bütçe Kanununun 27 
nci maddesine göre eski kadroların iptali suretiyle 
ihdas olunan kadrolara atananlar, atandıkları kadro
nun aylığını alırlar. 

B) Kuruluş ve kadro kanunları ile alınmış kad
rolardan boş olanlara atama yapılabilir. Ancak atama 
yapılacak kadronun, atanacak personelin 1765 sayılı 
Kanunda öngörülen durumuna uymaması halinde, 
Üniversite senatolarının (Aynı kanuna tabi diğer yük
sek öğretim kurumlarında üniversite senatosu yerine 
geçen kuruluşların) isteği ve Maliye Bakanlığının tek
lifi üzerine, eski kadronun iptali suretiyle personelin 
durumuna uygun aynı unvanlı kadronun ihdasına Ba
kanlar Kurulunca karar verilebilir. 

C) 1973 malî yılı Bütçe Kanununa ekli (L) işaret
li cetvellerinde gösterilen kadrolar, ilgili üniversite ve
ya diğer yükseköğretim kurumunun isteği üzerine Ma
liye Bakanlığınca serbest bırakılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 57. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile uygulanmasına son verilen 4/10195 sayılı Ka
rarnameye bağlı yönetmelik hükümlerine göre ve 
(E) cetvelinden alınan kadrolarda istihdam edilmekte 
iken yabancı uyruklu oldukları için intibakları yapıl
mayan kimselerin, sözleşme ile çalıştırılmalarına de
vam olunabilir. 

Bunlara ödenecek sözleşme ücretleri, 1975 malî 
yılında, 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun 28 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası esaslarına göre tespit olu
nan tutarları aşamaz. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
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Madde 58. — 25 .3 .1970 tarih ve 7/414 sayılı 
Kararnameye göre staj ve tahsil için, kendilerine bel
li bir ödenek verilmek suretiyle yurt dışına gönderi
lenlere, gidiş ve dönüş yollukları hariç olmak üzere 
10 . 8 .1970 tarihinden önce ellerine geçen döviz mik
tarlarını sabit kılmak amacıyle, 1.3.1975 tarihinden 
itibaren yapılacak döviz satışlarında 10 . 8 . 1970 tari
hinden önceki döviz satış kuru ile bu tarihten sonraki 
döviz satış kurları arasındaki farklar 1975 malî yılı 
Bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal yardım, fazla çalışma ve yan ödemeler : 
Madde 59, — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 nci mad
deleri gereğince ödenecek olan aile yardımı 1975 ma
lî yılında yalnız çocuklar için verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için (50) liradır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 60. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 176 nci maddeleri gereğince 
ödenecek olan doğum yardımı (300) lira olarak öde
nir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1975 malî yılı Bütçe kanun tasarısının 60 nci 
maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Diyarbakır Üyesi 
Azmi Erdoğan 

Eklenecek fıkra : 
Eşlerden birinin Toplu îş Sözleşmesi gereğince aile 

yardımı alması halinde, beher çocuk için aradaki fark 
ödenir. 

Gerekçe : 
Devlet Memurları Kanununun ve Toplu İş Sözleş

meleri gereği olarak mükerrer çocuk zammı alınma
sını önlemek amaciyle maddeye bu şekilde bir ilâ
ve yapılması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Komisyon tetkik ettiler... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLÎ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katılı
yoruz. 

| BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Katı

lıyoruz, Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye ka
tılıyor, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Yapılan değişiklikle birlikte 60 nci maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 61. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 195 ve değişik 196 ve 197 nci madde-

I leri uyarınca verilecek mahrumiyet yeri ödeneği : 
a) Birinci bölgede, ayda (300) lirayı, 

I b) İkinci bölgede, ayda (200) lirayı, 
Geçemez. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 62. — A) Devlet Memurları Fazla Ça-

I lışma Yönetmeliği gereğince özel fazla çalışma prog
ramları hazırlanıp Bakanlar Kurulu Karariyle yürür
lüğe konuluncaya kadar, 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 

I sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre tam gün çalış-
I ma yapanlara verilen tazminatın ödenmesine devam 
I olunur. 
I B) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği il ve 

bölgelerde çalışan sağlık ve yardımcı sağlık personeli
ne 26 . 8 . 1963 tarih ve 6/2150 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile kabul edilen yönetmelik ve bu yönet-

I meliğe ek olarak çıkarılmış bulunan yönetmeliklerde 
tespit olunan esaslara göre, «Mahrumiyet tazminatı» 

I ile «Seyyar hizmet tazminat» ödenir. Ancak, bunla-
I ra, 657 sayılı Kanunun 196 ve 197 nci maddelerine 
I göre tespit edilen «Mahrumiyet yeri ödeneği» nin da-: 
J ha fazla olması, halinde, bu fazlayı getiren hüküm 
I uygulanır. 
I C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 
I ncü maddesine göre çıkarılacak tüzük yürürlüğe gi-
I rinceye kadar;" 
I a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 
I Kanuna göre verilen ve aynı kanunda belirtilen nis-
I pet ve miktarlar uygulanmak suretiyle bulunacak 
I miktardaki ikramiyenin; 
I b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 86 
I nci maddesi gereğince para mükâfatı öngörülenlere 
I yeni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
I aynı kanunun 86 nci maddesinde belirtilen nispetle-
I rin uygulanması suretiyle bulunacak miktardaki para 
| mükâfatlarının, ödenmesine devam olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler^ Etmeyenler^. Madde kabul edilmiş
tir, 

Madde 63. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 212 nci maddesine göre Yiyecek Yardımı 
Yönetmeliği çıkıncaya kadar Türk Silâhlı Kuvvetlerin
de (Jandarma dahil) görevli Devlet memurları ile or
du hastabakıcı, hemşire ve ebelere yiyecek yardımı 
karşılığı ayda 75 lira ödenir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 64. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 178 nci maddesine ve Devlet Me
murları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine gö
re, Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe konulan faz
la çalışma programlarına dayanarak saat başına ya
pılacak ödeme 2 liradan az 15 liradan çok olamaz. 

Özel yönetmeliklerine göre Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi personeline yaptırılacak fazla ça
lışma için ödenecek ücretlerde de bu miktarlar esas 
alınır. 

Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte, 
yüksekokullar ve akademilerde gece öğretiminin de
vam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve müdür
lere 600, müdür yardımcılarına 450, fakülte sekreter
lerine 500, fakülte yönetim kurullarınca ve okul mü
dürlüklerince görevlendirilecek memurlardan yardım
cı hizmetler sınıfında bulunanlara 300 ve diğer sı
nıflarda bulunanlara 400 lira aylık fazla çalışma üc
reti ödenir. 

Emniyet Teşkilât Kanununda ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun fazla çalışma ücretleri ile 
ilgili olan ve 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile değiştirilen 178 nci maddesinde gerekli deği
şiklik yapılıncaya kadar; 

A) Emniyet hizmetleri sınıfında iller ve bölge 
kuruluşlarında görevli Devlet memurlarından; 

a) İçişleri Bakanlığınca haftada bir gün dinlen
me izni uygulanan yerlerde görevli personele ayda 
1 040 lira, 

b) Haftada iki gün dinlenme izni uygulanan yer
lerde görevli personele ayda 560 lira, 

B) Emniyet Genel Müdürlüğü merkez kurulu
şunda ve bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağ
lık kurumlarında veya birimlerinde görevli emniyet 
hizmetleri sınıfı personeli ile, eğitim, teknik ve sağ

lık sınıfı personeline ayda 400 lira, fazla çalışma üc
reti verilir. 

Emniyet hizmetleri, sınıfında yukardaki fıkraya 
göre ödenen fazla çalışma ücretleri, görev esnasında 
veya görevden dolayı yaralanma veya sakatlanma 
nedeniyle görevin yapılmaması hallerinde kesilmez. 

PTT Genel Müdürlüğü servislerinde işletmenin 
özelliği icabı, günün 24 saatinde; hafta tatili ve di
ğer kanunî tatil günlerinde çalıştırılmasında zorun-
luk bulunan personele yaptırılacak fazla çalışmaların 
aylık ortalaması haftada 25 saati geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul edilmiş
tir. 

Madde 65. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesiyle 
getirilen değişik ek maddeye göre verilecek iş güç
lüğü zammı ayda (1 800) lirayı, iş riski zammı ayda 
(600) lirayı, malî sorumluluk tazminatı ayda (600) li
rayı ve teminindeki güçlük zammı ayda (1 800) li
rayı geçemez. 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 3 ncü 
maddeye göre verilecek iş güçlüğü ve iş riski zam
larının tespitinde Millî Savunma veya İçişleri Bakan
lıklarının isteği ve Maliye Bakanlığının teklifi üzeri
ne Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak, bu fıkraya 
göre verilecek iş güçlüğü ve iş riski zamları 7/9207 
sayılı Kararnamedeki miktarlardan çok olamaz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önergeler var; 
takdim ediyorum. 

Sayın Senato Başkanlığına 

1975 yılı Bütçe kanunu tasarısının 67 nci maddesi
nin sonuna aşağıdaki metnin (C) fıkrası olarak ilâve
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Giresun Trabzon 
Sabahattin Orhon Ali Şakir Ağanoğlu 

«C) İktisadî Devlet Teşekküllerinde 2489 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kurulmuş kefalet sandıkla
rına tabi ve açıklardan sorumlu nakit ve kıymet mu
hafızlarına daha önceleri ödenen İş Riski zammı -
Kasa Tazminatı - yerine Bakanlar Kurulu Kararı 
aranmaksızın ayda 600 liraya kadar Millî Sorumlu
luk Tazminatı ödenir.» 
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GEREKÇE 
1972 yılı Bütçe Kanununun Mecliste müzakeresi 

sırasında Kamu İktisadî Devlet Teşekkülü durumun
daki bankaların nakit ,ve kıymetlerini müştereken 
saklayan ve açıklarından sorumlu olan kıymet muha
fızlarına İş Riski Zammı - Kasa Tazminatı - öden
mesi gereği kabul ve aynı yıl Bütçe Kanununa ilâve 
edilen bir fıkrası ile «Bakanlar Kurulu Kararı» aran
maksızın 400 liraya kadar İş Riski Zammı ödenmesi 
öngörülmüş ve 1974 malî yılı sonuna kadar ödenegel-
miştir. Bu ödemenin bir zaruret ve ihtiyacın sonucu 
olduğu aşikârdır. Bir bankada para ve kıymetlerin 
sadece vezneciler tarafından saklanması ve sorum
luluğun vezneciye bırakılması mümkün değildir. 

Örneğin; Merkez Bankasının bulunmadığı yerler
de, Hazinenin veznedarlığını da yapan. T. C. Ziraat 
Bankasında, nakit ve kıymetler Kefalet Sandığına 
tabi ve bürüt aylığın c/c 2'si nispetinde kefalet aidatı 
ödeyen mükellef elemanlarca «Sorum Ortaklığı ile 
Saklama Talimatnamesi» ne göre muhafaza edilmek
tedir. Çıkan açıklardan, nakit ve kıymet muhafızları 
müştereken sorumlu tutulmaktadır. 

Hizmetlerin görülebilmesi, nakit ve kıymetlerin 
emniyetle saklanabilmesi için, İktisadî Devlet Teşek
külleri nakit ve kıymet muhafızlarının eskiden ol
duğu gibi madde kapsamına alınmasını ve kendileri
ni «Malî Sorumluluk Tazminatı» nın ödenmesini za
rurî görmekteyiz. 

Esasen; yapılacak olan bu ödemeler müstakil büt
çeli olan İktisadî Devlet Teşekküllerince kendi im
kânlarından karşılanacağından, Bütçeye herhangi bir 
yük getirmeyecektir. 

BAŞKAN — Bu önerge ile İktisadî Devlet Te
şekküllerinin bundan önceki yıllar bütçesinde veril
miş olan bir hak 1975 yılı Bütçesine konmadığı be
yan edilmekle konulmasını istiyor. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Sayın 

Başkanım, bu, 12 sayılı Kararname ile düzenlenmiş 
olan yan ödeme rejimine ilk defa bir istisna getiriyor. 
Sayın Başkanım, malûmu Devletinizdir bu yan öde
meleri Bakanlar Kurulu kararları düzenliyor. Bakan
lar Kurulu kararı ile bu istekte bulunan İktisadî Dev
let Teşekkülleri mensupları bu parayı alabilirler. Büt

çe Kanununa hüküm konmakla ilk defa bunun dışına 
çıkılarak kanunla bir şey alınma yoluna gidilecektir. 
Yan ödemelerden duyduğumuz ıstırabı sabahleyin dile 
getirmiştim; biz Hükümet olarak bu isteğe katılamı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi, evvelâ mevzuu 
anlayalım. İktisadı Devlet Teşekküllerinin isteğinin 
Bütçeye inikas eden rakam yönünden bir mahzuru 
yok. Ancak, bu önergede bu hakkın, bundan önceki 
yıllarda yine bütçe kanununa konan bir madde ile 
alınmakta olduğu ve bu bütçede kaldırılmış bulun
duğu beyan edilmektedir. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Sayın 
Başkanım, 12 sayılı Kararname bu gibi halleri yeni 
bir düzene tabi tuttu. O düzen şudur: İktisadî Devlet 
Teşekkülleri istekte bulunur, Bakanlar Kurulu kabul 
eder ve gerekli tazminat ödenir. Bu sistem yürürlük
teyken ve bunun çalıştırılarak ihtiyacın görülmesi im
kânı da varken Bütçe Kanunu yoluyle bu işe tevessül 
edilmesi bize göre doğru görülmüyor. Onun için katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Başka bir önerge var, takdim ediyorum: 

Senato Başkanlığına 

1975 malî Bütçe kanunu tasarısının 67 nci mad
desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Konya Manisa 
Mehmet Varışlı Orhan Süersan 

Çanakkale Balıkesir 
İsmail Kutluk Raif Eriş 

İzmir İzmir 
Mustafa Bozoklar Beliğ Beler 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

«Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okul
larla kurumların atelye ve bölümlerinde döner serma
ye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak mesai saat
leri dışında çalıştırılanlara, (Öğretmen, Teknisyen, test 
hazırlayıcı, (Ölçmeci), ustaöğretici, atelye şefi prodük
tör, stüdyo öğretmeni, senarist, kamereman, bilgi iş
lemci ve programcısı, test baskısında çalışan hizmet
li ve idarecilere) normal mesai aylarında en çok (48) 
saati, tatillerde de günde (8) saati geçmemek kaydıy-
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le okul ve kurum döner sermaye hasılatından beher 
saati 1 0 - 2 0 lira arasında fazla çalışma ücreti öde
nir.» 

Gerekçe : 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Başka

nım... 
BAŞKAN — Sayın Varışlı bir şey mi söyleyecek

siniz? 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Gerekçesini izah 

etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Gerekçesini izah etmek istiyorsu

nuz. 
Buyurunuz, gerekçeyi okutmuyorum. 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; 
Eklenilmesi istenilen fıkra 1974 malî yılı Bütçe

sinin 37 nci maddesinin beşinci fıkrası olarak mevcut 
bulunmaktaydı. Esasen bu fıkra daha önceki yıllar 
bütçe kanunlarında yer almış bulunmaktadır. Ancak, 
1975 malî yılı Bütçe tasarısında böyle bir maddeye 
yer verilmediği görülmüştür. 

Döner sermaye kuruluşu olan okul ve kurum
larda döner sermaye siparişi üzerinden iş yapılmakta, 
sağlanan kâr Hazineye yatırılmaktadır. Döner serma
yece yapılan bu işler okulların donatımına yönelik 
olup belli süreler içerisinde tamamlanmaları gerekti
ğinden fazla çalışma zorunluğu vardır. Ayrıca, test 
ve mektup hazırlanması, basılması zamanında ilgili 
yerlere gönderilmesi ve alınan sonuçların değerlendi
rilmesi aynı şekilde zamanla kayıtlı hizmetlerdir. 

Öte yandan ödenecek fazla çalışma ücreti ta
mamen döner sermaye gelirlerinden ödenmekte ve 
Devlet Bütçesine bu işler malî yük getirmemektedir. 

Söz konusu M r a eklenmediği takdirde yukarıda 
belirtilen işler zaamnında tamamlanmadığı gibi atelye-
lerdeki alet ve makinelerin âtıl bulunması sonucu do
ğacaktır. Ayrıca, döner sermaye faaliyetlerinin kısıt
lanması istihdam yönünden de olumsuz etki yarata
caktır. 

Özetle şunu arz etmek isterim: Bütçe Kanunu ile 
döner sermaye çalışmaları için her yıl getirilen hük
mün bu yıl da tekrarı zaruridir. Aksi halde; Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum atelyelerin-
deki döner sermaye çalışmaları duracak ve yüz mil
yonlarca lira değerindeki makinelere sahip atelyeler 
âtıl kalacaktır. 

Döner sermayenin gerektirdiği her türlü gider büt
çeye bir yük olacak, ayrıca her yıl Hazineye sağlanan 
gelir de önlenecektir. 

Şöyle ki; 1973 malî yılında 15,7 milyon liralık 
döner sermaye ile 134,5 milyon liralık iş yapılmış ve 
23,3 milyon lira da gelir sağlanmıştır. Bu değerler 
1974 malî yılında çok daha fazla olacaktır. Okullar 
için hayatî önem taşıyan döner sermaye çalışmaları 
tamamen kalkacak öğrencilerin atelyede gerçek iş
ler yapmalarına imkân bulunmayacak ve en azın
dan 150 milyon liralık iş kapasitesi yok olacak, Ha
zinemiz de 25 - 30 milyon lira kârdan mahrum kala
caktır. Ders aletleri yapım merkezi, film, radyo, 
televizyon ile eğitim merkezlerinin üretimi tamamen 
duracak ve bu merkezlerin eğitim ve öğretime katkısı 
ile kurumlara götürdüğü hizmet aksayacaktır. Döner 
sermaye çalışmaları esnasında gerçekleştirilen okul
ların sıra, masa, sandalye yazı tahtası, dolap vesaire 
gibi sınıf eşyası ile bir kısım makine ve teçhizatın is
tenilen nitelikte ve zamanda temini mümkün olmaya
caktır. 

Döner sermayeye dayalı olarak yürütülen bu hiz
metlerin fazla çalışma yönetmelik esaslarına göre ba
şarılması katiyen kabil değildir. 

Önergeye itibar edilmesini diler, Yüce Senatoya 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
dim, bu önergenin bu maddeyle ilgisi yok. Bu daha 
evvelki geçmiş maddeye ait. Yeni 64 ncü maddede ol
ması lâzım efendim; bu maddede geçti. Önerge fazla 
mesai ile ilgili. Efendim, maddeler takdim tehir oldu
ğu için tabiî yanılmalar oldu. 

BAŞKAN — Sayın Varışlı, dikkat etmeniz gere
kirdi. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — 67 idi Sayın 
Başkanım. Maddeler değiştiyse benim ne günahım 
var. 

BAŞKAN — 67 idi, 65 oldu. Doğru. Biz doğru 
yapıyoruz; şu halde Komisyon size diyor ki; «Bunun 
eski 67 ile ilgisi yok, 66 ile ilgisi var.» 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Efendim, öner
geyi zatıâliniz okudu. Ben sadece takip ediyorum. 

BAŞKAN — Ama bana 67 nci madde demişsiniz. 
Ben önergenizi 64 ncü maddede veya 66 nci maddede 
tatbik edemem ki. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Maddenin de
ğişeceğini ben ne bileyim. 
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BAŞKAN — Değişilmiş haline getirdik. 67 nci 
madde demişsiniz, iki madde kalktı 65 nci madde ol
ması lâzım, 65 nci maddede okudum, Komisyon di
yor ki, 64 ncü maddede. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Efendim, öner
geyi iki gün evvel takdim ettim. Tekriri müzakere isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyle ilgisi olmadığı 
için.. Tüzüğümüzde tekriri müzakere yok efendim, 
mümkün değil. Maddeyle ilgili değil Sayın Varışlı, 
maddeyle ilgili olmadığı için önergenizi oya koymam 
mümkün değil. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Başka
nım, önergemi yeni okuyorsunuz, bu maddeyle ilgili 
olduğunu zatıâlinizin bilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Hayır efendim benim bilmem lâzım 
değil, sizin bilmeniz lâzım. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Maddeler bugün 
değişti, o zaman 67 nci maddeydi. Tekriri müzakere 
istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Varışlı, siz 67 nci maddede 
önerge verirsiniz, ben bunu 66 nci maddede muamele
ye koyabilir miyim? 

Benim münakaşa edecek durumum yok. Maddey
le ilgili olmadığına göre oya koymam mümkün de
ğil. 

65 nci maddeyi ilâve edilen fıkrasiyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 66. — 1765 sayılı Üniversiteler Personel 
Kanununun 15 nci maddesine göre kuruluş ve geliş
mesinde güçlük çekilen üniversite veya diğer öğretim 
kuruluşlarında, öğretim üye ve yardımcılarına, aşağı
da gösterilen dereceler üzerinden kuruluş ve gelişme 
güçlüğü ödeneği verilir. 

1 nci 2 nci 3 ncü 
derece derece derece 
TL, TL. TL. 

a) Öğretim üyeleri : 
Profesör 7 000 
Doçent 5 000 
b) Öğretim üye yardımcıları : 
Asistan 3 500 
Öğretim görevlisi 3 500 
Araştırma görevlisi 1 500 
Okutman 2 500 
Uzman 2' 500 
Çevirmen 2 500 

4 500 
3 500 

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

3 500 
2 500 

2 000 
2 000 
1 500 
1 500 
1' 500 
1 500 

Üniversite veya öğretim kuruluşunun hangi dere
ceye gireceği Yüksek Öğretim Kurulunca tespit edi
lir, 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, 4 . 9 . 1974 
tarih ve 7/8876 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyle yü
rürlüğe konulan yönetmelik esaslarına göre ödenir. 

Kuruluş kanunlarında kuruluş ve gelişme güçlüğü 
veya mahrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen üni
versite ve yüksek Öğretim kurumlarında bu gibi öde
meler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve gelişme 
güçlüğü ödeneği verilir. 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında mev
cut olanlara ilâveten diğer bir öğretim kuruluşunun 
açılması halinde verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Ek ders ve konferans ücretleri: 
Madde 67. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun değişik 176 nci maddesi (Söz konusu Kanu
nun 89 ncu maddesindeki esasların ilgili kurumlar iti
bariyle Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şartıyle) 
uyarınca eğitim ve öğretim kurumları ile okul ve kurs
larda ek ders okutan öğretmen, öğretim üyeleri veya 
diğer personele saat başına verilecek ek ders ücreti, 
aşağıdaki azamî miktarlar üzerinden ödenir. 

a) Genel ve meslekî 
da : 
Öğretim görevlisi 
doktoralı asistan 
Doçent 
Profesör 

Ders görevi ücreti 
(TL.) 

Gündüz Gece 

yüksek okullar-

. öğretmen ve 
40 60 
60 80 
80 100 

b) Erkek Teknik ve Deneme Yüksek 
Öğretmen Okulları ve Denizcilik 
Yüksek Okulunda 
1. — Endüstriyel atelye ve endüst
riyel teorik dersleri : 
Öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 

2. — Bu okullarda yukarıda belirti
len dersler dışında ders okutanlara 
(a) bendindeki ücretler ödenir. 

60 
80 

100 

80 
100 
120 
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Ders görevi ücreti 
(TL.) 

Gündüz Gece 

c) 1. Orta dereceli okul ve kurslar
da, halk eğitimi okuma, yazma 
kurslarında ve gezici köy kursların
da görev verilenler. (Tarım Bakan
lığına bağlı orta dereceli okullar 
dahil) 15 
2. Endüstriyel eğitim yapan orta 
dereceli eğitim kurumlarında Atel-
ye ve Endüstriyel ders görevi ve
rilenler 25 

d) Kurumların elemanlarının yetişti
rilmesi ile ilgili meslekî okul, kurs 
ve hizmet içi eğitimlerde, meslekî 
ve teknik halk eğitim hizmetlerinde: 
1. Öğretmen ve öğretmen niteli
ğini haiz bulunanlar, kurum ve 
personeli ve Millî Güvenlik dersle
rine giren subaylara 25 
2. Kurum dışında sağlanan uzman 
ve teknik personele 35 
3. (a) bendindeki personele (a) 
bendinde belirtilen miktar. 

e) Kadrosu lise ve dengi okullarda 
olup gece öğrenimi yapan yüksek
okullarda ders okutan öğretmenle
re (a) bendinde belirtilen ücretler 
ödenir. 

f) Mektupla Öğretim Merkezinde gö
rev alanlara : 

aa) Ders mektuplarının ve soruların 
hazırlanması, değerlendirilmesi ve 
sınavlarda; 
1. Genel ve meslekî dersler öğre
tim görevlisi, öğretmen ve doktoralı 
asistan 20 
Doçent 30 
Profesör 40 

2. Endüstriyel atelye ve endüstri
yel teorik dersler öğretim görevlisi, 
öğretmen 30 
Doçent 40 
Profesör 50 

bb) Laboratuvar ve deneysel çalışma
larda; 

20 

30 

35 

45 

Ders görevi ücreti 
(TL.) 

Gündüz Gece 

1. Genel ve meslekî dersler öğ
retim görevlisi, öğretmen ve dok
toralı asistan 
Doçent 
Profesör 
2. Endüstriyel atelye ve endüstri
yel teorik dersler öğretim görev
lisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 
Her derecedeki okullarda, Millî 
Güvenlik Bilgisi dersi okutan veya 
konferanslarım veren subaylara 

60 
80 

100 

80 
100 
120 

25 35 

B) 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanunu
nun 14 ncü maddesi gereğince üniversiteler, akade
miler ve 1472 sayılı Kanunla üniversite ve akade
milere bağlanmış olan yüksekokullarda fiilen ek ders 
okutan öğretim üye ve yardımcılarına saat başına 
verilecek ek ders ücreti aşağıdaki azamî miktarlar 
üzerinden ödenir. 

Ders görevi 
ücreti 
(TL.) 

Profesör 
Doçent 
Öğretim görevlisi 
Okutman ve asistan 
Araştırma görevlisi, çevirici, uzman 

125 
100 

75 
60 
50 

Aynı il merkezi dahilinde bulunan fakülte, yük
sekokul ve akademilerde (1472 sayılı Kanunla üniver
site ve akademilere bağlanmış olan yüksekokullar 
hariç) öğretim üyelerine haftada 8 saate, öğretim 
üye yardımcılarına 12 saate kadar ücretli ders veri
lebilir.: 

Aynı üniversiteye dahil diğer fakülte ve yüksek--
okullarda haftada üç saati geçmemek üzere ücretli 
ek ders verilebilir. 

Bu ders ücretleri, öğretim kurumunun bulundu
ğu yere ikametgâhları veya daimî görev yerlerinden 
her hangi biri, il dışında olmak kaydıyle, 300 Km. 
ve daha aşağı uzaklıkta olan öğretim üye ve yardım
cılarına % 50, 301 Km. ve daha fazla uzaklıkta olan 
öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı öde
nir. 
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Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dönemlerin
de her sınav dönemi için sınav döneminde imtihanı 
yapılan dersin, bir önceki tam ders yapılan ayda 
okutabilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

C) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 150 ve 31.7.1970 tarihli ve 1323 sayılı 
Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü maddeleri gereğince 
fiilen ek ders görevi verilenlere ders saati başına veri
lecek ek ders görevi ücreti aşağıdaki azamî miktarlar 
üzerinden ödenir. 

Ders görevi 
ücreti 
(TL.) 

a) Harp Akademileri, Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi, sınıf okulları, özel ihti
sas okulları (N. B. C. Okulu, İstihbarat 
Okulu, gibi) ve Harp Okulla
rında: 

— Öğretim görevlisi, öğretim görevli
liği niteliği üniversite senatosunca kabul 
edilen asker ve sivil kişiler, öğretmen 75 

— Doçent 100 
— Profesör . 125 
— Öğretim üye ve yardımcılarına sınav 

dönemlerinde her sınav dönemi için, sınav 
döneminde imtihanı yapılan dersin bir ön
ceki tam ders yapılan ayda okutabilecekleri 
ders sayısı kadar ücret ödenir. 

b) Orta dereceli Askerî Okullarda 
(Askerî liseler, Assubay Hazırlama Okul
ları, . . . . . . gibi) ders görevi verilenlere 15 

c) Subay meslek programları ve assu
bay meslek içi eğitim programlarına göre 
açılan kurslar ile assubay sınıf okulların
da: 

— Öğretim görevlisi, öğretim görevlili
ği niteliği üniversite sentosunca kabul edi
len asker ve sivil kişiler 40 

— Doçent 60 
— Profesör 80 
— Asker ve sivil diğer kişiler 30 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önergeler var. 
Yalnız, bir yanlışlık yapmamak için, önerge sahibi 
sayın üyeler lütfen dikkatli olsunlar, zamanında 
ikaz etsinler. Çok önerge geldiği için bir yanlışlık 
yapabiliriz. Bu itibarla, arkadaşların dikkatli ol
malarını rica edeceğim, 

14 . 2 . 1975 O : 2 

Bir şey mi söyleyeceksiniz Sayın Ağanoğlu? 
ALÎ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın 

Başkan, benim takdim ettiğim önerge, 120 nci say
fanın ortasındaki kısımla ilgilidir. 

BAŞKAN — Daha önergenizi okutmadım efen
dim. Şimdi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

67 nci madde B bendinin 3 ncü paragrafında yer 
alan, «Aynı üniversiteye dahil diğer fakülte ve yük
sek okullarda haftada üç saati geçmemek üzere ders 
verilir.» 

İbarenin aşağıdaki gösterildiği şekilde değiştiril
mesini teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
C. S. Trabzon Üyesi 
Ali Şakir Ağanoğlu 

«Aynı üniversite ve akademiye dahil diğer fakül
te ve yüksek okullarda haftada üç saati geçmemek 
üzere ücretli ek ders verilebilir.» 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletve
kili) — Sayın Başkan, katılıyoruz. Ancak, şöyle 
bir husus var, müsaade buyurursanız. «Aynı üniver
siteye veya akademiye dahil» şeklinde teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi katılıyor mu efen
dim? 

ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi katıldığı için önerge
yi o şekilde düzeltiyoruz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan, bizim de aynı mealde bir önergemiz var
dı. İkisini beraber oylayalım lütfen. 

BAŞKAN — Bakayım efendim. 
Evet, aynı mahiyette olan diğer önergeyi takdim 

ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1975 malî yılı bütçe kanun ta
sarısının 67 nci maddesinde yer alan ve (B) paragra-
fıyle başlayan metnin dördüncü paragrafında yer alan 
«Aynı Üniversiteye dahil diğer Fakülte ve Yüksek 
Okullarda haftada üç saati geçmemek üzere ücretli 

633 — 



C. Senatosu B : 35 14 ; 2 . 1975 O : 2 

ek ders verilebilir.» ibaresinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Senatörü Afkon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu Ahmet Karayiğit 

Kütahya Senatörü Manisa Senatörü 
Ahmet Özmumcu Oral Karaosmanoğlu 
«Aynı Üniversiteye ve Akademiye dahil diğer 

Fakülte ve Yüksek Okullarda haftada üç saati geç
memek üzere ücretli ek ders verilebilir.»-

BAŞKAN — «Aynı üniversiteye veya akademiye 
dahil» şekline siz de iştirak ediyor musunuz? 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Evet, iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Her iki önerge aynı mahiyette, Ko 
misyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletvekili) -
Katılıyoruz efendim. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Her iki önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, zatıâlinizin bir uzun 
önergesi var. Biz burada maddeyi okurken sizin söy
lediğiniz şekilde düzelterek okuduk. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
o önergeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Erdoğan'ın bir başka önergesini takdim edi

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

1975 yılı Bütçe Kanununun 67 nci maddesinin 
(A) fıkrasının d - 1 bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

d) 1. Öğretmen ve Öğretmen niteliğine haiz bu
lunanlar ile kurum personeline 25, 35. 

Gerekçe : Tasanda yer alan hükmün uygulamada 
kolaylığı sağlaması için daha açık olarak yukarıda 
belirtilen şekilde yazılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeye açıklık getiriyor değil mi 
efendim? 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Katılı
yoruz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletvekili) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1975 yılı Bütçe Kanun tasarı
sının 67 nci maddesinin (B) bendinin dördüncü fık
rasına aşağıdaki şekilde bir cümleniin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

«Bu fıkra hükmü (C) bendinde belirtilen ders üc
retleri hakkında da uygulanır.» 

Gerekçe : 1975 sayılı Kanun kapsamına giren yük
sek öğretim kurumlarında uygulanan ek ders ücret
lerine eşit ücretlerin, aynı mahiyette olan ve 926 sa
yılı Kanun kapsamına giren yüksek öğretim kurum
larında da uygulanması suretiyle eşitlik sağlanmakta
dır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL {Adıyaman Milletvekili) 
— Katılıyoruz efendim. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1975 yılı Bütçe Kanun Taslağında Ek ders ve kon
ferans ücretleri başlığı altında 67 - A maddesinin (b) 
Fıkrasında «Erkek Teknik, Deneme Yüksek Öğret
men okulları ile Denizcilik Yüksek Okullarında En
düstriyel Atelye ve Teorik Dersleri okutan öğretim 
görevlisi ve öğretmenlerin ek ders ücretleri ders saati 
başına gündüz 60, gece 80»1 olarak saptanmıştır. 

Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulunun 
adından da anlaşılacağı üzere, Endüstriyel eğitim yap
tığı halde aynı fıkrada yer almaması, okulun sehven 
unutulduğunu göstermiştir. 
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Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulunun 
Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda olduğu gi
bi, Endüstriyel Eğitim olan uygulamalı Atelye ve La-
boratuvar ile Endüstriyel Teorik Dersler yapılmakta
dır. 

Bu nedenle : Bütçe Kanun Taslağında 67 - A mad
desi (b) fıkrasına Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğret
men Okulunu da ekleyerek madde fıkrasının : 

b) Erkek teknik, Deneme Yüksek Öğretmen 
Okulları, Denizcilik Yüksek Okulu ve Endüstriyel Sa
natlar Yüksek Öğretmen Okulunda olarak düzeltil
mesini saygılarımızla öneririz. 

Konya Senatörü 
Mehmet Varışlı 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletvekili) 
— Katılıyoruz efendim. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kabul edilen değişikliklerle birlikte 67 nci madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 68. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 176 ncı maddesine göre, üniversite veya 
fakülte yönetim kurullarınca saptanan öğretim prog
ramı dışında konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 125, 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 100, li

rayı aşmamak üzere kurumlarca tespit olunan miktar
larda her bir konferans için konferans ücreti ödenir. 
Hizmet içi eğitimi ve kurslarda konferans ücreti öde
nemez. 

B) 3 . 6 . 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Aka
demileri Kanununun 11 nci maddesi gereğince Harp 
Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okul
larda (Harp okulları, Sınıf okulları, Özel İhtisas okul
ları «İstihbarat okulu, N. B. C. okulu, gibi» kon
ferans verenlerden : 

Türk ve yabancı sivil memurlara (Ders saati başı
na) 50, 

Türk ve yabancı General, Amiral ve Subaylara 
(Ders saati başına/) 60, 

Üniversite öğretim üyelerine (Ders saati başına) 
75 lira konferans ücreti ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Hazine işlemleri : 

Madde 69. — 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye 
Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemeleri zama
nında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsimlik 
dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etki
lenmesini önlemek amaçları ile malî yıl içinde gerçek 
ve tüzel kişilere en çok bir yıl vadeli Hazine bonoları 
satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, satı
lacak Hazine bonolarının satış koşullarını saptamaya 
ve miktarını tespite; 1211 sayılı Kanunun 50 nci mad
desi esaslarına göre T. C. Merkez Bankasından kısa 
vadeli avans almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Üçüncü maddede tespit edilen mik
tara kadar iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkili
dir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nispeti, ihraç fiyatı, 
itfa süresi ve diğer şartları Maliye Bakanlığı tarafın
dan tespit olunur. Tahvillerin faiz ve bedelleri ile 
bunlarla ilgili ödemeler ve istikraza ilişkin bütün işlem
ler, her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahvil
ler kamu kurumlarının yapacakları artırma, eksiltme 
ve sözleşmelere teminat olarak ve Hazinece satılan 
millî emlâk bedellerinin ödenmesinde, itibari değer
leri üzerinden kabul olunur. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri, 
isteyenler adına, tahvillerin taşıdığı şartlarla, banka
larda hesap açtırılmak suretiyle de ihraç olunabilir. 
Bu usulde tahvil ihracının şekil ve şartlan Maliye 
Bakanlığı tarafından tespit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 71. — A) Yabancı devletler, uluslararası 
kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapıl
mış ve yapılacak anlaşmalar gereğince, belli hizmet
ler, taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağla
nacak yardımlar ile program ve proje kredisi olarak 
malî yıl içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası 
karşılıklarını, malzeme ve hizmet bedellerini bir ta
raftan bütçeye gelir; diğer taraftan ilgili daireler büt
çelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 
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İlgili daireler bütçelerine ödenek kaydolunan mik
tarlardan yılı içinde harcanamayan bakiyeler ertesi 
yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1974 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla te
min edilmiş bulunan Türk Lirası karşılıkları ile mal
zeme ve hizmet bedelleri hakkında da yukarıda yazılı 
esaslar dahilinde işlem yapılabilir. 

B) Yabancı devletler veya uluslararası kurumlar
dan 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) cetve
line gelir ve gider bütçesinin ilgili tertibine ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

C) Yabancı devletler ve uluslararası kurumlarla 
yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine gö
re; Hükümetimizle bu Devlet veya Kurumlar tarafın
dan sarf, mahal veya gayesinin müştereken tespiti 
mukarrer meblâğı ve söz konusu anlaşmalar ahkâmı
nın tatbiki dol ayı siyle sarfı gerekecek parayı, 

a) Yabancı devlet, kuruluş ve uluslararası ku
rumlardan sağlanmış veya sağlanacak hibe yardımla
rı yle proje veya program kredilerinin hasıl ettiği veya 
edeceği Türk Lirası karşılıklarından, 

b) Bu şekilde tahassül eden Türk Lirası karşı
lıklarından evvelki yıllarda yapılan ikrazların tahsil 
olunacak faiz ve resülmallanndan, 

c) Hükümetimizce yabancı devlet kuruluş veya 
uluslararası kurumlardan düşük faizle sağlanan kre
dilerin daha yüksek faizle kullandırılması neticesinde 
tahassül eden veya edecek olan faiz farklarından (Bu 
kredilerle ilgili olarak müstakrizlerle yapılan anlaşma
larda bu konu ile ilgili hükümlerin mahfuz kalması 
kay di yi e.) 

ayırarak muayyen hesaplara yatırmak veya tes
pit edilen amaçlar için kullanmak üzere bütçeye ge
lir ve ödenek kaydetmeye ve bunları sarfa Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

D) Türk parası karşılıklarından serbest bırakıl
mış olup da Hazine muamelesi olarak borçlarına kar
şılık harcanmış meblâğları bütçeye gelir ve ödenek 
\e gkler kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler..; Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 72. — Yabancı devletler, uluslararası ku
rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan istikraz 
suretiyle sağlanan imkânları, ekonominin çeşitli sek-

ı törlerinde gelişmeyi artırmak amacıyle anlaşmalar 
hükümleri gereğince kamu ve özel sektör kurumlarına 
ikraz veya devretmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca ve yabancı ülkelerin kre
di teşekküllerince kamu kurumlarına verilecek kredi
leri anlaşmalarındaki şartlarıyle garanti etmeye, özel 
sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk parası 
kıymetini koruma mevzuatı çerçevesinde transfer ga
rantisi vermeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 73. — Yıllık programla tespit edilen dış 
finansman ihtiyacının karşılanması maksadiyle, 244 
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya Maliye Baknı yetkilidir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararıyle yü
rürlüğe girer. 

1974 yılında ve daha önceki bütçe yıllarında ak-
tedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 74. — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında ve 1975 yılı programında «Selektif kredi fonu» 
ndan ticarî bankalar müstakrizlerine yapılması öngö
rülen faiz farkı ödeme esasları bu konuda çıkarılmış 
bulunan 10 . 2 . 1973 tarih ve 7 5822 sayılı Karar
name ile veya Bakanlar Kurulunca yeniden verilecek 
karara göre tespit olunur. 

BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 75. — Maliye Bakanı, bütün saymanlıkla
rın çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında kalan 
mamelek ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit 
paralarını Hazine hesaplarına ithal ettirmeye, bu he
saplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli tedbir
leri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tarif 
ettiği bir saymanının idare ve sorumluluğunda olma
yan kf-mu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 
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Madde 76, — 27 . 6 . 1963 gün ve 261 sayılı Ka
nun gereğince Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) kod 
numaralı programı (06) kod numaralı altprogramınm 
(002) kod numaralı faaliyetine konulan geri verile
cek paraların ödeme şekil ve usulleri Maliye Bakan
lığınca tespit olunur. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda 
fazla ödendiği saptanan miktarlar 6183 sayılı Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre geri alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 77. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1975 
yılı finansman ihtiyacını karşılamak üzere : 

a) Maliye Bakanlığınca saptanacak koşullarla 
özel ek iç istikraz tahvilleri çıkarmaya ve Devlet Ya
tırım Bankası aracılığıyle 1211 sayılı Kanunun 48 nci 
maddesi gereğince sözü geçen kuruluşlara olanak sağ
lamaya; 

b) Aynı amaçla Kuma İktisadî Teşebbüsleri tara
fından çıkarılacak bonolara «Hazine Kefaleti» verme
ye ve 1211 sayılı Kanunun 51 nci maddesi uyarınca 
avans açtırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hazine kefa
letini haiz bonoların toplamı 7 milyar lirayı geçemez. 

BAŞKAN — 77 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler?.. Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Hazine ve Kamu Kuruluşları ilişkilerine ait hü
kümler : 

Madde 78. — 1975 malî yılında kamu iktisadî 
teşebbüsleri ve benzeri kurumlar ile döner sermayeli 
kuruluşlara bütçeden yapılacak her türlü ödeme, esas
larını Maliye Bakanlığının tespit edeceği harcama 
programlan, gelir tahminleri ve fon tablolarının za
manında Hazineye tevdi edilmesi şartına bağlıdır. 
Zamanında ya da tatbik edilmekte olan yatırım prog
ramlarına uygun olarak tevdi edilmemiş bulunan bil
gi, belge ve hesaplara dayalı bütçe yardımı taleplerini 
yerine getirmemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 78 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 79. — Maliye Bakanı, Hazine tarafından 
yıllık genel ödeme planı yapılabilmesi amacıyle genel 
bütçeye dahil dairelerden belli edeceği süreler için ay

rıntılı harcama programları hazırlamalarını isteye
bilir. 

Bu madde hükmü, harcama, gelir ve mevcutlar 
açısından katma bütçeler için de uygulanır. 

BAŞKAN — 79 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 80. — Genel bütçeye giren daireler ve 
katma bütçeli idarelerin; 

a) Hazineye, belediyelere, belediyelere bağlı 
kuruluşlara, özel idarelere ve kamu iktisadî teşeb
büslerine her türlü vergi, resim, harç, gecikme 
zammı, kur farkı, mal ve hizmet bedelleri şeklinde 
geçen yıllardan doğmuş borçlarının tasfiyesi için ilgi
li tertiplerine gereğine göre gelir ve ödenek veya doğ
rudan doğruya ödenek kaydetmeye, 

b) Belediyeler ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile 
olan cari hesaplarının ve karşılıklı borç ve alacakla
rının mahsuben tasfiyesine; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu maddenin (b) fıkrası kapsamına giren idare, 
kurum ve müesseseler, aralarındaki sözleşme hü
kümleri saklı kalmak şartiyle ve her ay sonu itiba
riyle diğer daire, kurum ve müesseselerden olan borç 
ve alacaklarını izleyen ayın 15 nci gününe kadar Ma
liye Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Maliye 
Bakanı, mahsup işlemlerinin kolaylıkla yerine getiril
mesini sağlamak amacıyle. Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli 
idarelerin bütçe yılı içinde doğacak olan alacakları
nı, bu daire ve idareler bütçelerindeki ödeneklerin
den bloke ettirmek suretiyle tahakkuka bağlamaya 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 80 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler?.. Kabul etmeyenler?.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 81. — 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 do
ğan Hazineye olan borçlarının, 1312 saylılı Kanuna 
göre yapılacak mahsup işlemleri sonunda kalan kı
sımları terkin olunur. 

BAŞKAN — 81 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler?.. Kabul etmeyenler?.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 82. — 6.12.1960 tarihli ve 154 sayılı Ka
nunun 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri uyarınca tahkime 

, tabi tutularak, taksit ödemeleri 3.10.1963 tarih ve 
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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 öde
me yapılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez. 

BAŞKAN — 82 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler?.. Kabul etmeyenler?.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 83. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Yö
netim veya Müdürler Kurullarınca onaylanan 1974 
net kârlan ile eski yıllar kârlarından ödenmemiş ser
mayelerine mahsup edilmeyen miktarları bütçeye ge
lir ve yıllık yatırını ve finansman programları gere
ğince sermayelerine mahsup veya kendilerine ikraz 
edilmek üzere bütçeye ödenek ve gider kaydetmeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — 83 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler?.. Kabul etmeyenler?.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 84. — Kamu ortaklarının iştiraklerinin ve 
yeniden düzenleme tedbirlerini gerçekleştirmek, ser
maye artırımlarına katılmak, yatırım ve finansman 
programlarının gereklerini yerine getirmek amaçla
rı yle; 

a) Hazinece sermaye artırımlarına katılmasına, 
diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin sermaye payla
rının satın alınmasına; 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin sermaye paylarını diğer Kamu İktisadî Teşebbüs
lerine devrettirmeye ve onlar tarafından da devral
dırma ya; 

c) Kamu İktisadî Teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen meblâğları yıllık yatırım ve finansman prog
ramına 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 Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler?... Kabul etmeyenler?.. Madde kabul edil
miştir. 

MuJde 8,\ — Sermayeleri tespit edilen limite ulaş
tıktan sonra elde edilen kârlar hakkında ne şekilde iş
lem yapılacağına dair kanunlarında bir hüküm bu
lunmayan genel ve katma bütçeli dairelere bağlı dö
ner r.rmayeli işletmelerin sermaye fazlası gelirlerini 
gen:;i Mitçeye gelir kaydettirmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 86. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 
2 nci maddesi dışında kalan kamu iktisadî teşebbüs
lerini, yıllık yatırım ve finansman programında öngö
rülen yatırımlarının finansmanı için Devlet Yatırım 
Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden yararlan
dırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 87. — a) İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
ve diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin geçmiş yıllar
da ve 1975 malî yılında birbirlerine, genel bütçeye 
dahil daireler ve katma bütçeli idarelere, Hazineye. 
Devlet Yatırım Bankasına ve T. C. Merkez Bankası
na olan her çeşit borç ve alacakları ile dış borçlarını 
nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye veya 
eîlirmeye. bu işlemler sonuçlarını gereğine göre büt
çeye gelir ve mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 
yeteri kadar ödenek ve gider kaydetmeye, 

b) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayılı. 1 2 . 6 . 1963 
tarihli ve 350 sayılı ve 26 7 . 1965 tarihli ve 691 
sayılı tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarihli ve 325 
sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Ka
nununun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine borç 
ve alacaklarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapı
labilmesi için yahut yıllık yatırım ve finansman prog
ramının gereği olarak, ya da küçük meblâğların he
saplarından tasfiyesi amacıyle. kısmen veya tamamen 
erken tahsil ve ödemeye. 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

cj (b) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları do-
layısıyle Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borçlan 
Devlet İç İstikraz Tahvilleri verilmek suretiyle tasfiye 
olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vâdelerine ait faiz 
ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince yapılacak 
mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider 
kaydının yapılmasında yukarıdaki (a) fıkrası hüküm
leri uygulanır. 

d) (b) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları 
uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri 
faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için. geçmiş yıl
lar vâdelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanun
ların uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan 
kurumlardan da faiz aranmaz. 
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BAŞKAN — 87 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 88. — Maliye Bakanı, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin yıllık yatırım ve finansman programı
nın uygulanmasını ve realize edilmesini sağlamak ama-
cıyle : 

a) Birbirlerine ifa ettikleri hizmet ve sattıkları 
mal karşılığı doğacak alacakları mukabilinde yapıla
cak ödemelerin şekil ve zamanını tespite, mahsuben 
ödeme esaslarını vazetmeye, bütçe ödeneklerini en et
kin şekilde kullanmak üzere tedbirler almaya, 

b) Mali işlemlerin tamamını, borçlanma ve borç 
olanaklarını incelemeye ve alınacak sonuçlara göre 
gerekli değişiklikleri yapmaya. 

c) Yatırım programına uygun harcama yapma
yan teşebbüslerin bütçe ödeneklerini kesmeye, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — 88 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 89. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin dış borç
ları, Maliye Bakanlığı bütçesinin (950) kod numaralı 
(Borç ödemeleri) programının (02) kod numaralı 
(Dış Devlet Borçları) altprogramının ilgili faaliyet, 
harcama kalemine konulan ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 89 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

İkinci Kısım : Çeşitli hükümler : 
Madde 90. — Hükümetçe ilân edilen taban fiyat

ları ile yapılan destekleme alımları ve Bakanlar Ku
rulunca verilen görevin ifası nedenleriyle Tarım Sa
tış Kooperatifleri birliklerinin duçar kaldığı zarar ile 
cari malî yıl içinde tahassül edecek zararların r f 70'e 
kadarlık kısmını Devlet Tahvili itası suretiyle, müte
bakisini de nakit olarak 930 harcama kalemindeki ik
tisadî transferlerden ödemeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — 90 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 91. —- Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar; 

a) tçmesuları yapımında, 6200 sayılı Devlet Su 
İşleri Kuruluş ve Görevleri Kanununun, yapım, ba
kım, satınalma, harcama ve muameleleri ile ilgili hü
kümlerinin, 

b) Köy yollan yapımında, 5539 sayılı Karayolla
rı Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanunu
nun, 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 İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığınca devam olunur. 

BAŞKAN — 91 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 92. — Millî Savunma Bakanlığına muhas-
sas lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafaza
larına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli ve 190 sayılı 
Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâtı için 
de uygulanır. 

BAŞKAN — 92 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenJer... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 93. — Malî yıla ilişkin olarak 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 100 ncü maddesi 
uyarınca düzenlenecek Kesinhesap Kanun tasarısının 
eki masraf cetvelleri harcama kalemleri (Yüzler) düze
yinde tertip olunur. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 108 nci madde
sinde merkez için belli edilen mahsup süresi malî yı
lın 6 nci avı sonunda biter. 

BAŞKAN —- 93 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 94. — Maliye Bakanı, genel bütçeye dahi! 
dairelerle katma bütçeli idarelerin bütçelerinde yer 
alan yurt içi yüksek öğrenim bursları ile ilgili ödenek
leri, bunların krediye dönüştürülerek tahsisini sağla
mak amacı ile, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne devrettirmeye yetkilidir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, dev
raldığı bu ödeneklerin kullanımında ilgili kuruluşların 
talimatına uyar. 

Bu şekilde verilecek öğrenim kredilerinde, adı geçen 
kurumca uygulanmakta olan miktarlar esas alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağla
nan burslar, ancak ilgilinin isteği üzerine krediye dö
nüştürülür. 

Bu madde hükmü Kamu İktisadî Teşebbüsleri için 
de uygulanabilir. 

BAŞKAN — 94 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 
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Madde 95. — 1975 malî yılı içinde, Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinin (27,09) pozisyonuna giren hanı-
petrolün Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları 
için yabancı ülkelerden ithal edilen veya yerli hampet-
rolden istihsal olunan ve Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin (27,01) pozisyonuna giren akaryakıt ve made
nî yağların Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtına tesli
mi; Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, Damga Vergi
si, Rıhtım Resmi, İthalde ve Dahilde Alman İstihsal 
Vergileri ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel 
idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç. 
zam ve ardiye ücretinden müstesnadır. 

(27,10) Gümrük Tarife Pozisyonuna giren akarya
kıt ve madenî yağlar ile Millî Savunma Bakanlığ', 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teş
kilâtı ihtiyaçları için ad; geçen kuruluşlara veya onla
rın göstereceği lüzum üzerine akaryakıt ikmalini ya
pan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çer
çevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları 
için muafen ithal olunan hampetrolden elde edilen 
ürünlerin ciheti askeriyeye ve Millî İstihbarat Teşkilâ
tına tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki istisnadan 
faydalanamaz. 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma hiz
metlerinin yürütülmesi için yurt dışından ithali zorun
lu 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 Teke! Bakanlığınca dış memleketlerden satınalma-
cak silâh, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabe
re cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazlarm 
ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça ve le-
vazımatı 1975 malî yılı içinde gümrük vergi ve resim
lerinden muaf olarak ithal olunur. 

BAŞKAN — 95 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 96. — Vergi dairelerince mükellef veya 
vergi sorumluları adına yapılacak her türlü tarh, ta
hakkuk işlemlerinde ödenecek veya geri verilecek 
amme alacaklarının hesaplanmasında elli kuruşa ka-
darki (Elli kuruş dahil) amme alacağı kesirleri atılır, 

elli kuruştan fazlası liraya çıkartılır. Mükellef veya 
sorumlular adına tahakkuk ettirilmiş her çeşit amme 
alacaklarının lira kesirleri silinir. 

BAŞKAN — 96 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 97. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma 
bütçeli idarelere ait atelye ve benzeri işyerlerinde ta
mir edilen diğer resmî kuruluşlara ait makine, ekip
man ve teçhizatın tamir ücretleri ile, tamir sırasında 
kullanılan yedek parça ve malzemelerin karşılıklarını, 
bu kuruluşlarca yine resmî dairelere verilecek yedek 
parça ve malzemelerin, kiralanacak her türlü maki
ne, 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 yetki
lidir. 

Bu madde hükmü, genel bütçeli daireler ara
sındaki işlemlerde uygulanmaz. 

BAŞKAN — 97 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 98. — Bu kanun hükümleri, kendi bütçe 
kanunlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak 
kaydıyle katma bütçeli idareler hakkında da uygula
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 99. — a) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 13 ve 64 ncü maddelerinin, her 
yıl Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesine 
ve aynı Kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman 
Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenek mik
tarına ait; 

b) 12.6.1937 tarih ve 3202 sayılı Ziraat Bankası 
Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 25.5.1955 
tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) 
fıkrası; 

c) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa 
Kanununun 37 nci maddesinin (a) fıkrası; 

ç) 15.5.1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odala
rı Kanununun geçici 3 ncü maddesi; 

d) 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergisi 
Kanununun 66 nci maddesi ile bu maddeye yeni bir 
fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi: 
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e) 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Ka
ra Taşıtları Vergsisi Kanununun 17 nci maddesi; 

f) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakki nda 
24.5.1957 tarihli ve 6972 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi; 

g) 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 76 ncı maddesinin (a) bendi; 

h) 10.5.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi 
Kanununun 5 nci maddesi; 

i) 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek madde ile bir ge
çici madde eklenmesine dair 20.6.1973 tarih ve 1744 
sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının 
(d) bendi ile ek 4 ncü maddesi 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, faa
liyet veya projelerine konulmuş ödenek miktarları 
dahilinde uygulanır. 

j) Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve 
Vesaikin İmha Edilmesi hakkındaki 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, Zi
raat Bankası Genel Müdürlüğü. Türkiye Ziraî Do
natım Kurumu merkez ve illeri kuruluşlar ile Yar
gıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Adli Tıp Meclisi 
ve T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ait ev
rak ve vesaikin imhası 26.3.1956 tarihli ve 6696 sa
yılı Kanunun hükümlerine tabi olmaksızın hazırlana
cak yönetmelikler esasları dairesinde yapılabilir.) 

k) Şehiriçi konuşmalar dışında Ankara, İstanbul,^ 
İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani telefon
lara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci ve bu maddeye ek 
5.12.1928 tarihli ve 1366 sayılı; 13.12,1934 tarihli ve 
2609 sayılı; 10.3.1930 tarihli ve 1569 sayılı; 16.4.1933 
tarihli ve 2143 sayılı; 11.6.1973 tarihli ve 2304 
sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 
sayılı Kanunun 6 ncı ve 1.5.1930 tarihli ve 1601 sayılı 
Kanunla değişik 1379 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi ; 

1) 21.5.1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk Hava Yol
ları Kanununun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası; 

m) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 31, 32, 37, 3, 59 ve 92 nci maddeleri; 

n) 16.7.1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi Sigorta
ları Kurumu Kanununun, 344 sayılı Kanunla deği
şik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen tah
villere yatırılacak yedek akçeler için maddede ön
görülen c/c 40'lık limit: 

o) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 199 
ncu maddesi; 

p) 23.2.1963 gün ve 196 sayılı Dış Seyahat Har
camaları Vergisi Kanunu: 

r) 9.3.1973 gün ve 1571 sayılı bazı tekel mad
deleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hâ
sılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir Dep
rem Fonu hesabında toplanmasına dair Kanunun 
l ve 2 nci maddeleri; 

s) 28.4.1972 gün ve 1581 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri 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 Ka
nununun 201 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) 
bendi; 

Hükümleri 1975 malî yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir öner

ge var, takdim ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Anayasa Mahkemesinin 29 Ocak 1975 tarihli ve 
15133 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan 1974/26 
Esas, 1974/48 karar sayılı ve 21 Kasım 1974 tarihli 
kararı 10 Şubat 1975 tarihinde yürürlüğe girdiğin
den Türkiye Büyük Millet Meclisini de bağlayıcı 
bir emsal teşkil etmektedir. 

Bu karar gereğince; 1975 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu tasarısının 101 nci madde (r) fıkrası metinden çı
karılacağı ve dolayısiyle 1571 sayılı Kanun yürür
lükte kalacağı için, Bütçe Karma Komisyonunun 
raporunun 73 ncü sayfasında gösterilen ve gelir büt
çesine dahil edilmek istenilen Tekel zamları fonuna 
ait 747 milyon liralık tahminin de Tekel maddelerine 
zam yapıldığından, Doğu illerinde vaki olan deprem
ler yüzünden 1966 yılından beri 35 480 adet daimî 
konutlarının Devletçe yaptırılmasını bekleyen 88 750 
vatandaşlarımızın haklarını korumak maksadıyle büt
çe çıkarılması lüzumunu arz eder gereğini dilerim. 

Kontenjan Grupu Başkanvekili 
M. Cihat Alpan 

BAŞKAN — Önerge daha önce Komisyonun 
tetkikine tevdi edilmişti. Katılıyor musunuz efen
dim? 

- 641 -
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletvekili) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
okunmuş bulunan önergeye katılmadıklarını beyan 
etmişlerdir. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 100. — Kuruluş Kanunu ve bütçesi çıkın
caya kadar, 4951 sayılı Kanuna dayanılarak kurul
muş bulunan Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin 
hizmetlerin yürütülebilmesi için, bu Bakanlıkla Ça
lışma Bakanlığı veya ilgili diğer bakanlıklar arasında 

yapılacak protokollerle bu Bakanlığa geçecek prog
ram, alt program, faaliyet ve projeler ve bunlara 
ilişkin ödenekler belli edilir. Bu ödeneklerden yapı
lacak harcamalarda âmiri ita Sosyal Güvenlik Baka
nıdır. 

Yukarıdaki esaslara göre yapılacak protokollerle 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçen program, alt 
program, faaliyet ve projelerde çalışan Devlet me
murları, kadroları ile birlikte Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına devredilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler?.. Kabul etmeyenler?.. Madde kabul edil
miştir. 

Madde 101. — A) Millî Savunma Bakanlığınca 
yabancı devletler ve uluslararası kurumlara kiraya 
verilen veya bir hizmetin ifasında kullanılan kara, 
deniz ve hava taşıtlarından alınacak kira veya ücret 
tutarlarının: 

B) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, öğrenim ve eği
tim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yaban
cı devlet uyruklu subay, assubay veya erlere yapılan 
masraflar karşılığında bu devletlerce ödenen miktar
ların; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek hava meydanlarının 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 büt
çesinin sonunda açıklanacak özel tertiplere ödenek 
kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolunan miktar
lardan yılı içinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıla 
devretmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKA?-} — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 102. — 1381 sayılı Kanunun ek 4 ncü mad
desinin (a) fıkrası uyarınca Ulaştırma Bakanlığı Büt
çesinde yer alması gereken yol yenileme giderleri 1975 
yılında Maliye Bakanlığı Bütçesinde gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme : 
Madde 103. — Bu Kanun 1 . 3 . 1975 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler.,. Madde kabul edil
miştir. 

Madde 104. — Bu Kanunun. 
a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhu

riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları. 
b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile il

gili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanları. 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler.,. Madde kabul edilmiştir.. 

Bir önerge var takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Bizler beş üye, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda çalışanlara döner sermayeden ödenmek 
üzere fazla mesai ücreti talebinde bulunmuştuk. Büt
çe Karma Komisyonunca kabul edilen metinden ba
zıları Genel Kurulca kabul edilmediği için tasarı 
maddelerinin sıra numaralarında değişiklik olmuş
tur ve bu yüzden önergemiz Sayın Başkanlığınızca 
oya sunulmamıştır. 

Tasan kesin olarak henüz oylanmadığına, mad
de numaralanndaki değişiklik bizim fiilimizden doğ
madığına ve önerimizle ilgili madde bu suretle ve ne
tice olarak hatalı kabul edilmiş bulunduğuna göre, 
önerimizin ilgili olduğu maddenin değişiklik öneri-
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mizle birlikte yeniden görüşülmesini, Tüzüğün 77 
nci maddesine göre arz ve teklif ederiz. 

Konya Mardin 
Mehmet Varışlı Sait Mehmetoğlu 

Manisa Konya 
Orhan Süersan Fevzi Halıcı 

BAŞKAN — Sayın Varışlı, önergenizle, bu mad
denin hatalı kabul edildiğini iddia ediyorsunuz. Lüt
fen buyurun gerekçenizi açıklayın. 

MEHMET VARIŞU (Konya) — Sayın Başkan. 

Bilindiği üzere elimizdeki 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında, vermiş olduğumuz önerge 67 nci mad
de ile ilgili. Biz bu önergeyi üç gün evvel Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesi konuşulurken vermiş idik. 

Yine malumlarınız olduğu üzere, maddelerde bir 
değişiklik olmuştur. Önergemizi dikkatle takip edi
yordum, zatıâlinizin 67 nci maddede değil de, 65 nci 
maddede önergemizi okudunuz ve hatta bu hususta 
bana bir söz verdiniz. Benim bütün dikkatim zatıâ-
linizde idi; ama hata yapılmış olabilir. Tüzüğün .77 
nci maddesine göre bu hatanın düzeltilmesi mümkün
dür. Çünkü henüz bütçenin tümü üzerinde tam oyla
ma yapılmamıştır, bu nedenle düzeltme yapılması 
mümkündür. Bu düzeltme mümkün olduğu takdirde, 
milyonlarca liralık müesseselerin kapılarına kilit vu
rulmayacaktır. 

Durumu Yüce Senatoya arz ediyorum. Bu deği
şiklik önergesi eğer kabul edilirse şükranlar suna
rım. Tekriri müzakere yapılmasını ve hatta 77 nci 
maddenin tatbikini rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Tüzüğümüzün 77 nci maddesine 

göre. önerge sahibi konuşur. Komisyon ve Hükü
met konuştuktan sonra önerge görüşmesiz oya arz 
edilir. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU - BAŞKANVE-

KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayuı 
Başkan, biliyorsunuz ben daha önce zatıâlinize bir 
hatırlatmada bulunmuştum: Bütçe kanununda, mad
delerin Komisyonda değişmesi, Millet Meclisindeki 
maddelerle biraz ters düşer vaziyete girmişti. Sonra 
burada, bir iki maddeyi de çıkarınca maddelerde da
ha çok bir karışıklık meydana geldi. Bundan doğan 
bir unutmadır. Daha önce bu önerge, bendenize geti
rildi, tetkik ettim, Maliyeci arkadaşlar da tetkik et
tiler, önergenin kabulünde mahzur olmadığı, fay
dalı bulunduğu kanaati de hasıl olmuştu. Zatıâliniz 

de hatırlarsınız, bu arada maddeyi atlamış bulunu
yoruz. Mühim bir konudur, tekriri müzakere kabul 
edilirse yerinde olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Tekriri 

müzakere konusuna katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeyi 

kabul ediyorlar. Tekrar okutuyorum efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tek
riri müzakere kararı alındı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tekriri müzakere değil, hatanın dü
zeltilmesi maddesidir efendim. 

Senato Başkanlığına 

1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 67 nci 
maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Konya Manisa 
Mehmet Varışlı Orhan Süersan 

Çanakkale Balıkesir 
İsmail Kutluk Raif Eriş 

İzmir İzmir 
Mustafa Bozoklar Beliğ Beler 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

«Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli 
okullarla kurumların atelye ve bölümlerine döner 
sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak mesai 
saatleri dışında çalıştırılanlara (Öğretmen, teknisyen, 
test hazırlayıcı ölçmeci usta öğretici, atelye şefi, pro
düktör, stüdyo öğretmeni, senarist, kemareman, bilgi 
işlemeci ve programcısı, test baskısında çalışan hiz
metli ve idarecilere) normal mesai aylarında en çok 
(48) saati, tatillerde de günde (8) saati geçmemek 
kaydıyle okul ve kurum döner sermaye hâsılatından 
beher saati 1 0 - 2 0 lira arasında fazla çalışma ücreti 
ödenir.» 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, yeni silsileye göre 64 ncü madde olması lâzım 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katılı
yoruz Saym Başkan. 

MALİYE BAKANİ BEDRİ GÜRSOY — Katı-
I îıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyorlar. 
64 ncü maddeye mi ilâve efendim?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yeni 
64 ncü maddeye ilâve Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge var takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

1975 yılı Bütçe Kanun tasarısının (eski 67), (65) 
maddelerine bir önerge ile 12 sayılı Yasa Gücünde
ki Kararnamenin bu hükmü için yapılan değişiklik 
Anayasanın 4 ve 64 ncü maddelerine aykırı olduğu 
gibi Anayasa Mahkemesi ilke kararına aykırıdır. Bu 
nedenle hatalı kabul vardır. İçtüzüğün 77 nci mad
desi gereğince hatalı kabulün düzeltilmesi için kabul 
edilen maddede değişiklik yapılmasını saygı ile arz 
ederiz. 

Kars Tabiî Üye 
Sırrı Atalay Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu. izah edeceksi
niz, buyurun. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sa
yın arkadaşlarım; bir yanlış işleme başladık. Bunu 
dikkatlerinize arz ediyorum. 

Mesele şu : Yeni 65 nci maddeye 3 ncü fıkra 
olarak yeni bir hüküm eklendi. Bu hükümle Kamu 
Teşebbüslerinin bazı sandıklarında görev yapanlara, 
eski kasa tazminatını karşılayan yeni malî sorumlu
luk tazminatı ilâve edildi. Konunun aslı bu. Şimdi 
usul yönünden tartışıyorum. 

Anayasa Mahkemesinin bir kararı var, sabah bir 
vesile ile burada tartışıldı. Karar der ki, bütçe ile 
doğrudan doğruya ilişkili olmayan kanunlarda Büt
çe Kanunu değişiklik yapamaz. Yaparsa, Anayasaya 
aykırıdır. Yaptık; çünkü verilen önergede, aynen 
«Bakanlar Kurulu aranmaksızın malî sorumluluk 
tazminatı ödenir.» deniyor. 

Arkadaşlar, malî sorumluluk tazminatı verme 
yetkisi kimindir? Bakanlar Kurulunun. Ne zaman
dan beri Meclis yan ödeme vermeye başladı. Meclis 
yan ödemelerden bizar, yan ödemeyi kaldırmak is
tiyoruz. Biz bir kapı açarak Meclis eliyle yan öde
me veriyoruz ve Bakanlar Kurulu kararı aranmak
sızın veriyoruz. Personel kanunları ile verilmiş, Hü
kümete devredilmiş olan bir yetkiyi burada bir öner
ge iie kaldırıyoruz. Yol açık. buyursunlar Hüküme
te haklı olan yan ödemesini alsın. Niye biz veriyo
ruz, niye bir Anayasal çelişkiye düşüyoruz? Niye 

Bütçe Kanunu ile bir yasa hükmünü kaldırıyoruz, 
kimin için kaldırıyoruz? Yetki Hükümetin olduğu 
halde bunu niçin yapıyoruz? Bunda ne fayda var? 
İşin aslı, usulü bu. 

Bu vesile ile ben Bütçe Komisyonuna teessürleri
mi sunuyorum. Ben, Bütçe Komisyonunda uzun za
man görev yapmış bir arkadaşınızım. Bu önergeye 
Bütçe Komisyonu katılamaz; türlü açılardan katıla
maz. Nasıl katılır, nasıl destekler? Başkanlık Diva
nının da dikkatini çekiyorum; bu önergeyi nasıl iş
leme koyabilir. Böyle hukukî çelişkiler hastalıklar 
ihtiva eden önergeyi Başkanlık Divanı nasıl işleme 
koyar? Nasıl takdirinizi alır? 

Bu sıkışıklık içerisinde, bu yanlışlıkları yapmış 
oluyoruz. Sayın Başkanlık Divanından rica ediyo
rum, büyük bir yanlışlığa kapı açıyoruz. Sanki öde
melerden dolayı Hükümetin başındaki sıkıntılar yet
medi. Şimdi bu sıkıntıyı Meclise aktarıyoruz. Mut
lak bir yanlışlık var, lütfediniz bu yanlışlığı düzelte
lim. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA ALİ 

SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde olmaz efen
dim. Komisyon adına ancak konuşabilirsiniz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
dim, Komisyon adına Sayın Ağanoğlu konuşacak
lar. 

BAŞKAN — Komisyon adına Ağanoğlu konu
şacaklar, buyurun efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Hangi yetki ile konuşuyor? 

BAŞKAN — Komisyonun yetkili temsilcisi, Ko
misyon adına konuşacağını beyan ediyorlar. Komis
yon üyesidir efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan olur mu böyle şey? Bu olmaz, yanlış 
tatbikat. Sözcü burada. Sayın Ağanoğlu Divanda mı
dır? 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunda... 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sözcü burada iken, kendisi nasıl konuşur? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Maa

lesef Bütçe Komisyonunda oluyor. Çünkü, Başkan
lık Divanı on gün geceli gündüzlü devam eden büt
çe müzakerelerini takip edemediği için, Bütçe Ko-

— 644 — 
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misyonu adına burada Başkanlık Divanında olmayan 
Sayın Bütçe Komisyonu üyeleri yetki alarak, yetki 
verilerek burada Komisyonu temsil ediyorlar efen
dim. 

Buyurun Sayın Ağanoğlu. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADİNA ALİ 

SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) - Sayın Başkan. 
muhterem Senatörler; 

65 nci maddede (C) fıkrası olarak ilâvesi iste
nen husus Anayasaya aykırı bir hüküm veya şimdiye 
kadar verilmemiş bir yetki değildir: Maddenin (A) 
ve (B) fıkralarında işgüçlüğü zımnında verilen öde
nekler var. Burada 3 ncü grup unutulmuş veya geç
miş senelerde olduğu halde bu sene konmamış bir 
noksanlık var. Bu noksanlık Kamu iktisadî Teşeb
büslerinde birçok kıymet muhafızlığı var. Kıymet 
muhafızlığı, milyonlarca liralık kıymetleri para. tah
vil, senet gibi kıymetleri muhafaza eden kimselerin 
sorumluluğu vardır. Diğer memurlardan fazla işgüç
lükleri vardır. Onlara aylıklarına göre ayda 600 lira
yı geçmeyecek şekilde bir işgüçlüğü tazminatı veril
mesi öteden beri devam ede gelen bir husustur. 

Şimdi Bütçe Kanununa geçmiş senelerde olup da 
1974'te kaldırılan bu hüküm konmazsa. Ziraat Ban
kası gibi, Sümerbank. gibi diğer büyük Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinde kıymet muhafızları bu özel so
rumlulukları dolayısıyle almaları lâzım geien bir taz
minattan mahrum kalacaklar. 

Binaenaleyh bu, istenen (A). ^B) fıkralarında yer 
alan hükümlere paralel olarak Kamu İktisadî Te
şebbüslerinde kıymet muhafızlarına verilecek aylık 
bir tazminattır. Bunun Anayasaya aykırı tarafı ne
dir? O bakımdan verilmiş olan önergeye katılmadığı
mızı arz ederim, saygılarımı sunarım. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — So
ru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Müzakere usulünde yok. Sadece 
dinleniyor efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, yanlış tatbikat içindesiniz. Soru sahibi
ni konuşturmak olanağını buldunuz, yanlış söyledi. 
Kendisinin haysiyetine güvenerek soru sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Soramazsınız efendim. Tüzükte 
yok... 

KÂJvIİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sa
yın Ağanoğlu, mevzuu tahrif ederek konuştu. 

BAŞKAN — Rica ederim... 
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KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Bi
rinci ve ikinci fıkraların üçüncü fıkra ile katiyen bir 
benzerliği yok. 

BAŞKAN — Siz değilsiniz müdafaasını yapacak 
olan var. Rica ediyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Ya
kıştıramadım Sayın Ağanoğlıfna. 

BAŞKAN — Rica ederim, sinirli bir hava yarat
mayınız, Sayın Karavelioğlu. 

Sayın Hükümet. 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Sayın 

Başkanım, sayın senatörler; 
Zannederim ki, çok kolaylıkla çözümlenmesi 

mümkün bir sorunu, biraz abartmalı biçimle tartı
şıyoruz. Geçen yıllarda 12 sayılı Kanun Gücünde 
Kararnamenin henüz çıkıp uygulanmaya konmadığı 
senelerde, bütçe kanunları yan ödemelere ilişkin hü
kümleri ihtiva eder idi; ama Personel Kanunu dedi
ğimiz, Devlet Memurları Kanunu dediğimiz kanun 
çıktığından itibaren değiştirile değiştirile; tadilâtının 
sonu gelmeyen bu kanunun, geçen yıl Kanun Gücün
deki bir Kararname ile yeni bir değişikliği yapıldı. 
Bu değişiklik Kamu İktisadî Teşekküllerinde çalışan 
kimselere hem fazla mesai, hem benzeri yan ödeme
leri verme imkânını sağladı. Bunu da Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri talep ederler. Bakanlar Kuru'u incele
yip karara bağlar; dedi. 

Bütçe Kanununa eklemek isteyeceğimiz hüküm, 
zaten uygulamada mevcut olan, eklesek de. ekleme-
sek de hâsılı tahsilden başka hiçbir netice vermeye
cek olan bir hükümdür. 

Binaenaleyh. Sayın Karavelioğkfnun, bu fıkra
nın bütçe kanununa eklenmemesi yolundaki önerisi 
doğrudur. Çünkü eklenmediği zaman kaybedilmiş 
bir hak yoktur. Binaenaleyh, kanun gücündeki ka
rarnamenin zaten elde edilmesine imkân sağladığı ve 
onu da bir biçime bağladığı, bir usule bağladığı bu 
şeyi tensip edersiniz. Maddeyi aynen kabul etmek su
retiyle çıkaralım. Çünkü, maddenin (A) ve (B) bent
leri ödenecek yan ödemelere ilişkin bir hüküm de
ğildir. Yan ödemelerin düzenlenmesine, ancak belli 
bir tavana kadar yan ödeme yapılabilmesine dair bir 
hükümdür. Ondan dolayı bu maddede yer almıştır. 
Yan ödemelerin pek sınırsız gelişme imkânları gös
terdiğini gören Hükümet, Bütçe Kanunu ile bu çe
şit harcamalarda böyle bir düzenleme yapmayı uy
gun görmüş, bu maddeye de bu hükümleri; (A) ve 
(B) bentlerini getirmiştir. 
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Binaenaleyh, önerge ile daha evvel kabul edilen, 
Hükümet olarak bizim karşısında durduğumuz so
run, zaten bugün 12 sayılı Kararnamenin uygulan
ması sonucunda kendilerine kasa tazminatı verilmek 
istenen kimselere halen verilmekte olan bir işi dü
zenliyor. Hem bir kanunla düzenlenmiş bir hususun 
yeniden bütçeye aktarılması gibi Sayın Karavelioğlu' 
nun pek isabetle belirttiği bir konuya sebebiyet ve
riyor, hem de zaten mevcut uygulamayı bir kere de 
Bütçe Kanunu ile tarsin etmeye ihtiyaç yoktur. Onun 
için, tensip buyurulursa. Yüce Heyetiniz uygun gö
rürlerse maddeyi, bu önerge ile eklenmek istenen kı
sım çıkarılmak, suretiyle oylamaya sunalım. 

Arzı şükran ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hatalı yapıldığı hakkında verilmiş 

olan önergeye Komisyon katılmadı. Hükümet katıl
dı. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, önerge kabul edildiğine göre 65 nci mad
deyi yeniden okutarak oylamak zorundayız. 

Maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 65. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesiyle 
getirilen değişik ek maddeye göre verilecek iş güç
lüğü zammı ayda (1 800) lirayı, iş riski zammı ayda 
(600) lirayı, malî sorumluluk tazminatı ayda (600) 
lirayı ve teminindeki güçlük zammı ayda (1 800) li
rayı geçemez. 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 3 ncü 
maddeye göre verilecek iş güçlüğü ve iş riski zam
larının tespitinde Millî Savunma veya İçişleri Bakan
lıklarının isteği ve Maliye Bakanlığının teklifi üzeri
ne Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak, bu fıkraya gö
re verilecek iş güçlüğü ve iş riski zamları 7 9207 sa
yılı Kararnamedeki miktarlardan çok olamaz. 

BAŞKAN — Şimdi, bu madde, daha önce bir 
önergeyle bir fıkra ilâve edilmesi suretiyle kabul edil
miş idi. Hatalı olduğunu Yüksek Heyet kabul ede
rek, maddenin yeniden görüşülmesi imkânı ortaya 
çıktı. 

Bu itibarla, maddeyi okunan şekliyle oyladığım 
zaman eski kabul edilmiş şekli reddedilmiş; yani ka
bul edilirse, eski şekil reddedilmiş, madde bu oku
nan şekliyle kabul edilmiş sayılacak. Bu okunan şek
li reddedildiği takdirde, önceki kabul edilmiş şekli
nin kabul edilmiş olduğu... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Olur 
mu öyle Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Olur. Bu madde reddedilirse ne 
olacak? Ortadan kalkacak, madde ortadan kalkacak. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Fıkra kalktı za
ten Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, fıkra kalkmadı. 
Müsaade buyurun, istirham ediyorum, eğer ben 

yanlış anlatırsam o zaman itiraz edersiniz. 

Kabul edilmiş olan önerge, maddenin daha ön
ce yapılmış olduğu müzakeresi neticesinde hatalı ka
bul edilmiş olduğu yolundadır. Hatalı olarak kabul 
edilmiş olduğunu Yüksek Heyet kabul etti, şimdi 
oylayacağım. Eğer bu madde reddedilirse madde 
ortadan kalkmış olacak, kabul edilirse aynen kabul 
edilecek. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bir önerge daha var, takdim ediyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

45 nci maddeye (R) fıkrasına bir kelime ilâvesi 
gerekirken yapılmadığı için hatalı olmuştur. Tekriri 
müzakere istirham ediyorum. 

Trabzon 
Ali Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu. yani 77 nci mad
deye göre hatalı olduğunu iddia ediyorsunuz. Buyu
run izah edin lütfen. 

ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan. 45 nci madde görüşülürken bu maddenin 
(R) fıkrasına bir kelime eklenmesini öngördüğüm 
bir önerge var. Onun için 45 nci maddenin tekriri 
müzakeresini arz ediyorum. 

BAŞKAN — O kelimenin ne olduğunu izah eder
seniz daha kolay anlaşılır. 

ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Öner
gede yazılıdır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Öyleyse önergeyle birlikte gerekçe
sini okutayım efendim. 

Sayın Başkanlığa 

45 nci maddeye (R) fıkrasına bir kelime ilâvesi 
gerekirken yapılmadığı için hatalı olmuştur. Tekriri 
müzakere istirham ediyorum. 

Trabzon 
Ali Şakir Ağanoğlu 
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Gerekçe : 
1975 malî yılı Bütçesine eklenecek olan (R) işa

retli cetvelin 340 ncı maddesinde yer alan (Tarifeye 
bağlı ödemeler tertibinin) (F) fıkrasında kovuşturma 
giderlerinin ödenme yer ve şekilleri gösterilirken sa
dece yol giderlerinin kabul edilip tazminatın derce-
dilmediği bu yüzden bazı adalet daireleri ile say
manlıklar arasında anlaşmazlıklar çıktığı yapılan 
muhaberattan anlaşılmıştır. 

Halbuki 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasında yol tazminatı da öngö
rülmüş bulunmaktadır. 

Bu nedenle yukarıda zikredilen (F) fıkrasına 
«Yol giderleri» sözcüğünden sonra «Yol tazminatı» 
sözcüğünün ilâve edilmesi suretiyle anlaşmazlıkların 
giderilmesi ve anılan iki yasa hükümleri arasında 
uyum sağlanması mümkün olacaktır. 

Aydın Trabzon 
Celâlettin Coşkun Ali Şak ir Ağanoğlu 

Erzurum 
Sakıp Hatunoğlu 

BAŞKAN — Bu önergeyi Komisyonun tetkikine 
tevdi etmiştik. Komisyon katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletve
kili) — Vuzuh getirdiği için kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY 

ediyoruz efendim. 
Kabul 

BAŞKAN •— Hatalı olduğunu Komisyon- ve Hü
kümet kabul ediyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Okunan bu önergedeki kelimenin 45 nci madde
deki (R) cetvelindeki yerine oturtulması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir. Son açık oylamadan önce, Tü
züğümüzün 74 ncü maddesi gereğince bütçe müza
kerelerinde teamül halini almış olan gruplar adına 
yapılacak konuşmalara geçiyoruz. 

111. — BAŞKANLİK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

5. — Bitlis Üyesi Kâmran İnanın, Cumhuriyet 
Senatosunun, Kıbrıs Federe Türk Devletinin kurulma
sından duyduğu memnuniyet ve tebriklerinin, Federe 
Türk Devleti Başkanı Rauf Denktaş'a Başkanlıkça 
bildirilmesine dair önergesi. (4J2S4) 

BAŞKAN 
dim ediyorum. 

Efendim, yalnız, bir önerge var. tak-

Yüksek Başkanlığa 

Kıbrıstaki soydaşlarımız için yeni bir dönemin 
başlangıcı olarak karşıladığımız Kıbrıs Federe Türk 
Devletinin kurulması kararı, Adada ve bölgede ba
rışın kurulmasına, iki toplum arasındaki eşitlik ve 
karşılıklı saygı esasına dayalı ilişkilerin düzeltilmesine 
yardımcı olacaktır. Geçmişteki acı tecrübelerin ışığı 
altında ve günün şartlarına uygun olarak alman bu 
karar; 'barışçı, nihaî çözüm şeklini kolaylaştıracak ve 
çabuklaştıracaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun Federe Türk Devletinin 
doğmasından duyduğu memnuniyet ve tebriklerinin, 

bu yeni dönemin Türk toplumu ve Kıbrıs'ın geleceği 
için hayırlı olması temennisiyle birlikte Federe Türk 
Devleti Başkanı Sayın Rauf Denktaş'a Başkanlıkça 
bildirilmesi hususunun Genel Kurulun tasvibine su
nulmasını saygılarımla rica ederim. 

Bitlis 
Kâmran İnan 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Cum
huriyet Senatosunu temsilen bu yolda gereğini yeri
ne getirecektir, efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) 
kabul edilmişti, Sayın Başkan. 

Dün bir önerge 

BAŞKAN — Hayır, dünkü önerge de oylanma
dı, efendim; sadece, «Gereği yapılacaktır» dendi. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Oylanmıştı. 

BAŞKAN — Hayır efendim, oylanmadı; dünkü 
önerge de oylanmadı. 

(BAŞKAN — M. Tekin Arıburun.) 

64? — 
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IV. — GÖRÜŞÜL! 

7. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : (11277) (S. Sayısı : 406) (1) 

A) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
a) Gelir Bütçesi 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı

na Sayın Salih Tanyeri; buyurunuz Sayın Salih Tan
yeri. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Görüşülmesi biten 1975 Bütçesi, siyasa! istikrarsız

lığın son haddine varmış olduğu bir dönemde hazır
lanmış ve yürürlüğe konulmak üzere bulunmuştur. 

Oysa ki, bütçenin sıhhatli bir şekilde düzenlen
mesi, bu hususta gereken zorunlu kararların cesaretle 
alınması, uygulamada da ekonomik istikrar amaçla
rına yönelik biçimde hareket edilmesi müstakar ve 
kuvvetli bir hükümetle mümkündür. 

Dört ayı bulan ikinci hükümet krizinin hala de
vam etmesi, Ecevit Hükümetinin önemli gayretlerle 
düzenlemeye çalıştığı ekonomik ortamı ve asayişi, 
dışta milli çıkarlarımızı ciddî bir şekilde tehdit etmek
te bulunmuştur. 

C. H. P. istifa etmiş hükümet modelinin içte ve 
dışta yaratacağı olumsuz etkileri gözönünde tuttuğu 
için, birinci bunalımda olduğu gibi, şimdikinde de, 
süregelme olasılığı bulunan kırizlerden kurtulmanın 
ve istikrarlı bir hükümet kurmanın başka çaresi kal
mayınca, erken seçimi önermiştir. 

Bunalım ortamının zorunlu kıldığı bu tedbir her 
iki seferinde de Gruplarımızın oybirliğiyle alınmış
tır. 

Partimiz, erken seçim koşulu ile, hükümet kuru
luşunda her türlü anlaşmalara hazır olduğunu ifade 
ederek, zamanında dokuz seçenekli teklifini yapmış
tır. Buna mukabil, siyasal hayatımıza yön vermek du
rumda olan diğer partiler, ne bunlardan birini ka
bul etmiş, ne sonuç verecek bir öneri getirmiş, ne de 
erken seçime razı olmuştur. 

Muarızlarımız meselâ bir taraftan. «Seçim karan 
Meclis dışında oiuşturulamaz» derlerken, diğer taraf
tan önergemizin müzakeresini, partiler arasında bir 

(l) 406 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağina eklidir. 

!N İŞLER (Devam) 

seçim tarihi tespit edecekleri gerkçesiyle birkaç kez 
komisyonda erteletmişlerdir. 

Sayın Demirel, kendi koyduğu koşullar içinde, Hü
kümet kurabildiği takdirde bunu isteyeceğini, aksi 
halde seçimin zarurî olacağını beyan etmiş, Milliyetçi 
Cephede birleşme davetinde bulunduğu partilere ver
diği ve süresini uzattığı müddet içinde bütün çabala
rına rağmen, koyduğu şarta uygun bir Hükümet kura
mayacağı anlaşıldığı halde bunu tespit edip seçim ka
rarma varamamış, kendi beyanları ile ters düşmüştür. 

Sayın Lider, bir zamanlar sandıktan çıkmakla övü
nürken. şimdi !973"te kaybettiğini gördüğü kre
disini, ortamın yarattığı zaruretin eüne verdiği er
ken seçim tırsatıyle, seçim plau'onruında halkı ikna 
yoluyle geri almaya çalışacak yerde birtakım çapraşık 
seçim usulleri tasarhyarak hallim iradesini aşan bir ne
tice elde etmek istemekte ve bunu seçimi savsakla
manın bir aracı olarak kullanmaktadır. 

Oysa ki. Milliyetçi Cephe sözcülerinin beceriksiz
likle itham ettikleri C. H. P. Hükümet süresinin onla
ra göre meydana getirdiği ekonomik tablo doğru ise, 
teklif edilen erken seçimi derhal kabul etmeleri ge
rekirdi. Böyle hareket etmediklerine göre, söyledikle
rine kendilerinin de inanmadığı anlaşılmaktadır. 

1965 - 1%9'da A. P.'yi tek başına iktidara getiren 
şimdiki Seçim Kanununun, istikrarlı hükümet kurma
ya engel olmadığı bu örneklerle meydanda iken. Hü
kümetin uzun süre kurulamarnasınm kusurunu buna 
yükleyip yeni usuller aramanın yersiz olduğu kanaa
tindeyiz. 

Kaldı ki. sayın Demirel ve partisinin diğer yöne
ticileri, erken seçim zaruretini ilk defa kendilerinin 
ortaya koydukların! beyan etmişlerdir. O halde, Baş
bakanlık bütçesi üzerinde grupu adma konuşan sayın 
üyenin kullandığı ifadenin de, kendilerine yönelik ol
ması mantık icabıdır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Grupumuz, 1975 bütçesinin. Karma Komisyonun 

kuruluş biçimi doîayı^yîe görüşülemeyeceğini hukukî 
delilleriyle belirtmiştir. 

Bu bütçenin görüşülmemesi gerektiğinin diğer ne
denleri de varcur: 

Bu Hükümet, güveninden yoksun bulunduğu Mec
lis karşısında sorumsuzdur. Siyasî partilere dayanma
dığı için halk karşısında sorumsuzdur. O halde bütçe
nin kabulü halinde uygulamanın sonuçlarından da so
rumlu değildir. Bunun içm olsa gerek ki. Komisyonda 

İ48 — 
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bütçesine sahip çıkmamış, esasen sakat olarak gelmiş 
bütçe, Komisyonda sorumsuzca tahrip edilmiştir. Mev
cut ekonomik ortamda bu operasyon, bütçenin, esa
sında sağlam kaynaklara dayanmadığına kani oldu
ğumuz, rnakro dengesini büsbütün bozmuş ve onu bir 
enflâsyon körüğü haline getirmiştir. C. H. P. dışın
daki partilerimiz bu bütçeye beyaz oy vermekle bunun 
körükleyeceği enflâsyonun sorumluluğunu da kabul et
miş olmaktadırlar. Bu, sayın Demirel'in «Hükümete 
güvenoyu verenler onun sorumluluğunu üzerine almış 
olurlar» kuralının tabiî neticesidir. 

Yüce Senatoda görüşmeler çok ilerledikten sonra, 
aniden şöyle bir görüş ortaya atılmıştır: 

Bu bütçe ve İcra Programı aslında Ecevit Hükü
meti tarafından hazırlanmıştır. Yeni Hükümet sade
ce imza atmıştır. Çünkü kendine özgü bir bütçe ha
zırlamaya vakit yoktu, o halde C, H. P. eserine neden 
karşı koymaktadır? 

Oysa ki, Hükümet, gerek Komisyonda, gerek bu
rada, ve hattâ bu sabah sayın Maliye Bakanının ko
nuşmasında bütçeyi ve programı büyük gayretlerle kı
sa zamanda hazırlayıp Yüce Meclise sunduğunu üze
rine basa basa ifade etmiştir. O halde bu görüş, des
tekledikleri Bütçenin olumsuz sonuçlar vereceğini gö
renlerin, Hükümeti de aşan gayretkeşliklerinden başka 
bir şey değildir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Parlamenter sistemin kuralı. Hükümetin Meclis kar

şısında siyasî sorumluluğunu gerektirir. O halde istifa 
etmiş hükümet modeli, tasarruflarının, Bütçenin oy
lanmasının müeyyidesizliği ve gensorunun işlememesi 
nedeniyle Meclisin denetimine tabi olamaması sebe
biyle Hükümet krizine Parlamentonun etkinliği mese
lesinin tartışılmasını da eklemiş bulunmaktadır. 

Sayın Maliye Bakam, ilk gün yaptıkları konuşma
da; «Güvenoyu alamamış olmayı mütemadiyen yüzü
müze vuruyorsunuz» demişlerdi. Biz bunu kendilerini 
kınamak için söylemedik. Biz, bu modelin, hükümet 
bunalımını gölgeleyerek uzun sürdürmesinden ve Par
lamenter demokratik rejimi, Anayasaya rağmen, isti
kametinden saptırmasından; yani rejim bunalımına dö
nüştürmesinden endişe etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Giderilmesinin erken seçimden başka olasılığı bu
lunmayan hükümet bunalımının, Devletin iç ve dış 
yaşantısını da olumsuz yönde etkilediği, birbirini izle
yen olaylarla görülmektedir. 

Bu olayların, müşahadelerimize ve basından aldı
ğımız izlenimlere göre belli bir ortak yanı vardır. O 
da faillerinin ve kışkırtıcılarının komandolar olması 
ve belli bir örgüte mensup bulunmasıdır. Şu halde, ya
pılacak iş, önleyici tedbirler demetini bu örgütler dü
zeyine yayacak biçimde düzenlemek ve böylece kış
kırtma unsurunu ortadan kaldırmaktır. 

İşte Hükümet, bütün uyarılara rağmen, bunu yap
madığı, ya da yapamadığı için olaylar, zincirleme, de
vam etmekte, halkın huzuru bozulmakta, hayatı tehli
keye girmektedir. 

Sayın Irmak da bu izlenimi edinmiş olmalıdır ki, 
«İnsafsız kışkırtıcıların sebep olduğu kanlı facialardan 
Hükümetimiz üzüntü duyuyor.» demektedir. 

Ancak, üzüntü duymak kâfi değildir. Sayın Millî 
Eğitim Bakanının dediği gibi; «Önemli olan bu duru
ma son vermek için nasıl bir tavır alınacağının tespiti
dir.» 

Ecevit Koalisyonunda parlamak istidadı gösteren 
eylemler ve girişimler karşısında enerjik bir politika 
izlenmiş, gerekli önleyici tedbirler alınmıştı.. 

C. H. P., gençleri bölücü ve eyleme itici kışkırt
maları sağdan da, soldan da gelse kınamakta ve Hü
kümeti göreve çağırmaktadır; fakat Milliyetçi Cephe
den, özellikle sayın Demirci'den bunları kmayan bir 
cümle sadır olmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
İç idarede Ecevit Hükümetinin partizanlığından 

şikâyet edilmiş, yetişmiş elemanların bulundukları 
görevlerden uzaklaştırıldığı söylenmiştir. Bizim bildi
ğimiz kadarıyle bu partizan dedikleri Hükümet bir 
tek valiyi bile yerinden alamamıştır. Oysa, A. P.'nin 
iktidara gelişinde 1966larda valiler, müsteşarlar, genel 
müdürler, özellikle Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve 
yatırımcı dairelerin başında bulunanlar, üretimin düş
mesi tehlikesine rağmen, memurun makam ya da coğ
rafya teminatı olmadığı, ilkesi ortaya atılarak yerlerin
den alınmıştır. 

Şu söz bir sayın Adalet Partiii Bakana aittir ve 
bu kürsüden söylenmiştir. «Yani memura .bir makam 
teminatı tanınmış olduğu kanaatini Anayasa muvace
hesinde kabule mütemayil değiliz.» 

Kendileri bu ilkenin doğruluğuna inanıyorlarsa, 
başkalarını kınamaya haklan yoktur. Şimdi de bir ge
nel müdürün, Hükümete rağmen yerinden alınabilme
si iiçn, bir gecede kanun değiştirmekte ve böylece mak
sada göre, netice olarak yürütmenin görevine müda
hale etmektedirler. 
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Sayın senatörler, değerli arkadaşlarım; 
Dış olaylardaki gelişmeler de, Meclise dayalı, istik

rarlı bir Hükümetin işbaşına gelmesini artık zarurî kıl
maktadır. Kıta sahanlığı üzerindeki son gelişmeler ve 
Hükümetin tutumu bunu kanıtlamaktadır. 

Burada Hükümetin uzun vadeli sonuçlar verecek 
dış ilişkilerde aceleci olmaktan ziyade basiretli olması
nı tavsiye ederiz. 

Kıta sahanlığı dış politikada onplana geçtiğine gö
re, sayın Demirel'in gecen yıl Senatoda engellettiği gi
rişimimizin Hükümetçe süratle yenilettirilip bir sonu
ca bağiatılmasında millî yarar vardır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimizin 
Türkiye yararına yeniden düzenlenmesi yolunda Ece-
vit Hükümeti zamanında adımlar atılmaya başlanmış
tı. Türkiye'nin bu konuda düşürüldüğü güç durumun 
mutlaka giderilmesi gerektiğini, bütün dostlarımıza 
anlatmaya devanı edip netice almaya gayret gösterme
miz gerekir. Zira protokolün liberasyon oranlarının 
artırılmasında ve kontenjanlarda dokuzlar esasını ge
tirmesi Türkiye'nin yükümlülüklerini daha da artırmış
tır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Görüşmelerin başında Bütçenin içine girmek niye

tinde olmadığımızı söylemiştik. Ancak, bir taraftan bi
ze yönelik iddiaları cevaplandırmak, öte yandan çe
şitli vesilelerle ortaya attığımız görüşlerin isabetini 
bir kere daha belirtmek maksadıyle bazı noktalara 
kısaca değinmeyi, Bütçeyi uygulayacak ve planı ger
çekleştirecek hükümetlere ışık tutmak noktasından 
faydalı telakki ediyoruz. 

Geçtiğimiz yılda gayri safi millî hâsıla carî fiyat
larla 430,6 milyar olmuştur. Artık hızı sabit fiyatlar
la c/( 7.5'tur. Oysa bu yıl. hemen bütün ülkelerde ge
lişme hızlarının düşmekte olduğu bir yıldır. Planın bu 
yıl için öngördüğü hedef (

f 7.6 olduğuna göre fark 
(/c 0,1'dir. Bunun programda Çf 0.4 olarak göste
rilmiş olmasını hayretle karşılıyor ve bundan, Progra
mın bizim tarafımızdan hazırlanmadığının bir delili 
olduğunu da ifade etmek istiyoruz. 

Eğer Koalisyon ve Parlamento güçlükleriyle karşı-
laşmayıp halk sektörünü desteklemek için düşündüğü
müz kurumlar gerçekleşebilseydi, köylünün ve işçinin 
artan geliri daha da büyük ölçüde yatırımlara yönele
bilecek ve gelişme hızını daha çok yükseltecekti. 

Tarım sektörünün katma değer artışlarının yurt içi 
hâsıla artışına katkısının c/r 12,8 olması planlandığı 
halde, bu sektör yurt içi hâsılayı c/r 10.3 oranında ve 
azaltıcı yönde etkilemiştir. Bunu, plan zamanında, 
planın müzakeresi sırasında söylediğimiz için ifade et

mek istiyoruz. O zaman; «Tarımı ihmal ediyorsunuz, 
bu hatalı bir girişimdir.» demiştik. İşte şimdi bunun 
sonucunu görüyoruz. 

Planlı kalkınma döneminde tarım kesiminin Ada
let Partisi tarafından ihmal edilmiş olması sanayi ke
siminin ve özellikle ihracat sanayiinin gelişmesi açı
sından da mahzurlu olmuştur. Çünkü, tarım kesimi 
hammadde ve mamul talebi yönünden sanayi kesi
minin hinterlandını teşkil eder. 

Uluslararası alanda son yıllarda beliren gelişmeler 
ve Türkiye'nin gereksinmeleri, tarım sektörü üzerin
de önemle durmayı zorunlu kılmaktadır. Bu husus 
gözönüne almarak önümüzdeki yıllarda tarım kesimi
nin verimliliğini artıracak olan altyapı yatırımlarının 
süratiendirilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tenkitler arasında zamanımızda özel sektörün umut 

şevkini kaybettiği, kapılarının teker teker kapanmaya 
başlandığı belirtilmiştir. Oysa, geçtiğimiz yılda özel 
sektör yatırımları iddiaların da aksine Plan hedefleri
nin üstüne çıkmıştır. Örneğin; 1971 fiyatlarıyle Planın 
öngördüğü 2İ milyar 110 milyon yatırıma mukabil, 
26 milyar 137 milyonluk yatırım yapmıştır, gerçekleş
me \/( 123,81'd ir. 

O halde, bu iddia yanlıtşır. ekonomik bir gerekçe
si yoktur, tamamen siyasîdir. 

Sorumluluk zamanımızda Kıbrıs Barış Harekâtına 
rağmen, yatırımlara ayrılan kaynaklar azalmamıştır. 
artmıştır. Millî gelirden yatırımlara ayrılan payın ora
nı, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Pian dönemleri ortala
masının iki katma yaklaşmıştır. Bu yıl gerçekleştirilen 
yatırımlar 1973 yılı yatırımlarının carî fiyatlarla 
C:/r 43.6. sabit fiyatlarla Ç> 15,6 daha yüks.ku'r. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 
Bütçe gerekçesine göre bu yıl Kamu İktisadî Te

şebbüsleri yatırımları için 30 milyar 800 milyon liraya 
ihtiyaç vardır. Bunun 7 milyarlık kısmı Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinin dış ülkelerden borç sağlamasıyle el
de edilecektir. Bundan petro doların memlekete akı
tılması amacının izlendiği anlaşılmaktadır. Esasen sayın 
Maliye Bakanı da (Takdim konuşmasında değinmediği 
halde) bugün her halde-bir soruya cevap vermek mak
sadıyle değindi; fakat fazla bir vuzuh da getirmedi. 

Bir defa bu kadar büyük dış istikraz başarılı ola
cak mıdır? İkincisi, nasıl bir usul uygulanacaktır. Ba
şarılı olsa bile, bu dış kaynakları iç kaynakların yeri
ne ikame etmek gibi çok tehlikeli ve Plan amaçlarına 
aykırı bir yol açmaz mı? Esasen programda bundan 
hiç bahsedilmemiştir. Şu halde, (Programdan sonra an-
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laşılıyor) Bütçenin yapılması . sırasında bazı zorun 
luluklar sebebiyle buna lüzum görülmüştür. 

Hükümetten sormak istiyorum: Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin kaynak artırması için iç zorlamaların 
marjinal noktaya geldiğine kani oldukları için mi bu 
tercih yapılmıştır? Bu takdirde Programla çelişkiye 
düşülmüş olmuyor mu? Hükümet, Programa Bütçenin 
gerçekleşebilmesi için bazı operasyonların yapılacağı il
kesini koyuyor. Sonra uygulamada bundan vaz geçe
rek, Merkez Bankası kaynaklarını zorluyor, bununla 
da yetinmeyip verimlilik derecesi şüpheli dış kaynak
lara baş vuruyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biz bu sözlerimizle Hükümet neden vergi getirmi

yor, ya da Kamu İktisadî Teşebbüsleri mamullerini 
yeniden değerlendirmeye tabi tutmuyor diye bir savda 
bulunmuyoruz; böyle bir iddiamız yok. Burada tespit 
etmek istediğimiz; yatırımların sağlam kaynaklardan 
ziyade hayalî kaynaklara dayandırıldığıdır. Zira, bu
günkü haliyle toplam gelirlerin bu yatırımları finan
se etme olasılığı yoktur. Bu olmayınca, yatırımlar 
gerçekleşmeyecektir. Şu halde, gelecek Hükümet ya 
da hükümetler, yatırımları gerçekleştirmemek veya 
bunları ralize edebilmek için yeni vergi ve Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri mamullerine zam getirmek zorun
da kalacak. Her iki halde de sorumsuz bir Hükümet 
halka ve Meclise karşı sorumlu parti hükümetlerini 
tercihi ile ilzam etmiş olacaktır. Bu sayın Adalet Par
tilileri düşündürmez rni? 

Gayri safi millî hâsılanın carî fiyatlarla c/r 39 art
tığı bir yılda, konsolide bütçe vergi gelirlerinin % 25,7 
oranında artması, vergi yapısının yeterli ölçüde etkin 
ve esnek olmadığını göstermektedir. Hükümet bunu 
görmüş ve Programında tespit etmiştir. Programda al
dığı tedbirlerle vergi gelirlerinin 1975'te Çf 34.4 ora
nında artacağını belirtmiştir; ama bu artış. Programın 
incelenmesinden de anladığımız gibi, şarta bağlı bir 
artıştır: «Şu, şu operasyonlar yapıldığı takdirde, top
lam vergi gelirleri % 34,4 artacaktır» diyor ve ona 
göre de c/( 34,4 artış oranında gelir kaynaklarını büt
çenin gelir hanesine itina ile kaydediyor; fakat onu 
sağlayacak olan yeni operasyonlara gelince: «Onu ben 
yapmayacağım, gelecek Hükümet ne yaparsa yapsın» 
diyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
îthal fiyatlarının 1973'e göre, 1974'te daha hızlı 

yükselmesi sonucunda ithal edilen enflâsyon, oran ola
rak geçen yılın üç katına çıkmıştır. Bir örnek vermek 
lazımsa, 1973'te 200 milyon dolar ödeyerek 718 milyon 

. ton hampetrol ithal edilmiştir. Bu rakam sonradan de
ğiştirildi; fakat oranlar aşağı yufkan sabit kalıyor. 
1974'te ise, 618 milyon dolar ödeyerek 9.5 milvon tnn 

I hampetrol ithal edilmiş. Bir evvelki yıla nazaran 418 
milyon dolar fazla verilmiştir. 

Bundan çıkan netice, döviz rezervleri üzerinde has-
.sasiyetle durmak ve dış ticaret rejimini yeniden gözden 
geçirmek zaruretidir. Eğer bu bütçe yılında geçen yıl 
olduğu gibi, yine şeker ithal etmek, buğday ithal et
mek zorunluğu hâsıl olursa, tabiatiyle meydana gele
cek dar boğaz öngörülcmeyecek kadar büyük olacak
tır. 

Eğer dış ticaret rejimimizi yeniden gözden geçir
mezsek, arz ettiğim gibi döviz tekrar problem ola
caktır. Bu itibarla, ithal ikamesine dönük projeleri 
geciktirmeden yatırıma sevk etme; meselâ, motor ve 
aktarma organları sanayiini, bunun yanında tarımsal, 

i özellikle tarımsal gıda maddelerinin ithalinden çok ih
racı imkânlarının yaratılmasına gayret etmek lâzım
dır. 

Burada bir misal vermek isterim: Şeker Şirketi bu
günkünden fazla şeker üretecek pancar üretimine mü
saade etmelidir. Bugünkü imal kapasitesi buna müsa
ittir. 

Bize yöneltilen ihracatın kümülâtif olarak azaldığı 
tenkidi de gerçekçi değildir. Programın Devlet İstatis
tik Enstitüsü hesaplarına dayanarak verdiği rakamlara 
göre. 1973'te 1.317 milyon olan ihracatımız, 1974'te 
1.600 milyon dolar olmuştur. Büyüme. Programın. 
Planın öngördüğü hedefin üstündedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Gerek Komisyonda, gerekse Genel Kurulda, mesul 

olduğumuz devredeki fiyat artış oranı âdeta açık artır-
ı maya çıkarılmıştır. Halbuki, Türkiye'de iç ve dış et

kenlerle fiyatlar genel düzeyinde 1970'ten bu yana de-
f vam eden hızh ve sürekli artışlar, 1974 yılında 1973'e 
j göre hızını yavaşlatmıştır. 

Hesaplara göre 1973'te ithal edilen enflâsyonun 
oranı c/c 2,7, buna mukabil 1973'ün ilk 10 ayında fi-

| yatlar genel seviyesinde c/c 21,6 gibi bir artış olmuştur. 
1974'te ise, ithal edilen devalüasyonun oranı c/( 7, bir 
evvelki seneye nazaran üç kat. Buna mukabil 1974'ün 

' ilk 10 ayında fiyat artışı yüzde 16.7 olmuştur. 

i Biz Hükümette işe başladığımız zaman toptan eşya 
fiyatlarındaki yükselme, bir önceki yıla nazaran yüzde 
29,5'tu. Bu yıl ise yüzde 19,1'dir; yani gayrimüsait 

| şartlara rağmen yine de geçen yılın çok altındadır. 
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Şimdi, burada geçen gün girişilen bir tartışmaya 
veya düşünceye temas etmek isterim. 

Toptan eşya fiyatları endekslerinin yıîlararası mu
kayesesinde belli bir usulün tatbik edilmesi lâzım
dır. Amaca göre bu usulün her yıl değiştirilmesi doğ 
ru olmaz ve tabiatiyle yanlış neticeler verir. 

Memleketimizde mademki 1971 - 1972 mukayese
si yıllık ortalama hesaplara göre yapılmış ve ondan 
sonra devam etmiştir; şu halde, 1973 - 1974 mukaye
sesinin de, alışılageldiği gibi, yıllık ortalama usulüne 
göre yapılması lâzımdır ki, bunun da verdiği netice, 
bütün iç ve dış olumsuz etkenlere rağmen fiyat artı
şının yüzde 19,1 olduğudur. 

FER İD FELEN (Van) — Yanlış, artış yüzde 29,9' 
dur. 

C. H. P. GRUPU ADİNA SALİH TANYERİ 
(Devamla) — Tabiî, açık artırmada Sayın Melen, pey 
süren kazanır. 

Fiyat artışları alınan tedbirlerle bu düzeyde tu
tulurken, tanm dışı asgarî ücretlerde yüzde 71,1 bir 
artış sağlandı. Tanm kesimindeki asgarî ücretlerde bu 
artış yüzde 73,6 oldu. İlk kez, İstanbul'dan Hakkâri' 
ye kadar Türkiye'nin her köşesinde tek asgarî ücret 
uygulamasına geçildi. 

Ayrıca, toplu sözleşmelerle işçi gelirlerinde yüz
de 48 artış sağlandı. Kamu görevlilerinin aylık öde
meleri toplam yüzde 34 arttı. Buğdayda taban fiyat 
yüzde 79,2 arttı. Şimdi yükseltilmiş olan ekmek fi 
yatları ise sabit tutuldu. Tütünde, pancarda, fındıkta 
hep artışlar oldu. Yıllardır gelirleri, fiyat artışlarının 
çok gerisinde kalan geniş köylü ve işçi kesimleri ilk 
defa, fiyat artışlarının çok üstünde bir hm a artan 
gelire kavuştular. 

Biz Hükümet olarak, yağ sıkıntısını azaltıa ted
birleri de aldık. Birlikler hızla ithalâta geçerken, yine 
birliklerin ürettiği likit yağı miktar olarak yükseltil
di. Bu arada, uluslararası tröst niteliğindeki yabancı 
firma Hükümetimizce dize getirildi; fakat sonradan 
gördük ki, biz Hükümetten ayrıldıktan sonra o fir
ma fiyat yükselişini zorlamak üzere üretimini dur
durmuş, yapılan yüksek zamma rağmen ise darJık 
ortadan kalkmamıştır. Çünkü, yağ probleminin al
tında düşünülemeyecek kadar büyük bir sömürü is
teği yatmaktadır. 

Sayın Ticaret Bakanının geçen gün burada, çok 
iyi niyetle yaptıklarına kani olduğumuz açıklamala
rı, bu drama ne yazıkki tam parmak basılmadığını 
göstermektedir, 
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Pamuk üreticilerinin, birliklerin alım merkezleri
nin önünde beklemeleri, herkesten fazla tabiatiyle bi
zi üzdü. Dünyada pamuk fiyatları düşerken, biz ta
ban fiyat olarak sekiz lira saptamıştık. Eğer, üretici 
halkı koruyan bir taban fiyat politikası izlememiş 
olsaydık, destekleme alım fiyatları, dünya rayiçleri 
üzerinden saptansaydı, birkaç saat bile kuyrukta bek
lenmezdi. Ancak, pamuklar 5 - 6 liradan, belkide da
ha düşük fiyatlarla giderdi. 

Ekonomik tedbirlerimizin neticeleri şunlar olmuş
tur : 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir kere, geçen yıl bütçe müzakereleri esnasında 

Adalet Partisi Sayın Liderinin ortaya koymuş oldu
ğu yüzde 50'iik bir fiyat artışı bamdoîsun gerçekleş
memiştir. Ecevit Hükümeti, aldığı ekonomik tedbir
lerle fiyat artış hızı eğrisini, bir evelki yılın tırman
ma noktasından aşağı doğru indirmiştir. Kâr - fiyat -
ücret dengesi sağlanmıştır. 

Ecevit Hükümetinin izlediği istikrar politikasının 
1975 yılında da izlenmesini, kâr - fiyat - ücret kısır 
döngüsünün kırılmasında gelir grupları arasında fe
dakârlıkların âdil dağılımının dikkatle gözönünde bu
lundurulmasını temenni ediyoruz. Bu nokta, özellikle 
tarımsal destekleme kapsamına giren ürünler de eko
nomik faktör yanında, sosyal amacın da gözönünde 
tutulmasını gerektirmektedir. Programın ifadesinden, 
1975 yılında sosyal amacın önemli ölçüde bir tarafa 
itileceği endişesine kapılmış bulunuyoruz. 

Adalet Partisinin sayın sözcüsü, sorumlu oldukları 
1965 - 1971 döneminde Türkiye'ye yeni bir Türkiye 
kattıklanm ve fiyatlarda bir istikrar sağladıklarını ifa
de etmiştir. 

İstikrar içinde yürümekte olan bir ekonomi, de
valüasyon ile sonuçlanamayacağına göre, bu ifadele
rini, Ağustos 1975 devalüasyon kararlan doğrulama-
maktadır. Aslında. Ağustos kararları, Türk parasına 
darbe indiren, Türk halkını görülmemiş ve acısını 
çekmekte olduğumuz bir pahalılığın ağır baskısı al
tında bırakmış olan kararlardır. Bu karar, malî ve 
ekonomik istikrarın sağlanmamış olduğunu göster
mektedir. 

Yine açık artırmaya çıkarılmış olan bir husus da, 
1974 bütçesinin açığıdır. Burada, bu bütçenin açığı
nın 1 5 - 2 0 milyar kadar olacağı ifade edilmişti. Kar
ma Komisyonda da böyle söylendi. Bu bütçenin açı
ğı, Sayın Maliye Bakanının geçen gün burada ifade 
ettikleri gibi; yani 4,5 milyar kadardır. 
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Buna mukabil, 1975 yılı bütçesinin ne kadar açık 
vereceği hakkında şimdiden kesin bir hüküm söyle
mek mümkün değilse de, karineler, bizi bazı yakla
şımlara götürmektedir. Bir kere bütçe. 8 milyarlık 
bir açıkla bağlanmış ve bunun iç istikrazla kapana
cağı ifade edilmiştir. Sayın Maliye Bakanı bugün bu
rada, istikrazın da bir gelir kaynağı olduğunu; bu iti
barla, istikraz öngörüldüğüne göre toplam kaynak
larla, toplam harcamaların dengesinin meydana geti
rilmiş olacağını beyan etti. Öyle de olsa, komisyonda 
yapılan sorumsuzca eklemelerle bir milyar daha art
mış ve istikraz edilmesi gereken meblâğ, zannediyo
rum bu şekilde 9 milyarı bulmuştur; ama bütçenin, 
bunun dışında da açık vermesi olanağı bizce görül
mektedir. Çünkü, bütçe bağlanırken, programda da 
ifade edildiği gibi, kamu kesimi dengesinin bazı var
sayımların gerçekleşmesiyle sağlanacağı ifade edilmiş
tir. Hükümet şimdi, bu varsayımları gerçekleştirmek 
niyetinde olmadığını beyan ettiğine göre, elbette top
lam gelirde ve toplam kaynakta bir düşüş olacak
tır. 

Sonra, Sayın Maliye. Bakan;, bütçe inisiyal ra
kamlarının deflate edilerek konulduğunu ifade etti. 
Biz yaptığımız araştırmalarda, incelemelerde ve mu
kayeselerde; bu rakamları deflate edilmiş şekilde gö
remedik. Endişe ederiz ki. bunlar da açığı artırıcı 
yönde olumsuz etkide bulunacaktır. Tabiatiyle te
mennimiz, bütçenin açık vermemesidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 
Hazırlanış ve takdim ediliş biçiminin Anayasal 

mahiyetini defalarla arz ettiğimiz bütçe, yine belirti
len sebeplerle enflasyonu olumsuz yönde etkileye
cektir. Aksine bütçe, daha düşük uygulanırsa, yine 
enflasyon körüğü olacaktır. Çünkü, o zaman bünye
si değişecek, tamamen tüketim harcamalarına dönük 
bir bünye iktisabedecektir. 

Esasında, bütçe samimî değildir. Bu samimiyet
sizlik; demin de arz ettiğim gibi, tahmin kalemlerin
de olduğu gibi, gider kalemlerinde de görülmektedir; 
ama bizim Anayasa ve demokrasi kuralları açısından 
bütçe konusunda İsrarla belirttiğimiz görüşler, diğer 
partilerce benimsenmemiştir. Bu partiler. Meclisten 
güvenoyu alamamış bir geçici Hükümeti âdeta normal 
bir Hükümet sayarak, bütçe konusunda ona göre du
rum almışlardır. Bu durum, yararı gerektirdiği ölçü
de ve biçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin Hüküme
te yardımcı olma isteğinden ve çabasından çok deği
şik anlam taşımaktadır. Bu davranışlarının kaçınıl

maz sonucu olarak bu partiler, iktisadî ve malî ka
rarların ve gelişimlerin sorumsuzluğunu da üslenmiş 
olacaklardır. Biz, bu partileri sorumluluklariyle baş 
başa bırakarak, bütçeye kırmızı oy vereceğiz. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler, Yüce Senatoya 
Grupumun saygılarını sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Salih Tan
yeri. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın İhsan Sabri 
Çağlayangil. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA
YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; 

1975 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının Senato-
muzdaki müzakereleri tamamlanmış bulunuyor. Bi
raz sonra neticeye müessir olmayacak bir oylamayı 
müteakip kanun tasarısı, Karma Komisyona, ora
dan da kaderini kesin olarak belirleyecek karara var
mak üzere Millet Meclisine intikal edecektir. 

Her yıl bu usule uyarak kendimizi alıştırmamız 
gerekiyor; ama acaba Karma Komisyonca karara 
bağlandıktan sonra, kanun tasarısını Büyük Millet 
Meclisi olarak bir defada müzakere etsek, daha ge
niş, daha uzun bir süre içerisinde incelesek, fayda 
yok mudur, diye düşünmekten de kendimizi alamı
yoruz. Senato üyeleri, olarak, nihaî oylara katılma
mak şartiyle böyle bir yöntemi pekâlâ uygulayabili
riz gibi geliyor bize. 

Bu genel düşünceden sonra, kanun tasarısı üze
rindeki görüşlerimizi yüksek huzurunuza getirmek is
tiyoruz. 

Sayın Maliye Bakanımız; bütçelerin, imkânlarla 
ihtiyaçların karşılaştırılması olduğundan, Devlet faa
liyetlerinin planlanması anlamına geldiğinden bahis 
buyurdular; doğru. 

Yönetilenlerin; yani milletin, yurttaşın, Devlete 
ödedikleri vergileri, yöneticilerin ne şekilde harcadı
ğını murakabe etmek ihtiyacı; bütçelerin bir bakı
ma da Parlamentoların hayat bulmasına, var olma
sına yol açmış. Böyle düşününce bütçenin, bu açıdan 
incelenmesi; hazırlayanların sigaya çekilmesi, uygu
layıcılara millet iradesinin yol gösterici telkinlerinin 
dile getirilmesi gerekiyor; ama bu yılki bütçede bu 
imkânı pek bulamıyoruz. 

~ 653 



C. Senatosu B : 35 14 . 2 . 1975 O : 2 

Bu bütçe galiba olmamış; biraz hatalı desek, Hü
kümet; «Vallahi beni işbaşına geldikten sonda, değil 
bütçe hazırlığı j^apmak, yapılan hazırlığı bile öyle 
uzun boylu derleyip toparlamaya vakit bulamadım. 
Zaten, 29 Kasımda güvenoyu alamadığım için düş
tüm, 30 Kasımda da bütçeyi Parlamentoya sundum. 
Başka fazla bir imkânım da yoktu. Karma Komis
yonda bütün partileri teşkil eden heyetle enine bo
yuna tartışır, ortak bir görüşe varırız diye düşün
düm; öyle de oldu. Böylece huzurunuza geldik» diyor. 
Doğru; yerden göğe kadar da haklı. Sade haklı de
ğil; o kadar kısa bir sürede bunu tamamlayabildiği 
için iyi niyetli ve başarılı. 

Pekâlâ, «Bu bütçe kabulümüz; ama uygularken 
aman şu bölümlere dikkat edin, buraları önemlidir» 
desek, o zaman Hükümet «Vallahi ben geçiciyim, 
Meclise dayalı bir Hükümet kurma imkânı hâsıl olun
ca hemen gideceğim. Doğrusunu isterseniz onu her
kesten çok da ben istiyorum. Görüşleriniz bapta geç
sin, yerimize gelenler elbette dikkat alır.» diyebilecek-
lar; onda da haklıdır. 

O zaman, bütçe üzerinde konuşurken; Hüküme
ti muhatap almakta bir fayda göremediğimiz için 
olacak ki, siyasî partiler olarak birbirimizle tartışma
ya başladık. Ortada bir iktidar ve muhalefet de ol
mayınca, her siyasî parti konuyu ayrı açılardan eleş
tirmeye, bu arada Hükümete söylemediğini birbirine 
söylemeye çalıştı. Bu, eşine her zaman rastlanma
yan bir durum. 

Millî Birlik Grupu sayın sözcüsünün, Bütçe Ko
misyonunun teşkilini kınamaya, bütçenin güvenoyu 
almayan bir Hükümet tarafından verilmiş olmasını 
yadırgamaya götüren durum da bu olsa gerek; ama 
bu mlâhazalar Cumhuriyet Halk Partisi saym söz
cüsünü daha ileri bir gröüşe götürüyor ve bazı kesin 
hükümleri ortaya atmasına yol açıyor: 

«Bu bütçe hukukî sağlıktan yoksundur, kayna
ğını Anayasadan almıyor. Özü ve temeli demokrasi 
kuralîariyîe bağdaşmıyor. Siyasal sorumluluk ilkesine 
açıkça aykırıdır. Biçim ve içerik...» Bu «içerliği» iyi 
bilmiyorum da, galiba muhteva olacak... «... yönün
den sakat. Geçerliliği, meşruluğu şüpheli. Nihaî hü
küm' yararsız, talihsiz bir belge...» 

Sözlerime başlarken de arz ettiğim gibi; bütçe
nin, hakikaten eşine rastlanmayan bir durumu var. 
A layasamızda, kanunlarımızda içinde bulunduğumuz 
duruma tıpatıp uyacak belirli, açık kurallar da yok; 
doğru. Ortada bir hukukî boşluk olduğu da doğru. 

Doğru; ama bu cihet, böyle bir durumda sadece 
«Benim görüşüm, benim hukukî, anlayışımdır, doğ
rudur; başka türlüsü gayrimeşrudur, sakattır, falan
dır, kasıtlıdır» gibi rahat ve mesnedi zayıf mütalâala
ra pek yer vermese gerektir. Bu, ağırbaşlı bir davra
nış sayılmamalıdır. Hele, kendisini iktidar altarna-
tifi gören bir partiye de hiç yakışmıyor. 

Kendileri dışında değişik birçok partinin, bağım
sızların, konuya baktıkları açıyı, Anayasa hükümle
rini altüst etmek diye tanımlamak, hukukî keyfilikle 
suçlamak, (Hoş ben, bu «Hukukî keyfilik» tâbirini 
de kavrayamadım, lezzetine varamadım, hukukî ise 
niye keyfidir, keyfî ise hukukî olmaz; ama öyle mü
nasip görmüşler) bunu bir talan havası diye adlan
dırmak bizce doğru olmaz. Cumhuriyet Halk Parti
sinin sayın süzcüleri bu iddiaları öne sürerken şu ar
gümanlara dayanıyor: 

Efendim, bu Hükümet güvenoyu almadı; program 
da yok. Programı olmayan, güvenoyu almayan Hü
kümetler bütçe yapamaz ve dönüyor sayın sözcüler, 
kendi partisi hariç, bütün Parlamento üyelerine soru
yorlar. Bir Hükümet programından yoksunsunuz, si
yasî bir partiye dayanmayan bir Hükümet ile karşı 
karşıyasınız, neye güvendiniz de bir ülkenin bir yıl
lık kaderine hâkim bir bütçeyi karşımıza getirebilyor-
sunuz? 

Bu bir düşünce tarzı, ağırlığı da var; saygı ile 
karşılamak gerekir, ama aksi düşüncelerde de ağır
lık bulunabilir. Hatta, hukukî geçerlilik ortaya ko
nabilir; Anayasadan örnekler verebilir. Bir başka par
ti çıkabilir ve Siz bunu Anayasaya, hukuk kuralla
rına aykırı buluyorsunuz. Ben böyle düşünmüyorum. 
Bugün karşılaştığımız durumun tıpkısı Anayasada 
yok; fakat buna çok benzer, koşullan tamamen aynı 
bir durum Anayasada var. Hem de,-bugün bizim çöz
düğümüz şekilde karara bağlanmış. Ona ne dersiniz?» 
diyebilir «Neymiş o?» diye sorarsanız; onu da şöy
lece izah edebilir. 

Malûmdur ki, Anayasanın 108 nci maddesi uya
rınca, güvensizlik oyu sebebiyle. Bakanlar Kurulu 
onsekiz aylık bir süre içinde iki defa düşmüş ve üçün
cü defa güvensizlik oyu verilmişse seçimleri yeni
lemek gerekir. 

Seçim yenilenmesi kararı alınca hemen icraata 
geçiliyor; 60 günü takibeden ilk pazar günü de se
çim yapılıyor. 
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Seçimin, seçim dönemi bitmeden yenilenmesine 
karar verilmesi halinde Anayasa, memleketin geçi
ci bir Bakanlar Kurulu ile idaresini öngörmüş. Bu 
Bakanlar Kurulu gerek seçimlerin cereyanı süresin
ce. gerekse seçimler bittikten sonra yeni hükümet ku
ruluncaya kadar iş başında kalır. Anayasanın, gü
vensizlik oyu ile üç defa bir hükümet düşmesi ha
linde koyduğu rejim bu. 

Farzedelim ki, üçüncü defa güvensizlik oyu al
mak suretiyle hükümetin düşmesi ve seçimi yenileme 
zorunluluğu tam Anayasanın, hükümetin bütçeyi 
Meclise sunmakla görevli tuttuğu tarihe. Kasını son
larına yaklaşmış. Bu takdirde bütçeyi Anayasanın 
öngördüğü geçici Bakanlar Kurulu Meclise sunacak. 

Yine farzedelim ki. seçimler oldu, Ocak sonuna 
doğru yeni Meclis toplandı; ama Meclislerin ortaya 
koyduğu aritmetik, tıpkı 1973 seçimlerinde olduğu 
gibi hükümet kurulmasını çok zor şartlara ve uzun 
zamana bağladı: 100 küsur gün harcadık. 

Şimdi bir geçici Bakanlar Kurulu düşmüş, ver
miş bütçesini, seçimi yapmış gelmiş, yeni hükümet 
kurulamıyor; ama iş başında kendisi: fakat bu büt
çe görevini yerine getirmeye çalışacak. 

Demek istiyoruz ki. Anayasamızın bir icabı ola
rak geçici bir Bakanlar Kurulu gerekirse, hadiseler 
icbar ederse üç dört ay işbaşında kalmaya mahkum 
ve mecbur olabilir. Acaba, bu misâl ile bugünkü Hü
kümet arasında bir benzerlik var mı? 

Biliyorum, şimdi hemen denebilir ki. efendim. 
geçici Bakanlar Kurulu bir Anayasa müessesesidir; 
hukukîliği, meşruluğu Anayasadan geliyor; böyle 
güvenoyu almamış bir hükümet ile nasıl mukayese 
olunur? 

Doğru, doğru: ama şu geçici Bakanlar Kurulu
nun kuruluş şekline bir bakalım. Bugünkü Hükü
mete benzeyen, benzemeyen tarafları ne? Onu bir 
mukayese edelim. Biz, bugünkü Hükümete niye iti
raz ediyoruz? Bu Hükümet güvenoyu almamıştır di
ye. Geçici Bakanlar Kurulu için Anayasa ne diyor? 
Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvu
rulmaz. 

Demek ki, güvenoyuna başvurulmayan bir hü
kümet Anayasa gereğince, eğer bütçe takdimi ve büt
çe müzakereleri zamanına raslayan bir tarihte bu hâ
dise cereyan ediyorsa, pekâlâ olabilecek. 

Efendim, bunun programı yok. Güvenoyuna baş
vurmayan hükümetin de zaten programı olmaz, Öy
le bir itiraz da geçerli değil. 
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Şimdi dönüp denebilir ki, «Efendim, geçici Ba
kanlar Kurulu Meclislerden çıkıyor; bu hükümet 
öyh rai?» 

Bakalım, geçici Bakanlar Kumlunu Anayasa na
sıl kurmuş? Anayasa diyor ki 108 nci rmdde gere
ğince seçimlerin yenilenmesine karar ver'imesi ha
linde düşen hükümetin bakanları çekilir. Geçici Ba
kanlar Kurulundaki Adalet, İçişleri, Lüastırma Ba
kanlıklarına Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ba
ğımsızlar arasından, diğer bakanlıklara da Medısde-
ki parti gruplarının oranları nispet nd s bakan tâyin 
edilir. 

Şimdi geçici Bakanlar Kurulunda Anavasa, ar
lık program, falan düşünmüyor; Meclisteki siyasî 
parti gruplarının oranına göre bir hükümet kur, di
yor. 

Hemen simdi bana dersiniz ki, bak gördün mü. 
bütün bakanlar Meclisten tâyin edilecek, hem de nar-
tili elaca!;; işte fark burada. Acele etmeyelim, mad
denin arkasını okuyalım. 

Madde diyor ki, «Siyasî parti gruplarından alı
nacak üye sayısını, Millet Meclisi Başkanı tespit ede
rek Başbakana bildirir. Başbakan partilerden kimi 
seçerse ona görev verir. Teklifi kabul etmeyen ya da 
sonradan çekilen partiler yerine. Başbakan "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içinden ya da dışardan bağım
sızlar getirir.» Ben veya bu iddiada bulunanlar de
seler ki. «Böyle kurulacak bir hükümetin manzarası 
bugünkü Hükümete çok benzeyebilir. Hükümet gü
vensizlik oyuyle üç defa düşer, seçime girer, yeni 
hükümet kurulamaz ve çok partili bir koalisyon H-
ıluğu için. partiler de prensip olarak geçici bakan
lar kuruluna katılmak istemezler. Başbakan mecbur 
oku-, onların çoğunu dışardan ya da Büyük Millet 

| Meclisi içinden atamaya..» 
Şimdi, bu Hükümette özür olacak ne gördükle, 

Anayasanın öngördüğü geçici bakanlar kurulunda da 
o vaziyet var. Bu Hükümet de zaten zoraki bir ge
çici kurul haline düşmüş. Anayasada böyle kurulan 
hükümet bütçe yapamaz, şu tasarrufları icra edemez 
diye bir kayıt da yok; olamaz da zaten. Bu da bir 
görüş ve bunu da kendine göre savunan çıkar, «Bun
dan başka görüş meşru değildir» diyebilir. 

Onun için, böyle «Hukukîliği, meşruluğu şüphe
li bir kurul nasıl 100 milyarları aşan varlığa hükme
debilir, buna Anayasa ne der?» edasıyle yüksekten 
konuşursak, o bütün içgüdülerimizi, art niyetlenmi
şi sırtına yüklediğimiz Anayasa, dile gelip de «A i'i 
gör um. bunlar süslü lâflar: ama hayat yürüyecek, 
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hukuk kuru kaideler değil, hukuk da hayatın bir par
çası, çağımızın hukuk görüşü bu mertebeye geldi, dev
let yaşayacak, yatırımlar yapılacak, memurlar maaş 
alacak, vergi toplanacak; biz onun için bu yolu mü
nasip gördük» deyiverirse, o zaman, «Hukuk devle
ti ilkesinden tutunuz da, bütün Anayasayı alt üst 
ettiniz, hukukî keyfilik içinde vatan kurtarıcısı ha
line geldiniz, şimdi de ayıbınızla övünüyorsunuz» di
yenlere, kendileri gibi düşünmeyenler bir sertçe dö
nüp de «Bak Anayasa ne diyor?... Biz onun dedi
ğini yaptık. Siz zamirinizi Anayasaya gördürmek is
tiyorsunuz, bu doğru değildir» diyemezler mi? 

Bu misâli niçin veriyorum?... Fikirlerimizi sa
vunurken, bunları kutsal kitapların kesin ayetleri gi
bi (İşte bu garip), gerisini dinlemeyiz edası ve bunu 
tezyifkâr bir üsluba sokmaktansa, «Bizim anlayı
şımıza sizin anlayışınızdan farklı, biz böyle düşünü
yoruz» demek çok daha doğru. 

Hepsi birbirinden ayrı birçok parti, devlet kadro
sunu dolduran teknisyenler, bağımsızlar, değerli ki
şilerden, ilim adamlarından kurulmuş bir Hükü
met erkânı bir olmuş, tartışmışlar, kararlaştırmışlar, 
bir yol bulmuşlar. Bir parti böyle düşünmüyor. Olur; 
görüşünü saklı tutar, ama öbürlerine «Talancısın, 
çıkarcısın, Anayasa dışısın, keyfisin, ayıp içindesin» 
demek hakkını niçin, nasıl görüyor? Herkesi delâlette, 
salt kendisini doğru yolda sanmak bize göre gaflet
lerin en büyüğüdür. 

Bu verdiğimiz misâli Bütçe Plan Karma Komis
yonuna da uygulayabiliriz. Anayasa geçici bakanlar 
kurulunun kuruluş biçimini Mecliste grupu bulunan 
siyasî partilerin oranlarına göre ayarlamış. Böyle bir 
hükümet işbaşındayken, karma komisyon kurulması 
gerekiyorsa, o zaman işte o komisyon bugünkü kısa
sa göre kurulacak. 

Şimdi, böyle düşündüğünüz zaman, sizi suçluyor
lar; «Siz cephe kuruyorsunuz, Milleti bölüyorsunuz», 
diyorlar. Birbiriyle pek alâkası görülmeyen isnatlara 
maruz kalınıyor. Evet, bir Milliyetçi cephe kurulmuş; 
ama bu cephe herhangi bir partiye ya da zümreye 
karşı kurulmuş değil ki, bunu kuranlar gayelerini 
açıklamışlar. Felsefeleri yakın partiler bir araya gel
miş, «Biz Türk Milletinin birliğini, devletin bütün
lüğünü korumak için ele ele verdik. Milletimizi halk
lar) diye dilim dilim bölmeye kalkışanlara katılmı
yoruz. Atatürk Cumhuriyetini Anayasadaki temel va-
sıflarıyîe ayakta tutmak için ant içtik. Demokratik 
rejimi çökertip yerine aşırı solcu bir baskı ve tahak
küm rejimi kurmak isteyen, bunun için örgütlenenle-
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re fırsat vermeyeceğiz. Sınıf kavgası sürdürmek iste
yenlerle mücadele edeceğiz. Fenalığın değil, iyiliğin 
adamıyız» diye de kendilerini prezante eden bir açık
lama yapmışlar. Bu cephe, bu girişim hiç bir parti
nin, hiç bir zümrenin aleyhine değil. Niçin başkala
rı, «Aman ne güzel. Bunlar bizim de tereddütsüz ka
bul ettiğimiz ilkelerdir» demiyorlar? Bir araya gelin
miyor; mani ne acaba?.. Acaba aşırı solcu bir baskı 
ve tahükküm rejimi kurdurmayacağız, haikı dilim 
dilim bölmeyeceğiz, sınıf kavgasına yol açmayaca
ğız gibi ilkeleri anti demokratik mi buluyorlar? 

Milliyetçi cephe için çalışanların karşısına çıkıp, 
«Biz cepheci değiliz. Kursak, kursak İstiklâl cephesi, 
Garp cephesi, İnönü cephesi, Kıbrıs cephesi kura
rız, başka cepheler kurmayız» diyorlar. Peki o cep
heyi kuranlar da dönüp, «Allah Allah milliyetçilik 
ayıp mı, milliyet de istiklâl gibi, memleket için sa
vaşmak gibi yüksek, kutsal bir ilke değil mi? Niye 
ondan tiksinerek bahsediyorsunuz, bu niye bölücülük 
olsun? İstiklâl için, İnönünde düşmanş yıkmak için, 
Kıbrıs'da hakkımızı almak için kenetlenmek, bir
leşmek bölücü değil de, kimseyi hedef almadan an
cak ve ancak ortak tehlike ve düşmanlara karşı mad
dî, manevî birliği amaç edinen bir teşebbüs karşım
da bu asabiyet, bu telâş, bu alerji neyin ifadesidir?» 
deseler, ne cevap alacaklar?. 

Milliyetçi Cephe hiç bir siyasî partinin veya bîr 
zümrenin karşısında değil, Türklüğün, milliyetçiliğin 
yanında. Milliyetçi düşünenler, felsefeleri birbirine ya
kın olanlar birleştiler de fena mı yaptılar? 

Engellere rağmen Meclisi çalıştırdılar, memleketi 
bütçesiz bırakmamanın çabası içine girdiler. Gerek 
Bütçeye, gerek Karma Komisyona, Milliyetçi Cephe
ye çok ters açıdan bakanlar, kendileri gibi düşünme
yenlerin niçin böyle hareket ettiklerine, yine kendileri
ne göre sebepler, izahlar buluyorlar. «Böylesine Ana
yasa kurallarına, hukuk devleti anlayışına aykırı biçim
lerde bütçe hazırlamalarının sebebini biz biliyoruz. 
Size de anlatalım» diyorlar ve başlıyorlar: 

«Vaktiyle ülke acz, kayıtsızlık, basiretsizlik için
de bunalmış, değişen bir toplumun isteklerine uy
gun düşmeyen bir politikayı ısrarla izlemek isteyen
lerin elinde idi. 12 Mart geldi, demokrasiyi askıya al
dı; ama bunları da daha fazla memlekete zarar ver
mekten alıkoydu.» 

Şimdi, insan şaşırıyor; karşınızda güvenoyu ala
mamış bir hükümet ve onun bütçesi konuşuluyor. 
Bu 12 Mart nereden çıktı, neden geldi buraya? İza
hını yapmakta güçlük çekiyoruz. Bazı konular var-
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dır; üzerinde günlerce, aylarca konuşmak mümkün
dür; ama en hayırlısı, o konuları çok konuşmamak
tır. Biz kendiliğimizden 12 Mart'a dokunmayız, ama 
nedense, sağolsunlar Sayın Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlarımız, grup adma, şahısları adma, iliş
kisi olsun olmasın her fırsatta bu bahse değinmek
ten pek hoşlanırlar. Biz de mecbur olunca konuya 
döneriz. 

Biz şimdi burada, «Parlamento ve Hükümet sü
regelen icraatı ile..» diye başlayan ve sadece olay gü
nündeki iktidarı değil, Anayasanın yürürlüğe girişin
den bu yana reformla eğilmeyen, C. H. P. ikti
darları da dahil bütün gelmiş geçmiş hükümetleri ve 
başta Parlamentoyu hedef alan bu girişimin, öyle 
ucuzca tahrif edilerek ve yakışıksız sıfatlar izafe edi
lerek tüm Adalet Partisine mal edilmesi gayretine 
değinecek değiliz. Hattâ, Parlamentodan yakınıp, ça
reyi yine Parlamentoda aramanın çelişkisine de gir
meyeceğiz. 12 Mart, bir bakıma, ondan medet uman
lara hayrı olmayan; sadece rejime, memlekete bü
yük yaralar açan kötü bir tertibin en az zararlı çö
züm yolu olarak karşımızda duruyor. 

Rejime, memlekete yaralar açıldı diyoruz. Bu
nun kanıtı şu suallerin içinde : 12 Mart, güçlü, etki
li bir iktidar getirmek, önemli meseleleri çözmek için 
yapıldıysa, o günden bu yana gelip geçmiş hükü
metlerin hangisi güçlü, etkili bir iktidar oldu? İster 
olağanüstü devrenin zoraki iktidarları, ister seçim
den sonraki zorlukların ortaya çıkardığı kutuplar 
koalisyonu, memleket dertlerinden çok kendi dert
leriyle uğraşmak zorunda kalmadılar mı? ömürleri 
kısa, imkânları dar olmadılar mı? O günden bu ya
na, değil güçlü, inandırıcı, sadece Parlamentoya da
yalı şartına da razı olduğumuz halde, bir iktidarı 
mumla arar hale gelmedik mi? Bunları çamsakızı gi
bi birbirimize tekrarlamakta fayda yok. Benim asıl 
üzerinde durmak istediğim konu, «Demokrasiyi as
kıya aldı, ama hiç olmazsa Adalet Partisi devirdi ya» 
hükmü olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tarih, eğer ders alınmazsa sıkıcı bir masal olur. 

Osmanlı tarihinde çok ders alınacak durumlar var. 
Bunları bugün hatırlamak, yakın olaylara kıyaslamak 
çeşitli yorumlara yol açar. Bir Genç Osman olayı, 
arkadaşlarımızın öne sürdüğü olayla tesadüfen ay
nı tarihe rastlayan bir 12 Mart 1632 ihtilâli. Bir ço
cuk padişahın, bir genç Sultan Murad'ın, bu ihtilâ
lin doğurduğu «Ayak Divanında» zorbalara zorba
ları âlet olarak kullanan vezirlere, devlet ricaline, ba

şım, canını ortaya koyarak haykırdığı cesur, ateşli 
sözler. Bugün tekrar edilse, hepimiz için çok faydalı, 
ibret alıcı misaller olur; ama bunların hepsini bir 
yana bırakalım. Demokrasiye pahalıya mal oldu, as
kıya alındı; ama helâl olsun, iyi oldu zihniyetini ter-
ketmezsek huzura kavuşamayız. Bizlere, politikacı
lara, bu kutsal çatılar altında millet iradesini temsil 
etmekten, onun adma burada bulunmaktan başka hiç 
bir gücü, kudreti olmayanlara sesleniyorum : Bizleri 
buraya meşruiyet getirdi. Meşru yollarla millî irade 
hizmetine girdik. Meşruiyet dışında herhangi bir du
rumda, kimin lehine, kimin aleyhine olursa olsun, 
hedefi, gayesi ne olursa olsun, eğer o harekete de
mokrasiyi askıya aldı, rejimi yaraladı diyebiliyorsak, 
bu kamda isek, o hareketin karşısına, aramızdaki gö
rüş farkları ne olursa olsun, kanlı bıçaklı bile olsak 
toptan, tek bir vücut, yıkılmaz bir kale gibi çıkmaz
sak, (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) biz 
tartışırız. Ama çözüm yolu kurallardır, meşruiyet 
yoludur diye direnmezsek, aksine bu davranış kural 
dışı, ama gerekli görüldü, doğrusu biraz da benim 
görüşüme uygun geldi havasına kapılırsak, üstelik, 
böyle bir duruma cankurtaran simidi gibi her fırsat
ta sarılırsak, bu gibi olaylardan hiçbir zaman kurtu
lamayız. 

Bu görüşlerimizin, Silâhlı Kuvvetlerimizi inciten ta
rafı yoktur. Silâhlı Kuvvetler, kahraman Türk Or
dusu ne bir zümrenindir, ne de Milletten ayrı bir 
unsurdur. Gelmiş iktidarların hepsi ona millet mem
leket uğruna baş koymuş bir mesleğin mensubu ol
manın gerektiği sevgiyi, saygıyı esirgememiştir; yi
ne de esirgemiyecektir. Esasen, bu kadar olaylara 
rağmen onların hiç bir maceraya iltifat etmemesi, 
bu saygının ne kadar haklı olduğunun bir delilidir. Ge
lin, cihanın takdirini kazanmış, Türk Milletinin gu
rur, iftihar kaynağı haline gelmiş, ecdat yadigârı bir 
kuruluşu, siyasî partilerin cezalandırıcısı, günlük po
litikanın unsuru haline sokmayalım; onları kışlaların
da, büyük görevlerinde rahat bırakalım. 

Bütçe dolayısıyle konuşulan konular arasında, ak
tüel bir niteliği olan gençlik sorunları da var. Bu 
kürsüde, grupları ya da şahısları adına fikirlerini 
açıklayan değerli konuşmacılar, bu konuya değişik 
açıdan yaklaştılar. Millî Birlik Grupu adına cidden 
çok değerli emek geçmiş bir konuşma yapan Selâ-
hattin Özgür arkadaşımız, «Buhranın uzamasıyle kö
tü bir ortam yaratıp, bulanık suda balık avlamak is
teyenlerin, yükseköğretim gençliğini hedef aldığına» 
işaret etti. Bu konuya objektif bir açıdan bakıyor, 
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«Gençleri etkileme iştihası belirli merkezlerden ida
re ediliyor. Bunları salt öğrenci olayları gibi göster
meye çalışmak, asıl maksadı örter, yanılırız; dikkat
li olalım, paravanın arkasındakileri de bulalım...» bu 
görüşte isabet var; ama aynı olaylara çok değişik, bi
ze ters gelen, hattâ endişe veren bir biçimde de yak
laşanlar var. Bakınız onların görüşüne göre gençlik 
olaylarının ciddî sebebi nedir : 

Bu arkadaşlarımız, «Gençlik hareketlerinin se
bebi açıktır» diyorlar. Memlekette sermayeci, ege
men güçler var. Bunlar çağ dışı, bunlar sermaye bi
rikimi isterleri, tutucu, bireyci, halk kitlelerinin üre
time, üretilen ekonomik varlıkların dağılımına doğru
dan doğruya özgürce katılmalarını, yönetimde söz 
sahibi olmalarını önleyen çarpık ideolojilerin peşin
de, banlar ortalıkta terör havası yaratıyorlar, geri 
kafalı gençleri kışkırtıyorlar, bu yoldan da kaba kuv
vet ortaya çıkıyor. Niye?.. Bu egemen çevrelerin ga
yeleri faşist, ceberrut bir devlet yaratmakmış, bu bir 
insanlık suçu imiş. Tabiî ki, çağdaş gençlik bu fikir
de değilmiş, bunun içindir ki, bu egemen çevreler 
mevcut oldukça, gençliğin diri gücü bunların daima 
karşısına çıkacakmış, bu egemen güçleri günün bi
rinde yeneceklermiş, yeninceye kadar da bu müca
dele sürecekmiş... 

İşte gençlik hareketlerinin bazı görüşe göre açık 
tablosu.. İnsan gayrî ihtiyarî «el insaf» diyor. Ceber
rut bir devlet yaratma arzusu, insanlık suçu... Bu üs
lubu anlamak, daha doğrusu ne anladığını dile ge
tirmek çok güç. Bu bireyci, tekelci dünya görüşü, ser
maye birikimi isterleri, egemen güçler, onların yan
daşları siyasî partiler... Bu toptan suçlamanın mu
hatabı kim?.. Çıkarcı sermaye çevreleri burjuvalar, 
teokratik devlet özlemcileri ibareleri Sayın Maliye 
Bakanımızı da etkilemiş ki, masum bir hayret içinde, 
«Vallahi ben bunların kimler olduğunu bilmiyorum. 
Biz galiba üniversitede fildişi kulelerde yaşıyoruz. Ba
his buyurdukları gruplar kim? Görmedim, bu yaşıma 
geldim hiç birisiyle de henüz tanışamadım. Onun 
için de bunları cevaplandıramıyorum.» dediler. 

Şimdi, hangi bölüm olduğu pek belli olmayan 
diri bir gençlik, kimler olduğu bilinmeyen bir ser
maye birikimcilerine, tekelci bireycilere; onları yola 
getirinceye kadar saldıracaktır demekle, gençlik olay
larım nasıl, nereden çözeceğiz?.. Bu, kim olduğu bel
li olmayan, savunulan gençlik ne istiyor?.. Anayasa
mız var. Ekonomi de karma rejimi öngörmüş, özel 
teşebüsü kurmuş, savunmuş, herkesi dilediği işi yap
makta. dilediği ticareti seçmekte serbest bırakmış. 

Bu yolda para kazananlara düşman mı kesileceğiz?. 
Bunu konu açıklanmalı. Arkadaşlarımız buraya gel
meli açık açık, «Biz kâr müessesesini tanıyoruz. Bi
zim bunda bir ihtilâfımız yok» demeli. Ya da «Bir 
vazonun maliyeti 2 lira, 2 lira da el emeği, bu an
cak 4 liraya satılır, 5 liraya satılırsa 1 lirası hırsızlık
tır, sermaye birikimine gider» diyorlarsa, bu zihni
yetin Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bir yeri 
olduğunu sanmıyorum. 

Hayır efendim, «Kim demiş kâr olmayacak. Biz 
de senin gibi kâra da, hür ekonomiye de inanıyo
ruz» diyorlarsa, o zaman zengin ele olacak, serma
ye sahibi de olacak ve bu zümrede memleketin say
gıdeğer insanları olacak. O zaman gençlik sorunları
na bu yanlış, işe yaramaz teşhisleri koymaya da ma
hal kalmayacak. 

Nasıl meşruiyet karşısında, aramızdaki görüş 
farkımız ne olursa, olsun, hep beraber dimdik çık
mamız gerekirse, kökünü Marksizm. Leninizm, 
Maoizm'den alan sapık ideolojileri de hep beraber 
dimdik göğüslemeye mecburuz. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Ben, arkadaşlarımın hiç biri, sosyal adalet ilke
leri dışında bu görüşü savunduklarına kani değilim. 
Hiç biri yasalarımızın yasakladığı, milletimizin la
neti rejimlere yaklaşmanın gayreti içinde değildirler 
Bundan zerrece kuşkumuz yoktur, ama Sayın Öz-
gür'ün de dile getirdiği gibi. bu memleketi o istika
mete sürüklemeye can havliyle çalışan belirli mer
kezlere açıkça adını koyalım. Beynelmilel komüniz
me bilerek, bilmeyerek yardımcı olmaya kalkışanların 
karşısında olalım, diyorum. 

Bir memleket ya demokratik usulle idare ola
caktır, ya tufan olsun denemez. Demokratik sol na
sıl bir görüşse, serbest ise. o memlekette demokratik 
sağ da olacaktır, mutedil sosyal adaletçi de olacak
tır. Bu görüşler beraber yaşayacaklardır. Görüşleri
miz ayrı diye, birbirimizi kıymaya kalkışamayız. 
İnançlarımız uymuyor diye birbirimize hor. hakir 
bakamayız. «Yandaşlar, çağ dışları, diyalektikten 
haberi olmayanlar diye birbirimize haykıranlayız. 

Materyalist diyalektikten onu yıllarca uygulayan
lar ne hayır gördüler ki, biz hasretini çekeceğiz? 
Marks'ın, Lenin'in, Troç, Trotskı, Kautskys'nin ki
taplarında ayrı ayrı tanımlanmış, birçoğu uygula
maya konmuş, fiyaskoyla sonuçlanmış ve bugün 
artık geri sayılan birtakım doktrinleri, toplumun re
fahı cazibesiyle, pek süslü ambalajlar içerisinde, son 
turfanda mallar gibi siyaset pazarına sürmek isteyen 
ler sarmış dört yanımızı; dikkatli olmayacak mıyız''. 
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Ekonominin, sosyal gücün halkın elinde toplan
masına, bugün ne engel var? Hangi yasamız bunu 
yasaklıyor?.. Anlıyorum; bu memleketin ekonomik 
düzeni, sosyal yapısı islâha muhtaçtır. Sakat gele
nekler, ters işleyen kurallar var, topluma ur gibi 
yapışmış dersler var. Her bölümümüz gibi, bu kesi
mimizi de düzeltmeye muhtacız; ama bunu kıra dö
ke yapmak var; Avrora'nın toplarıyla yıkarak yeni 
bir nizam kurmak var, bir de hem demokrasiye ke
der getirmeyerek, hem de totaliter doğu sosyaliz
minin, insanı kendi kendisinin esiri, kendi yarattığı 
putların kurbanı yapan sakıncalarından koruyarak, 
insanca yaşamanın yollarını arayarak yapmak var. 
İkinci yolu seçince insan neden çağ dışı olsun?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her çeşit düzenin bir bozuk yanı vardır. Bazıla

rının özlediği ve bu memleketi içine itmek istediği 
totaliter doğu sosyalizminin bozuk yanları yok mu? 
Grevi inkâr eden, kazancı anlamsız hale koyan, öz
gürlüğü düş yapan, insan düşüncesini sağı, solu çi
zilmiş bir açıdan dışarı çıkmasına izin vermeyen tu
tum; şimdi o rejimlerde bile artık tartışılır oldu. On
larda bugün düzenlerini ayarlamaya, toplumda yeni 
tüketim ihtiyaçları yaratmaya, eskiden aforoz ettik
leri birtakım sosyal kuruluşlara, mabede, aileye. 
dozunu kıssalar bile, özgür düşünmeye yönelirken, 
onların dönmekte oldukları hedefleri biz kendimize 
yeni nişangâh diye mi seçeceğiz? Bu materyalist 
ilkeler programlardır, para ile zamanla gerçekleşebi
len şeylerdir. Biz gençliğe bir ideal verelim. İdeal 
yaklaştıkça uzaklaşan şeydir. Gençliği büyük Türki
ye'nin aşığı, büyük Türkiye'nin yolcusu, öncüsü ya
palım. Bunda birleşebiliriz. Bu konuda niyetlerimiz
de büyük farklar olmadığını ümit etmek isterim; 
ama şu alışmadığımız üslûbu, edebiyatı, kendisi gibi 
düşünmeyenleri komünizmin isterik mücadelecisi say
maları, milliyetçiliği kınamaları, milletin gözüne ba
ka baka yalan söyleme iddialarını, meydan okuma
ları bir tarafa bırakırsak, daha sakin, daha uzlaştırı
cı bir platform içinde rahat rahat konuşabileceğimi
zi zannediyorum. 

Milliyetçi cepheye yönelen başka bir suçlama 
daha var. Bu cephenin mensupları, bunalımı uzat
mak, Cumhuriyet Halk Partisinin kazandığı itibarı 
zaman içinde eritmek, seçimlerden taun gibi kaçmak 
için toplanmışlardır.... Mademki, kendilerine güveni-
yorlarmış, madem ki, kamuoyunun c/c 67'sine biz 
hitabediyoruz diyorlarmış, işte hodri meydanmış, 

onlar hep birlik olsunlarmış, Cumhuriyet Halk Par
tisi tek başmaymış, seçim meydanına gitmeliymiş, 
herkes boyunun ölçüsünü almalıymış... 

Bazı şeyler, kumara benzer. Sıkışınca «Ya kar
nı, ya sırtı» der, zar atarsınız. Ya da blöf yaparsınız. 
Seçimi böyle bir şey telâkki etmek, o havayla seçim 
sloganı işlemek doğru olmasa gerek. 

Seçimden korkulamaz değerli arkadaşlarım; kor-
kulsa da kaçılamaz. Er geç olur. Prestij kazanan si
yasî partiler, «Aman havı geçmesin, soğumasın» di
ye telâş ederlerse ya prestijleri gerçek değildir, ya da 
vatandaşa kendilerini benimsettiklerine inançları yok
tur. 

Seçimden niçin kaçılır? Seçimi niye istiyoruz? 
Memleketi yönetecek Meclise dayalı bir hükümeti 
bu Parlamentodan çıkaramadık, pek çıkacağa da 
benzemez. Son çare, bir yeni deneme yapalım diye, 
seçime gideceğiz; ama henüz Parlamentodan hükü
met çıkarma imkânları sonuna kadar denenmiş de
ğil. Milliyetçi Cephenin başarıları kısa devre içinde 
sonuç verebilir. Belki pek yakında engelleri aşarlar 
ya da seçim zorunluluğu karşımıza çıkar. 

Eğer seçimi, bunalıma bir çare diye yenileyecek -
sek, geçen seçimin ortaya koyduğu bazı sorunları da 
çözümlememiz gerekir. Neymiş o sorunlar; beraber
ce bakalım: 

Seçmen kütükleri nufüs hüviyet cüzdanlarının 
birlikte tetkiki şartına bağlı olmayarak hazırlandı. 
Seçim yaşına girmeyen birçok seçmenlerin tarafgir 
muhtarlar tarafından kütüklere geçirildikleri iddia
ları çıktı. 

Seçmen kartları fotoğraflı değil; Ali'nin yerine 
Veli, Ayşe'nin yerine Fatma oy kullandı» dendi. 

«Geçen seçimde yarım milyon oy iptal edildi. 
Bunda sandık kurulları gayretkeşlik ettiler, bilhassa 
öğretmenler taraf tuttular» dendi. 

Sandık kurullarına her parti temsilcisini gönde-
remiyor. Üç parti temsil edilebilecek : Kura ile belli 
oluyor. Kurada şanssız çıkan partiler haklarını sa
vunamıyorlar, mağdur oluyorlar iddiası var. 

Bizzat seçim sistemi üzerinde tartışmalar var. 
Halk Partisinin Adalet Partisinden fazla aldığı oy
ları, Halk Partisinin, Adalet Partsinden fazla kazan
dığı milletvekili sayısına taksim ederseniz, her 9 003 
oya bir milletvekili düşüyor. Adalet Partsinin aldığı 
oyları mevcuduna taksim ederseniz, Adalet Partisi
ne her milletvekili 19 bin küsur oya maloluyor. Mil
lî Hareket Partisinin tüm aldığı oyu kazandığı san-
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dalyeye taksim ederseniz bir mebusa 150 bin oy dü
şüyor. Demokratik Parti, «Ben Millî Selâmet Parti
sinden fazla oy aldım, ondan az çıkardım» diyor. 

Bunları daha uzatmak mümkün, bu iddialarda 
gerçek payı, var, düzelir, düzelmez ayrı şey. Belki 
de hepsi tevatürdür; ama ne olursa olsun seçim sis
temini, bu iddiaları geçersiz hale sokmak pekâlâ 
mümkündür. Bu elbirliği ile yapılır. 

Seçmen kütükleri bozukmuş.. Yeni baştan yapa
rız. Bir hane aç, nufüs kâğıdının numarasını da yaz, 
kütüğe kaydettiğin adamların nufüs kâğıdına bak, 
deriz. Seçim sandığı başına gidenler, o kütükte ya
zılan kişi olduğunu hüviyetleri ile ispat etsinler de
riz. Orada bir damga vurulur, «1975 seçimleri için 
oyunu kullanmıştır. Başkasının yerine gidemez, ya
hut da iki defa oy kullanamaz. 

Oyları mı iptal ediliyor, partiler mağdur mu olu
yor?.. Her partinin bütün temsilcileri sandık kurul
larına iştirak etsin; 7 partinin 7 temsilcisi de girsin. 
Onlara ücret de verilmesin, kendi partilerinin hak
larını, kendi partileri adına korusunlar. Şimdi üç 
partiliye ücret veriliyor, onlara da vermesinler; her 
parti alâkadar olsun, kendi temsilcisini yollasın, hak
kım korusun. 

Öğretmenlik eli öpülmesi bir meslek, niye öyle 
ileri, geri lâf ettiriyoruz? Adlî makamlardan okur 
yazar listesi istediği zaman öğretmen konmasın, böy
le iddialara yer verilmesin. 

Oy hesaplan sistemi âdil değil mi? 
Bütün partiler oturalım, ortak bir formül bula

lım. Hülâsa, hiç birimizin seçimlere gölge düşürmek 
aklımızdan geçemeyeceğine göre, böyle iddiaların 
öne sürülmesine kesin olarak set çekecek tedbirleri 
alalım. Yasalarımızı düzeltelim, ondan sonra da bir
birimizi suçlamadan; sen kaçıyorsun, ben kovalıyo
rum demeden, kırmadan, incitmeden oturalım; şu 
Parlamentodan bir hükümet çıkaramadık, seçim ne
ticeleri yine aynı çıkarsa son ümidi de yitirmiş olu
ruz, acaba oyları fazla dağıtmayacak yeni bir sis
tem bulamaz mıyız d;ye arayalım. Bulamazsak, bu 
seferki seçim kampanyasını öyle idare edelim ki, 
koalisyon zorunluğu doğarsa bütün kapıları şimdiden 
birbirimizin yüzüne kapamayalım diye anlaşalım. 
Başka bir şey de tartışalım; seçim ister istemez top
lumu sarsar, değişik fikirlerin millet kesimindeki 
ayrı taraftarları bu mücadelenin heyecacma kendi
lerini kaptırırlar. Onun içindir ki; Anayasanın bazı 
maddeleri seçimi yenilemek için, bazıları da ertele

mek için öngörülmüştür. Meselâ Anayasanın 74 ncü 
maddesi, «Bir savaş halinde seçimi erteleyebilirsiniz» 
der. Şimdi savaş halinde değiliz hamdolsun; ama dö
nemlerimiz zor. Seçime mi gidelim, başka yollar 
mı arayalım diye oturup sinirlenmeden birbirimizle 
konuşalım. Seçimde karar kılarsak, gereken değişik
likleri hızla yapalım, millî iradenin tecellisine imkân 
veren bir iklim ve şart içinde seçim zamanını sapta
yalım. 

Bu yol dururken; «Yazık size, seçimden taun gibi 
kaçıyorsunuz, ne yaparsanız yapın, zafer bizimdir» 
edasıyla bu konuyu işlemekte bir yarar yok. Seçim
den kaçmayız. Gerekiyorsa, yasa boşluklarını doldu
rarak zamanını iyi seçeceğimiz bir seçime hazırız. 

Bütçenin üzerinde çok konuşulan konularından 
biri de, Türk Radyo ve Televizyonunun durumu... 

BA.ŞKAN — Sayın Çağlayangil, bağlamanızı ri
ca edeceğim, verilmiş olan müddet bitiyor efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Radyo ve Televizyon 
İdaresinin Cumhuriyet Halk Partisinin uydusu, yar
dımcısı olduğu iddiası yaygın; ama konuya bu nok
tadan yaklaşmak doğru olmaz. Çünkü tarafsızlık. 
taraf tutmak konusu çok sübjektif bir olaydır. Öyle 
şeyler vardır ki, bakarsınız dedikodusu alır yürür, 
herkes bilir bilmez bir şey söyler inanır; ama, «Gel, 
ispat et» dediniz mi, akan sular durur. İnanması, 
sezilmesi açık; ama kanıtlaması zor konulardır bun
lar. 

TRT İdaresinin, bir partinin etkisinde midir, de
ğil midir konusunu tartışabilirsiniz; ama TRT İda
resinin bir fikrin yanında olduğunu, fikre uygun 
konulara iştaha ile yer verdiğini tartışmaya lüzum 
yok. Bu açıktır. 

Deniyor ki, «Efendim, bizim Anayasamız sosyal 
bir Anayasa, TRT bu konularla da ilgilenir, ilgilen
mesin...» 

Şimdi efendim, genel olarak düşünürsek radyo 
ve televizyon idareleri, hele Devlete bağlı olanlar, 
günlük politikaların, parti çekişmelerinin ayrıntıları
na pek o kadar girmezler. Bunu. günlük basın kendi 
temayüllerine göre, ya da partinin basın organı güç
lerine, yayma kudretlerine göre yaparlar. Radyo 
televizyon idareleri daha ziyade günlük basının, ya 
malî imkânsızlıklar, ya da örgütlenme eksikliği do
layısıyla pek ulaşamadıkları dünyanın sosyal, poli-
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tik sorunlarına, ilim sahasındaki yeniliklere, dünya 
çapındaki hadiselere yer verirler. 

Yurt dışında gezilerim oluyor, o diyarların tele
vizyonları seyrederken bakıyorsunuz; Vietnam ne 
oluyor, Kamboçya ne âlemde, Portekiz niçin kaynı
yor, Etyopya ne hale gelmiş görüntüleriyle, yorum-
larıyle her gün üzerinde başarılı bir teknikle duru
yorlar ve memleketin halkına dünya olaylarını ya
kından takibetmek imkânını sağlıyorlar. İç olayları 
da haber niteliğinde tekrarlıyorlar. Bizde iç olaylar
dan dış olaylara âdeta zaman kalmıyor. Meydan 
mitingleri, partilerin kademe beyanatları; hülâsa mil
letin tümünü aynı derecede ilgilendirmeyen ne kadar 
konu varsa ele alınıyor, iş ayrıntılara da inince, o 
zaman herkesin söylecek bir sözü oluyor. 

Bu gibi Anayasa kuruluşlarının özgürlüğü, başa 
geçen kimsenin kendi fikri özgürlüğü değildir. Bir 
fikir Anayasanın müsaade, ya da müsamaha ettiği 
fikir olabilir; ama o, bir Anayasa ilkesi değildir. Mil
liyetçilik, memleket, millet bütünlüğü candan bağlı 
olduğumuz ilkeler. Devlet kuruluşları bunları işler; 
ama sosyal adalet, sosyalizm, sağcılık, solculuk so
lun ortası, sınırı gibi tartışmalara girişirseniz, bunla
rın sabit çizgilerle alanlarını ayırmak zor olur. 

TRT'de bozukluk zamanımıza göre baştan geliyor. 
Bazı kimseler vardır; işlerine sadıktırlar, görevleri 
neyi gerektirirse onu yaparlar. Bazı kimseler vardır; 
kendi kendilerine, fikirlerine sadıktırlar, onları taas
supla korurlar. Kendine, fikrine sadık olmak ayıp 
değil, kusur da değil; ama bu taassupta bir zihniyet, 
özgür, tarafsız, milyonlara hitabeden bir Anayasa 
kuruluşunun başına getirilirse, o zaman durum de
ğişir. 

TRT'nin baştan başlayarak kadrosunun bir fik
rin yanında olduğu, onu sempatik bulduğu kuşkusuz 
açık. Bu fikrin ne olduğu da açık. Onun için, bu 
durumu gören milliyetçi partiler toplanmışlar, demiş
ler ki; bu Meclis bir TRT Kanunu yaptı, bunun ba
şına yüksek "eğitim görmüş bir zatın getirilmesini 
öngördü, bu makama Devlet bareminin birinci de
recesini de verdi. Bu kanunu yaparken biliyordu ki, 
Devlette belirli bir süre hizmet etmeyen, olağanüstü 
bile olsa, birinci dereceye atanamaz. « Şu kuruluşa 
Devlet tecrübesi olan bir adam gelsin, ayrıca for
masyonu da şöyle olsun» diye kayıtları belirtmiş. 
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Şimdi, milyonu aşan Devlet memurları kitlesinde 
rektörler, dekanlar, profesörler, büyükelçiler, vali
ler, yargıçlar, teknisyenler, uzmanlar; baremin bi
rinci derece ödeneğini arızasız almaya hak kespet-
miş, yüksek öğretimini yapmış hiç kimse yoktu da, 
milyonlar içindeki vasıflılar bir kenara itilerek, ne 
baremin birinci derecesine tayini mümkün olan, ne 
de kanunun aradığı şartları haiz bulunan bir zatı; 
mevzuatı hırpalayarak işe adam değil, adama iş bul
mak için başa getirdik. Ne diyelim... O günün ikti
darı böyle takdir etmiş, öyle münasip görmüş, Ana
yasadan alınmış yetkisi de var. Engeller kanun şart
ları; ama icra dilerse, kanun kuvvetinde kararna
meyle bu şartları kaldırabiliyor; o yola gitmiş. Bu
na ne denir?.. Ama görülmüş ki, bu usul, onu başa 
getirenlerin bir kanadı dahil, tek bir partiden gayri 
kimseyi hoşnut etmemiş. 

İcranın yetkisi var; fakat sınırlı. Girişimini ya
pacak, istisna hükümlerini Parlamentoya sevk ede
cek, Meclisler tasvibederse mesele yok. Etmezse, is
tisnalar ortadan kalkacak. Bunu tayin eden de bi
liyor, edilen de. Prosedür yürümüş, kanun kuvvetin
de kararname Meclislere gelmiş, Meclisler, «Olmaz» 
deyince, istisna ortadan kalkar, bu tayin de keen-
lemyekûn olur. Hayır efendim, başka görüşler var... 
Mademki, bu kararname yetkili mercilerin usule 
uygun girişimidir, kararnameyi ortadan kaldırırsı
nız, o tarihten sonra böyle bir tayin yapamazsınız; 
ama o yere- gelene dokunamazsınız... Bir an için- bu 
mütalâaya uyarsak, Devlet memurluklarının birinci 
derecesinde oturan bir zat var; kendisini oraya ge
tiren istisnaî hükümler iptal edilmiş. Demek ki, be
lirli bir süre hizmet görmeyen bu vasıfta bir kimseyi 
aynı derecede başka bir yere de atamayacaksınız, 
naklademeyeceksiniz; o da hakkı müktesep olmuş. 
Ne olacak... Yani kendi sahasında belki de çok 
değerli hizmetler görebilecek bir zatı getirip Mecli
sin doğru bulmadığı bir makamda kaydı hayat şar-
tiyle oturtacak mısınız?.. Bu mantık, aklı başında 
olanı rahatsız eder. Sezarın hakkı Sezara, Allah'ınki 
Allah'a... Tabiî, TRT İdaresinin yaptığı olumlu hiz
metler var; ama arz ettiğimiz husus bünye kusuru. 

Sabrınızı suiistimal etmenin üzüntüsü içindeyim. 
BAŞKAN — Sayın Çağlayanğil, lütfen bağlayı

nız, rica edeceğim. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ

LAYANĞİL (Devamla) — Dış politika konusuna 
bir nebze değinmek istiyorum. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Çağîayangil, söylediklerinden korkuyoruz zannıyle 
yarım saatlik programı iki saate çıkardınız. Konu
şun, ama programı da yediniz yani... 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGÎL (Devamla) — Kısıtlı mı ? 

BAŞKAN — Kısıtlı efendim ve bu müddetinizi 
de bitirdiniz, rica edeceğim efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Türk genel poltikası te
mel ilkeler bakımından damia birlik olmanın yolu
nu, temelini bulmuştur. Uygulama farkları daima 
olur, bunların olması da zarurî hadiseler. Kıbrıs me
selesi yeni durum, gayet isabetli ve yapılması ge
rekli bir girişimdir. Hatta gönül isterdi ki, 15 Tem
muz gecesi Kıbrıs Elen Cumhuriyeti iîân edildiği 
gün, soydaşlarımız bunu realize etsinler; ama demek 
bizim bilmediğimiz şartlar, onu bugüne nasip kıl
mış, bugüne müyesser kılmış. Bu, Kıbrıs'ın anlaşma
larının ihlâli demek değildir. Zaten, Kıbrıs Anaya
sası bir yetkiler federasyonu idi. İki toplumun yet
kilerini kesin şekilde ayırmıştı; fakat o günden bu 
yana geçen hadiseler, bu toplumların iç içe yaşa
maları imkânı olmadığını ortaya koydu. Binaenaleyh. 
yetkilerle beraber coğrafî zeminin de ayrılması zo-
runluğu ortaya çıkıyor. 

Kıta sahalığı meselesi hakkındaki izahatım biraz 
uzayabilir, onu geçeceğim. 

Yalnız. Kıbrıs sorunu dolayısıyle Amerikan yar
dımının kesilmesi üzerine Millî Savunma bütçemizde 
âcil ihtiyaçlar baş gösterebilir. Ben, Yüce Heyetiniz
den şunu temenni ediyorum; Maliye Bakanına, ge
rekirse bu bütçeye Bakanlar Kurulu kararıyle c/c 15 
bir zam yapabilme yetkisi bu kanunla verilirse, zan
nediyorum ki. ordunun daha rahat bir imkânı ola
caktır. 

Sayın Gündoğan. sabırsızlanıyorlar, ben sözümü 
keseceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 
zaten geç bile kaldınız. 

ORHAN SÜERSAN (Manisa) — Lütfen oyla
yın Sayın Başkan. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Yalnız, kendisinden ri
cam şu: Konuşmalarımızı çekişme haline getirme
yelim. Senatoda mevcut bir geleneği üslûba feda et
meyelim, birliğimizi bozmayalım. Memleket, birlik 
ve beraberliğe her zamankinden çok muhtaç olduğu 

bir devirde, gülmenin değil, düşünmenin gerektiği 
bir devirdedir, onu hatırlamak istiyorum. 

Yüce Heyetinizi saygılarımla, selâmlarım. (A. P., 
C. G. P. ve M. B. G. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağîayan
gil. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Mucip Ataklı. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan. bir maruzatta bulunabilir miyim, affedersiniz?.. 
Sayın Çağlayangil'in nazik ricası üzerine bütçe

nin tümü üzerinde ilk günü yaptığım konuşmadan 
çekip çıkarıp; kiminin sırtını, kiminin karnını gös
termediğimi ileri sürerek, düşüncelerimi tahrif ettiği 
ve benden bazı cevaplar beklediği için, onun isteğine 
uyarak acaba vermeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, programı tatbik 
eden, kararlaştırılan sizlersiniz, bu konuşmaların ar
dı arası kesilmez. Şimdi müsaade ederseniz, zaten 
müşkül vaziyettedir Başkanlık, bu esnada müsaade 
buyurun, şunu bitirelim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Nasıl olsa 
programı kendi lehinize istediğiniz gibi uzattınız. 

BAŞKAN — Grup söz bekliyor efendim, mü
saade ederseniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu nazik 
ricamızı kabul etmeyecek misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim, devam 
etsinler. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kendine 
yakıştıramadın mı nezaketi Sayın Gündoğan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. B. GRUPU ADINA MUCİP ATAKLI (Ta

biî Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşmeleri tamamlanmak üzere olan 1975 malî 
yılı Bütçesine ilişkin son görüşme temennilerimizi 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Teknolojinin ve uluslararası ilişkilerin hızla art
makta olduğu çağımızda ekonomik, sosyal ve poli
tik gelişmeler dünyanın bütün ülkelerini yakinen et
kilemektedir. Bu etkinliğin siyaset alanında olduğu 
gibi, ekonomik ve sosyal politikada da gözönünde bu
lundurulması ve tedbirlerin buna göre alınması za
rureti önem taşır. Bu nedenle, 1975 malî yılı Bütçesi, 
kamu kaynaklarının yetersizliği, üretim azlığı, yatı
rımların plan ve program hedeflerinin gerisinde kal
ması ve bütün bunlara ilâveten programın isabetle 
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işaret etmiş olduğu ekonomik tedbirlerin alınmama-
sındaki tereddüt ve kararsızlıkları da, bünyesinde 
toplanmış bir karakter göstermektedir. 

Bu yapısı ile 1975 bütçesi, kalkınmamızı hızlan
dıracak atılımcı nitelikte değildir. Ancak, bu bütçe, 
saydığımız bütün mahzur ve eksikliklerine ve açık
larına rağmen, içinde bulunduğumuz durumda Dev
leti bütçesizlikten kurtaran ve genel ihtiyaçları kar-
karşılayan bir belgedir. Saydığımız bu mahzurlar, ce
sur ve realist karar ve uygulamalarla bir ölçüde gide
rilebilir. Bu nedenle, halkın kuvvetli desteğine sahip 
güçlü bir iktidar ve Hükümete ihtiyaç olduğu aşikâr
dır. Zamanında alınmayan ekonomik ve malî tedbir
lerin doğuracağı bunalım sosyal alana yansıyarak 
mevcut huzursuzluğu daha da artırabilir ve gelecek
te normal düzene dönüşü güçleştirebilir. Esasen içte 
yer yer başgösteren bazı olaylar ve dış politikada 
karşılaştığımız özellik taşıyan sorunlar, durumu da
ha da ağırlaştırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugünkü iç sorunlarımızdan biri de, yükseköğre

nim gençliğinin haklı ve masum isteklerinin, bundan 
önceki dönemlerde olduğu gibi, maksatlı tertiplerle 
yörüngesinden saptırılmak istenmesidir. 

Bize göre ülkemizde «Gençlik olayları» adı altın
da belirli çevrelerce tertiplenen gizli üç anahareket 
vardır: 

Bunun birincisi; «Anayasa dışı sol» diye adlan
dırdığımız ihtilâlci sosyalizm hareketi. İçte ve dışta 
faaliyet gösteren ve örgütlenen bu hareket, genişle
yip yurt sathına yayılmak için çabalar harcamakta 
ve çeşitli yayın ve eylemlerle mensuplarına yol gös
tererek komünizmin Türkiye'de yerleşmesini amaçla
maktadır. 

İkincisi; Türk Milliyetçiliğinin hepimiz için ortak 
olması gereken ülküsel gücünü faşist ve nazist yön
temlerin özlemi içinde kullanmak isteyen ve şiddet 
hareketleriyle yıldırma politikasını sokağa düşüren 
ve toplumdaki yaygın kanıya göre arkasındaki politi
kacıların desteğinden kuvvet alan aşırı sağ eylemci 
hareketlerdir. 

Üçüncüsü; ülke ve millet bütünlüğünün parçalan
masına varabilecek büyük tehlikeyi de beraberinde 
getiren bölücülük cereyanlarıdır. 

Bunlar çeşitli yayın ve dernekleşme yollarını kul
lanarak ve çoğunlukla aşırı sol ile, bazan da aşırı sa
ğın içinde bulunarak, asıl amaçlarını maskelemek tak
tiğini kullanmaktadırlar. 

| Coğrafya, kültür ve tarih değerleriyle ayrılmaz 
ve bölünmez biçimde kader ortaklığı yapmış olan hal
kımızın bu kötü davranışlar karşısındaki vakur ve 
yürekli tutumu elbette ki bir güvenç kaynağımız
dır. 

Kesin kanımız odur ki; bu üç cereyanla ve bun
ların yasa dışı eylemleriyle çeşitli bilimsel aydınlatı
cı yöntemler uygulanarak, gerektiği hallerde de Dev
letin gücünü azimle kullanarak mücadele edilmelidir. 
Asıl tedbirlerin, sosyo - ekonomik ve sosyo - kültü-

I rel etken çabaları olacağını da tekrar hatırlatmak is
teriz. 

Sayın senatörler; 

Kıbrıs Federe Türk Devletinin kurulmasını mem
nunlukla karşılıyoruz. Türkiye'ye yapılan Amerika 
savunma desteğinin kesilmesinden cesaret alan Ma-
karios ve Kıbrıs Rum Yönetiminin takındığı uzlaş-

I maz tutum karşısında, Kıbrıs Otonom Türk Yöneti
minin almış olduğu bu cesur kararın adadaki fiilî 

I durumla da tam bir uygunluk içerisinde olduğunu be-
I lirtmek isteriz. 

İçteki hassas ve huzursuz ortama rağmen, bu ulu
sal davadan doğacak bütün ihtimalleri tam bir bü
tünlük içinde feragat ve fedakârlıklarla karşılayaca
ğımız tabiîdir. 

Sayın senatörler; 

Amerikan savunma desteğinin kesilmesiyle geçici 
olarak sıkıntılı bir durumla karşılaştığımız bir ger
çektir. Bu sıkıntılı durum, İkinci Dünya Savaşından 

I sonra kendi jeopolitiğimizi ve dünya kuvvet denge
sini gereğince değerlendirip buna göre bütün gücü
müzle endüstrileşmeyi başarmak azmine ve yoluna 
girmemiş oluşumuzun ve Silâhlı Kuvvetlerimizin tüm 
ihtiyaçlarını giderme imkânlarını kendi güç ve kay
naklarımıza dayatma yerine, dış yardımlarda arama
mızdan ileri gelmiştir. Konu yeni değildir. Yıllar yılı 
bu kürsüden birçok ağır tenkide ve hücumlara he
def olma pahasına, Grupumuz, Silâhlı Kuvvetlerim i-

I zin teşkilâtında NATO ile olan emir, kumanda ve 
kuvvet bağlantısında ikili anlaşmalar üzerinde düzel-
tilmelerin yapılması gerektiğine, Silâhlı Kuvvetlerin 
ihtiyacı olan harp silâh araç ve gereçlerinin millî kay
naklara dayatılması zaruretine, bunu sağlamak için 
de millî sanayinin yanında ve içinde harp endüstri
sinin vakit geçirmeden kurulmasının icabettiğine işa-

| ret etmişti, 
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Amerikan desteğinin kesilmesi önerilerimizdeki 
haklılığımızı bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. 
Bugün bu gerçeğin ulusça anlaşılmış olmasını mutlu 
bir aşama saymaktayız. 

Bu gerçek karşısında tüm ulusumuzun bütün mad
dî ve manevî desteği ile Türk Silâhlı Kuvvetlerimi
zin haiz olduğu üstün yetenek ve savaş gücünü devam 
ettireceğini bütün dünya bilmelidir. 

Ayrıca meydana çıkan yeni koşullar altında 
NATO ve Amerika Birleşik Devletleriyle olan iliş
kilerimizin ve ikili anlaşmaların gözden geçirilmesi
nin zorunluğuna değinerek, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
dışa bağlılığını azaltıcı tedbirlerin süratle alınmasına 
önemle işaret etmek isteriz. 

Sayın Maliye Bakanımızın haiz olduğu yetkilere 
dayanarak, Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını kar
şılamak hususunda gereken malî imkânları sağla
yacağını beyan etmiş olmasını memnunlukla karşı
lamış bulunuyoruz. Bu hususta kendilerine daima 
yardımcı olacağımızı beyan ederim. 

Sayın senatörler; 
İç ve dış bunalımların yoğun ve ağır baskısı al

tında her zamankinden daha çok millî birlik ve bera
berlik ruhu içinde bulunulması gereken bu dönemde 
düşmanlıkları, kavga ve çatışmaları körükleyecek 
cephelere bölme teşebbüslerini sakıncalı ve geleceği
miz için tehlikeli görmekteyiz. 

Bütün bu koşullar içinde Anayasamızın demok
ratik rejimin vazgeçilmez unsurları olarak tanımla
dığı siyasal partilerimizin, ülkemizin yönetiminde 
görevlerinin ve sorumluluklarının bulunduğunu idrak 
ettiklerinden asla kuşkumuz olmayarak, hükümet 
buhranına çare bulmakta gecikmeyeceklerini ümit 
etmek istiyoruz. 

Düşüncemize göre ülkemiz ve Ulusumuzun ba
ğımsızlık, özgürlük ve güven içinde hızlı kalkınması 
için istikrarlı bir hükümetin kurulması, ancak hal
kın ve Parlamento çoğunluğunun desteğine dayalı bir 
iktidarın işbaşına gelmesiyle sağlanabilecektir. 

Bütçenin hukukî zemindeki görüş ve kuşkuları
mızı aynen korumakla beraber, bir bütçeye sahip ol
manın zorunluluğunu da belirtmek istiyoruz. Bu te
mel görüşlere bağlı olarak, 1975 Malî Yılı Bütçesinin 
yurdumuza yararlı olmasını diler, Yüce Senatoya 
Millî Birlik Grupu adına saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataklı. 
Hükümet adına Sayın Başbakan. Buyursunlar 

efendim. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
çok değerli üyeleri; 

Günlerce ve gecelerce süren çalışmalardan sonra, 
1975 Bütçe görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunu
yoruz. Hükümet olarak bu görüşmelerden son derece 
büyük yararlar çıkardığımızı ve büyük bir kısmı ya
pıcı olan bu eleştirilerden büyük istifadeler sağladı
ğımızı peşin olarak arz etmek isterim. 

Bütçe konusundaki ve partiler arasındaki polemi
ğe girmememi, tarafsız bir Başbakan olarak şüphe 
etmiyorum ki, benden istemezsiniz. Gerek bu du
rum, gerek şahsî devlet anlayışım ve mizacım olarak 
geride kalmış tartışmalara girmektense, ileriye bak
mayı, milletin ileri hedeflere doğru götürülmesini ter
cih eden bir insanım. 

Onun için, Hükümeti, Maliyeyi, bütçeyi ne şe
kilde devraldığımıza hiç temas etmeden, memleketi
miz için hayırlı gördüğümüz esaslara göre bir bütçe 
getirdik. Bu, tenkit edilebilirdi. Nitekim tenkitte edil
di; fakat bir alternatif mevcut değildi. 

Geçici bir Hükümet olarak sadece bir ödeme yet
kisini yüksek huzurunuzdan alıp, bununla günü gü
nüne hükümet idaresi teklif edildi. Bu da bir tarzdır 
tabiî. Ancak, evvelâ böyle bir yetkiyi almak da bir 
bütçe kanunu işidir. 

İkincisi; günü gününe ancak belki aylıkları öde
yebilecek; fakat yatırımları yapamayacak, Devlet 
gelirlerini toparlayamayacak bir durumda kalmayı 
tercih etmedik. Nihayet, hepimizin yürekten bağlı 
olduğumuz Anayasanın açık bir emrini yerine ge
tirdik. 

Çünkü arkadaşlarım, mazideki bazı yanlış misal
lere bakmayın, batıl makûsen aleyh olamaz. Mazide 
geçici bütçeler çıkarılmış olabilir; ama Anayasamı
zın hiç bir yerinde «Geçici bütçe» diye bir mefhum 
yoktur. Aksine, «Yıllık bütçe verilir» diye, hiç bir 
tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta bir hüküm 
vardır, ben bu hükmü icra ettim. Mesuliyeti varsa ka
bul ediyorum. (A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Hükümetin durumu : Arkadaşlar lütfediyorlar, 
tenkit ediyorlar, bunları saygı ile dinliyorum; fakat 
bereket versin hiç bir arkadaşım «Bu Hükümet gay-
rimeşrudur demedi. Şu halde, meşru bir hükümetin 
millet yararına neyi yapması gerekiyorsa, ben cesa
retle sizlere güvenerek, büyük vatandaş kitlesinin sağ
duyusuna güvenerek onu yaptım. Bazı tavsiyelere 
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rağmen, zaman zaman da günlük olmayan işlere de 
girdim. Sanırım ki, bu davranışın, ne bana, ne büyük 
saygı duyduğum Yüksek Meclislere bir zarar getir
medi. 

Günlük değildir diye, Libya Başbakanının ziya
retini elbette geciktirebilirdim; ama sanırım ki, bu 
Devletle yaptığımız altı tane anlaşma, memlekete mil
yarlarca lira getirecek bir kaynağı elimize geçirmiştir. 
(A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Kıbrıs'taki esir soydaşlarımızın durumu : Zaten 
6 - 7 ay, bir sene geçmiş, sağlam bir hükümet gelin
ceye kadar İngilizlerle benim müzakere yetkim yok, 
İngilizler beni sağlam bir Hükümet olarak tanımaz, 
diyerek el atmamak mümkündü. Ben bunu yapama
dım arkadaşlar. (A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

İngiliz Elçisi ile sabah - akşam, tatlı - acı tartış
malara girdim ve Allaha şükrederim neticeyi aldım. 
(A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Nihayet dün 17 nci Türk Devletinin kurulmasına 
yol açan bir gelişmenin de mesul^etim zamanında 
olmasından dolayı Cenabı Hakka namütenahi hamd 
ederim. (Alkışlar) 

Şu halde, günlük ve günlük olmayan diye bir tef
rik yapmak belki teorik olarak cazip gelebilir. Geçici 
Hükümetiz. Evet Geçici Hükümetim, o kadar geçici
yim ki, bir saat sonra belki yerimden ayrılacağım; 
ama kaldığım müddetçe, mademki meşruyum, bu 
memleketin hayrına olan, geciktirmesinde sakınca 
olan her şeyi yapmaktayım, ve sanırım ki, bu fikri 
ileri süren arkadaşlar benim yerimde olsalardı, onlar 
da aynı şeyi yaparlardı, şüphe etmiyorum, hamiyet 
yarışına da çıkmıyorum, arkadaşlarımın en az benim 
kadar hamiyetli olduğu kanaatindeyim. (A. P. ve 
C. G. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Arkadaşlarım; 
Bir de, «Sorumsuz Hükümet» lâfı geçiyor. Arka

daşlar, Hükümet sorumsuz değildir. Dünyada kimse 
sorumsuz değildir, ukbada da kimse sorumsuz de
ğildir. (A. P. C. G. P. ve M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Evvelâ yüksek Meclisiniz bana güven vermedi
niz, hemen gitmedim; çünkü, alternatif yoktu. Mem
leketi hükümetsiz bırakamazdım, içinizden kimse de 
bırakamazdı, benim durumumda olan herhangi bi
riniz gidemezdiniz. Fakat bana açıkça Yüce Meclis, 
«Sana tahammülümüz yok, zayıf bir ekseriyetle ar
tık bırak da git» dese, terk etmeye derhal hazırım. 

Demek ki, bunu diyebilir bu Meclis ve Millet Meclisi 
burada. O halde benim bir sorumluluğum var. 

Allah göstermesin, ben büyük bir suç işlesem, be
ni Divanı Âliye göndermeyecek misiniz?.. (C. H. P. 
sıralarından «Elbette» sesleri) 

Ben talep ederim Divan-ı Âliye gitmeyi... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O cezaî so
rumluluk. 

BAŞBAKAN SADİ İRMAK (Devamla) — O 
hakkınız da var. Cezaî bir suç da işleyebilirim efen
dim, melâike olduğum intibaında değilim 

Nihayet arkadaşlar, yüce, uyanık bir Milletin 
görevlileriyiz, onun karşısında hepimiz sorumluyuz; 
o yakamızdan tuttuğu zaman, Divan-ı Âliden daha 
yüksek, daha sert tutar. Nihayet benim bir vicdanım 
var, ona karşı sorumluyum; sorumlulukların da en 
büyüğü budur. 

Onun için müsaade buyurun, sorumsuz bir Hü
kümet değiliz. Üzerine, Kabineme her türlü tasarruf 
hakkınız vardır ve bunu bir an evvel yapmanızı is
tirham ediyorum. Nitekim, son liderler toplantısında 
dış politikayı izahtan sonra, sözümü şöyle bağladım : 
«Rica ederim, hep millî birlikten bahsediyoruz; mil
lî birlik büyük bir icra organını emreder, bunu bu
gün yapmayıp da ne zaman yapmayı düşünüyorsu
nuz?» dedim. Bunu tekrar ederim, ömrüm boyunca 
da tekrar edeceğim. Dünyaya karşı millî birlik gös
termenin tam zamanıdır, memleketin üstüne bulutlar 
çökmek üzeredir 

Biz bütçeyi, (Beşerî bir görüşle hata etmiş olabi
liriz) samimî ve denk olarak getirdiğimiz intibaın-
dayız ve bu denkliği daha da artırmak için lâzım ge
len yeni kaynaklar bulmak hususunda lâzım gelen 
teşebbüslerden de kaçınmayacağımızın bu yakın ta
rihte bir misâlini verdik. 

Buğday fiyatlarına ve alkole yaptığımız zam ile 
Bütçemize 5,5 milyar liralık yeni bir kaynak temin 
ettik ve yarın zaruretler gelirse başka kaynaklar bul
makta da asla tereddüt etmeyeceğiz ve sizlerden hiç 
biriniz de etmez. Yeni kaynaklar bulmak zarureti de 
kapımızı çalmaktadır. Millî müdafaanın ihtiyaçları 
vardır. Amerikan yardımının kesilmesi üzerine boy
nu bükük kalacak değiliz, yeni silâhlar alacağız ve 
onun için yeni kaynaklara ihtiyaç olacaktır ve oldu
ğu zaman da şayet ben nöbetteysem, tereddütsüz bu 
kararı alacağımdan Yüce Meclisin emin olmasını ri
ca ederim. («Bravo» seslen ve alkışlar) 
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Şüphe yok ki, Bütçe Karma Komisyonumuzda 
birçok ricalarımız is'af görmüştür, sempati görmüş
tür; fakat bir ricamızın tam is'af görmeyişinin bir 
azabını taşımakta olduğumu da itiraf ederim. 

12 sayılı Kararnamede yapılan manipülasyonlar 
ile (Gayet iyi niyetle yapıldığına yüzde yüz eminim) 
Bütçeye tahminen 1,5 milyar liralık yeni bir yük yük
lenmiştir. Şimdi, bu yapılan ilâvelerle, hakikaten bü
yük feragatîa çalışan memur kitlemizin ihtiyaçlarını 
karşılayacağımıza, onlara lâyık oldukları refahı ve
receğimize emin olsam, bu yükü memnuniyetle omu-
zuma alır idim; fakat yapılan küçücük zamlarla, bir 
büyük Devlet Hazinesi için yekûnu büyük: fakat me
mura bir hayır getirmeyecek olan bu zamlar dolayı-
sıyle endişe ederim ki, bunun hayata inikası, memuru 
bundan evvelki durumu arar hale getirebilir ve biz 
şimdiye kadar fiyatları sabit tutmadan memur maaş
larına ne kadar zam yaptıysak (İçinizde galiba en 
yaşlı parlamenterler bulunuyorum) daima memur 
mağdur olmuştur. Onun için, mümkün olsaydı bu ope
rasyonun yapılmamasını tercih ederdim; fakat el
bette Yüce Meclisin dediği olacaktır. Biz, bunun kar
şılığını bulmak durumunda olacağız ve son derece 
âlim, âlim olduğu kadar da iyimser bir Maliye Ba
kanına sahip olmanın güveni içindeyim.( «Bravo» 
şeşleri) 

Özellikle, millî savunmanın ihtiyacı için yeni kay
naklar bulmakta da pek büyük zorluklar olmayacağı 
kanaatindeyim. Çünkü, vatan müdafaası bahis mev
zuu olduğu zaman bu Millet ekmeğini ve gömleğini 
verir ve mazide de vermiştir. («Bravo» sesleri ve al
kışlar) 

İşte benim, tekrar olarak çok kısa olan maruza
tım budur. 

Burada, acı - tatlı, Hükümeti teşvik ve tenkit yo
lunda ileri sürülen fikirlerin tümü için samimî te
şekkürlerimi sunarım. Dost acı söyler. Bir kısım Halk 
Partili arkadaşlarımın sözlerini dost sözü olarak te
lâkki ediyor ve bundan da büyük ölçüde yararlanıyo

rum. Hükümetin bütçesine vereceğiniz oy, tabiî Yük
sek Meclisin takdirine tabidir; fakat netice ne olursa 
olsun, bu kesif, yoğun ve son derece istifadeli olan 
bütçe müzakerelerinde Yüce Heyetinizin gösterdiği 
yakın ve yapıcı ilgisi için Hükümetimin şükranlarını 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Başba
kan. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, sayın ar
kadaşlarım; 

Şimdi, 1975 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısının 
tümü üzerindeki bütün müzakereler bitmiş bulunmak
tadır. Sıra oylamadadır; fakat yapılmış olan program 
mucibince de zamanımızın bitmesine üç dakika kal
mıştır. Bu arada, bir kısım arkadaşlarımız önerge 
vermişlerdir. Eğer tensip buyurursanız, araya hiç fa
sıla vermeden, bütçeyi de bitirmek için kısa zamanda 
oylamanın yapılıp bitirilmesine kadar çalışmalarımıza 
devam etmeyi teklif edeceğim. Oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sağolun efendim, teşekkür ederim. 
Sayın arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz, başka teklif olmazsa, Bütçe, açık 

oylamaya sunulur. Açık oylama için de kürsüye bir 
küre getirilir. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Aıa 
verilmesiyle ilgili bir önergemiz vardı efendim. 

BAŞKAN — Kürede, beyaz oylar kabulü, kırmı
zı oylar reddi, yeşil oylar da çekinserliği ifade eder. 
Kimden başlanacağına dair isim çekmek suretiyle 
oylamaya geçilecektir ve yine İçtüzüğümüzün 108 nci 
maddesi mucibince kâtipler tarafından oylar tasnif 
edilecek ve ayrıyeten netice de arz edilecektir. 

Yalnız, oylama işlemine geçmeden önce; ara ver
mek için bir önerge vardır. Arkadaşlarımız ekseriya, 
oylarını attıktan sonra dışarı çıkmaktadırlar. Müsaa
de ederseniz bu önergeyi okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 
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III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — C. H. P. A. P. ve Millî Birlik Gruplar Baş
kanlıklarının, Genel Kurulun çalışmalarına iki Birle-
şim ara vermesine dair önergesi. (4/217) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1975 bütçe kanunu tasarısıyle ilgili müzakereler, 

fasılasız bir çalışma sonunda tamamlanmış bulun

maktadır. Bu itibarla, Genel Kurul çalışmalarına iki 

birleşim ara verilerek 25 Şubat 1975 Salı günü saat 

15.00'te toplanılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 
Grup Başkanı 

Kocaeli 
Lütfi Tokoalu 

Cumhuriyet Senatosu 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Grup Başkanyekili 
Gaziantep 

Salih Tanyeri 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Birlik Grupu Başkan Y. 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlarım, oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 7975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) 
(I) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, yine oylamaya 
geçmeden önce; iki arkadaşımız, oylarının rengini 
belirtmek üzere önergeyle söz istemişlerdir. («Oyla
maya geçildi» sesleri). 

SALİM HAZERDAĞLl (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, ben vazgeçtim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Ben de vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım vazgeçmişlerdir, 
teşekkür ederim. 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 

Oylamaya kimden başlanacağına dair ad çekiyo
rum: Oylamaya Sayın İlyas Karaöz'den başlıyoruz 
efendim. 

(Muğla Üyesi İlyas Karaöz'den başlanarak oylar 
toplandı). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımızın lütfen yer
lerini almalarını rica edeceğim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir.. 

(1) 406 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; oylama neticesini arz ediyorum: Oya iştirak eden 
121 sayın üye, vardır 92 kabul, 27 ret, 2 çekinser oy 
çıkmıştır. 

Sayın arkadaşlarım; bu suretle Bütçe, Cumhuri
yet Senatosu tarafından kabul edilmiş olarak, önce 
Bütçe Karma Komisyonuna, ondan sonra da Millet 
Meclisine gönderilecektir. 

Sayın arkadaşlarım: 

1975 malî yılı Bütçe kanun tasarısı 10 Birleşim, 
34 oturumda 132 saat görüşülmek suretiyle müzake
re edilmiş ve müzakereler sırasında da 359 sayın üye 
söz almış bulunmaktadır. 

Bütçenin hazırlanmasında, Yüce Senatodaki müza
keresi sırasında, gerek Sayın Komisyon Başkanı ve 
üyeleri, gerekse sayın senatörlerimizin göstermiş ol
dukları gayret ve itinalara ve gece - gündüz olağanüs
tü özel bir gayret sarfetmiş bulunan Divan Üyleri sa
yın arkadaşlarımızla ilgili memur arkadaşlarımıza yü
rekten teşekkürlerimizi sunar, 1975 malî yılı Bütçemi
zin Memleket ve Milletimize hayırlı, uğurlu olmasını 
cümlemiz adına dilerim. 

Teşekkür etmek üzere Sayın Başbakan buyrunuz. 
BAŞBAKAN SADÎ IRMAK (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Çetin ve son derece yapıcı tartışmalardan sonra 
1975 yılı Bütçesi için lütfettiğiniz ve büyük çoğunluk 
ifade eden kabul oyundan dolayı Hükümetin teşek-
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kür ve minnetlerini arz ederim. Kırmızı oy vermiş 
olan arkadaşlarımıza da herhangi bir kırgınlık taşı
madığımı açıkça ifade ederim. 

Allah Bütçeyi Memleketimize ve Milletimize ha
yırlı etsin. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
35 nci Birleşimi karar almış olduğunuz veçile 25 

Şubat Salı günü saat 15,00'te toplanmak üzere kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19.10 

V. — SORULAR- VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi LIil-
mi Nalbantoğlu'mm, Hava Meydanlarına dair soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in, 
yazıh cevabı. (7/319) 

Cumhuriyet Senatosu. Başkanlığına | 

Aşağıdaki soruların Sayın Ulaştırma Bakanı ta- j 
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı- j 
nızı rica ederim. i 

Saygılarımla. j 
Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğîu 

SORU : 
1. — Gerek Bakanlığın kendi malı gerekse Millî 

Savunma Bakanlığına (veya Nato yönetimiyle ya
pılan) ait olan hava meydanları nerelerdedir? 

2. — Bunların Pist, binalar ve hangarlar dışında 
kalan boş arazileri ne kadardır? 

3. — Bu boş ekilebilir arazilerin şahıslar, veya ka
mu kuruluşlarınca üretim veya oî istihsali için kulla
nılanları ne kadardır? 

4. — Yok ise, bu boş ekilebilir arazinin üretime 
tahsisi ile, faydalanılması düşünülüyormu? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 14 . 2 . 1975 

Hava Ulaştırma Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 10.C2/EP-334-2147 

Konu : Yazılı soru önergesi, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 13.i. 1 -'75 
gün ve 5244-2539-7/319 sayılı yazı, 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Hilmi Nal
bantoğlu'mm hava meydanlarına ilişkin yazıh soru 
önergesi için hazırlanan notdan (3) nüsha ilişikte 
gönderilmiştir. 

İigi yazılarına cevaben arz ederim. 

Sabahattin Özbek 
Ulaştırma Bakanı 

1. Gerek Ulaştırma ve gerekse Millî Savunma 
Bakanlıklarına ait meydanlar : 

1. 
o 

3 
A 

y 

6 
"7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Adana (Şakirpaşa) 
Adana (İncirlik) 

Afyon 
Antalya 
Esenboğa (Ankara) 
Mürted (Ankara) 
Etimesgut (Ankara) 
Bursa 
Çanakkale 
Diyarbakır 
Batman 
Erzurum 
Erzincan 
Kars 
İzmir (Cumaovası) 
İzmir (Çiğli) 
İzmir (Gaziemir) 
Trabzon 
Elâzığ 
Yeşilköy 
Van 

(*) 

(*) 

(*) 
(*) 

(*) 
(*) 
(*) 

(*) 
(*) 
(*.) 

(*) Askerî havaalanları 
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22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

Gaziantep 
Eskişehir 
Kastamonu 
Erkilet (Kayseri) 
İskenderun 
Kütahya 
Konya 
Sinop 

Aydın 
Ağrı 
Alaşehir 
Balıkesir 
Bandırma 

Pamukova 
Yalova (Taşköprü) 
Kokaksu (Zonguldak) 
Ereğli (Zonguldak) 

Merzifon 
Malatya (Eski Meydan) 
Erhaç (Malatya) 
Akhisar 
Topel (Arifiye) 
Sivrihisar 
Yenişehir 

Sivas (Eski) 
Sivas (NATO) 

(*) 

(*) 

(*) 
(*) 
.(*) 

(*) 
(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 
(*) 
(*) 

(*) 

2. — Hava meydanı tesisleri ve emniyet sahala
rı çıkarıldıktan sonra geriye kalan DHMİ'ye ait boş 
arazi : 

(M2 olarak) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

7 188 282 
4 786 500 

505 530 
877 331 

2 460 767 
3 914 414 
1 500 000 
1 460 000 

Esenboğa 
Adana 
Samsun 
Trabzon 
Elâzığ 
Van 
Malatya 

8. Afyon 
3, 4. — Kiraya verilen ekilebilir araziler ile boş 

ekilebilir arazilerin üretimi tahsis edilme olanakları : 
17 . 3 . 1970 tarih ve 7/373 sayılı Bakanlar Kuru

lu Kararının 1 nci maddesi gereğince, adı geçen ka
rarname ekindeki listede belirtilen tarıma elverişli 
havaalanlarının tarımsal gayelerle ve öncelikle Tarım 
Bakanlığı tarafından işletilmesi ancak rantabilite he
sapları sonucu işletilmesi uygun görülmeyenlerin, 
köy birliği, köy ihtiyar heyeti gibi tüzelkişiliğe sahip 
müessese veya şahıslara kiraya verilmesi Genelkur
may Başkanlığı, Maliye, Ulaştırma, Millî Savunma, 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları temsilcilerinin işti
raki ile 30 Nisan 1970 tarihinde yapılan toplantı so
nucu protokole bağlanmış buna göre : 
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Sıra No. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Alanın adı 

Konya 
Merzifon 
Yenişehir ( 
Batman 

Seyitgazi 
Erhaç 
Erkilet 
Balıkesir 

Baridırma 
Diyarbakır 
Mürted 
Alaşehir 
Çaycuma 
Çanakkale 
İncirlik 

Cumaovası 
Gaziemir 
Kayseri 
Erzincan 
Antalya 
Erzurum 
Elâzığ 

C 

Bursa) 

H 
Hv. 
Hv. 
Hv. 

. Senatosu 

:v. i 
K. 
K. 
K. 

K. K 
K. 
K . • 

K. -

B : 35 

Alanın kime 
ait olduğu 

Hv. K. K. 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
\\ 

. - K. K. K. 
D. 
D. 
D. 

H. M. İ. 
H. M. İ. 
H. M İ. 

2 . 1975 O : 2 

İşletecek kuruluş 

Konya Teknik Ziraat Müdürlüğü 
Amasya Teknik Ziraat Müdürlüğü 
Bursa Ziraat Meslek Okulu 
Diyarbakır Ziraî Araştırma Enstitüsü 
Eskişehir Teh. İş. D. İ. 
Malatya Ziraat Meslek Okulu 
Kayseri Teknik Ziraat Müdürlüğü 
Balıkesir Tek. Üretme Mes. 
Balıkesir Tek. Ziraat Mü. 
Diyarbakır Ziraî Araştırma Enstitüsü 
Ankara Zirai Araş. Ens. 
Manisa B,-Ac;hk istasyonu 

Müdürlüğü ıhalım i iüan 
Çanakkale Bağ. ve Tavk. İst. 
Adana Çayır Mera Yem Bitkileri ve Zootekni 
Araş. İst. 
Kon ir Ziraî Araş. İntro. Mer. 
î '-.mir Ziraî Araş. İntro. Mer. 
Kayseri Teknik Ziraat Mü. 
Erzincan Ziraî Mes. Okulu 
Antalya Ziraî Araş. İst. 
Erzurum Teknik Ziraat Mü. 
Tarım Bakanlığı Ziraat Müdürlüğü 

Tarafından tarımsal maksatla işletileceği kararlaştırılmıştır. 

Bu meydanlarda Erzincan, Alaşehir. Çaycuma. 
Kayseri ve Elâzığ meydanlarında Tarım Bakanlığı ku
ruluşlarınca halen işletme yapıldığı, diğerleri için, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca ilgili meydan sorum
lularına gerekli emrin hemen verilerek mahallî Tarım 
Bakanlığı kuruluşu ile meydan sorumlularının, işlet
me esaslarını tespit edecek bir protokol tanzimi sıra-
sıyle hemen tarımsal faaliyete geçilmesi öngörülmüş
tür. 

Eskişehir ve Etimesgut Hava alanlarının Şeker Şir
ketince tarımsal gayelerle kullanıldığı. Şeker Şirketi
nin bu meydanlarda faaliyetine devam edeceği, an
cak bu alanlarda Şeker Şirketince kullanılmayan kı
sımlar varsa, bunların Tarım Bakanlığınca tespiti ve 
kullanılması için gerekli etütler yapılması öngörül
müştür. 

Ağrı Hava Meydanı arazisinin şahıslara ait elma
sı ve Kastamonu Hava Alanın orman içi olması do-
layısıyle tarımsal gayelerle kullanılamayacağı proto
kolde zikredilmiştir. 

Ayrıca. Tarım Bakanlığınca rantabl olmayacağı 
rAüşü ile 19 meydanın işletme dışında bırakıldığı, 
aiıcak yüzölçümleri bakımından küçümsenmeyecek 
vüsatte o'an ve tarıma elverişli olabileceği tahmin edi
len bu meydanların Tarım Bakanlığı koordinatörlüğün
de Köy İşleri Bakanlığı ve gerekirse DSİ Genel Mü
dürlüğü temsilcilerinin de katılacağı bir heyet mari
fetiyle müştereken bir kere daha tetkik edilmesi, önce
likle Tarım Bakanlığınca küçük işletmeler tesisi suretiy
le. bunun mümkün görülmediği ahvalde Köy İşleri Ba-
kanlığ. aracılığı ile köy Tüzelkişiliklerine veya şa
hıslara kiraya verilerek kullanılmasının sağlanması 
hususunun tekrar görüşülmesi ve bu maksatla yapıla
cak tonîantının gün ve saatinin Tarım Bakanlığınca 
ayrıca bildirileceği beyan edilmiş olmasına rağmen 
DHMİ Genel Müdürlüğüne her hangi bir müracaat ol
mamıştır. 

Yalnızca Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğü ile DHMİ Genel Müdürlüğü arasında 15 Tem
muz 1970 tarihinde bir toplantı yapılmış ve anılan 
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Genel Müdürlük DHMİ mülkiyetinde olan Esenboğa 
Hava Limanı ile Adana, Van, Sivas ve Afyon Mey
danı uçuş emniyet sahaları haricinde kalan arazileri 
kiralamaya talip olmuşlardır. 

Buna göre Esenboğa Hava Limanındaki 1 888 000 
m- birinci kısım arazi seneliği 28 320,— lira bedel 
üzerinden 4 . 12 . 1970 tarihli mukavele ve 1 500 00 
m- lik ikinci kısım arazi de 22 572,— liradan 25.8.1971 
tarihli sözleşme ile Tarım Bakanlığı Çayır Mer'a Yem 
Bitkileri ve Zootekni Araştırma istasyonu Müdür
lüğüne kiraya verilmiş olup, mukaveleler halen de
vam etmektedir. 

Van Hava Meydanı uçuş emniyet sahaları haricin
deki toplam 759 000 m2 lik arazi de 1 . 10 . 1970 ta
rihinde Tarım Bakanlığı Van Fidanlık Bölge Müdür
lüğüne senelik 2 382,— liradan kiraya verilmiştir. 

Sivas eski hava meydanının K.K.K. lığına 28.4.1973 
tarihinde devredilmesi nedeniyle, DHMİ'nin meydan
la ilişiği kalmamış ve bu sebeple protokol hükmü ye
rine getirilememiştir. 

Afyon Meydanındaki 1 460 000 m2 arazi senelik 
5 840,—- liradan Çayır Mer'a Yem Bitkileri Üretme 
Zootekni Deneme İstasyonu Müdürlüğüne tahsis edil
miş olup, faaliyetleri el'an sürdürülmektedir. 

Anılan İstasyon Müdürlüğünün, bu meydanda 
başkaca arazi istememesi üzerine, 1 305 m2 arazi de 
Bakanlar Kurulu Kararına uyularak ATAKÖY hükmü 
şahsiyeti adına Köy İhtiyar Heyetine senelik 3 000,— 
liradan kiralanmıştır. 

Adana Meydanına gelince, Bakanlar Kurulu Ka
rarından evvel bu meydanın uçuş emniyet sahaları ha
ricindeki 536 000 m2 lik kısmı seneliği 27 069,— lira
dan Mustafa Şen'e, 720 246 m2 kısmı da Süleyman 
Kabakcı'ya seneliği 52 000,— liradan 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kiraya verilmişti. Anılan müs-
tecirlere sözleşmelerinin hitamında bu arazilerin, Ba
kanlar Kurulu Kararı gereği Tarım Bakanlığına tes
lim edileceği, bu itibarla arazilerin DHMİ'ne teslimi 
istenilmesine rağmen, işleticiler çeşitli bahanelerle iş-
gallerindeki arazileri teslim etmemekte direnmişler iş 
mahkemeye intikal ettirilmiş olup yakın bir gelecekte 
tahliye gerçekleştirilecektir. 

Malatya Hava alanı 1 2 . 9 . 1974 tarihli protokolle 
Hava Kuvvetleri Komutanlığından 24 . 9 . 1974 günü 
teslim alınmış ve buradaki tarıma elverişli 1 500 000 
m2 lik arazi seneliği 7 500,— lira bedelle Malatya 
Teknik Ziraat Müdürlüğüne kiraya verilmiş olup, 
sözleşme imza safhasında bulunmaktadır. 

Yukarıda sözü geçen meydanlar dışında Tarım 
Bakanlığınca DHMİ Genel Müdürlüğünden bir talep 
vaki olmadığından; 

a) Aydın Meydanı arazisi Tepecik Köyü tüzel 
kişiliği adına Muhtar Ahmet Korkmaz'a seneliği 
10 000,-— liradan, 

b) Samsun Meydanındaki 305 000 m2 arazi de 
Cemal Boz'a yıllığı 7 555,— liradan otlakiye olarak 
kiralanmış olup sözleşmeler elan devam etmektedir, 

c) Trabzon Meydanı arazisi her yıl otlakiye ola
rak ihale edilmekte iken pist uzantı inşaatı nedeniyle 
bu yıl satılabilecek ot olmamıştır. 

d) Bursa Meydanının mülkiyeti MSB'lığına ait 
olduğundan idarece işlem yapılamamakta, arazide ye
tişen otlar mahalli Defterdarlık vasıtasıyle satılmakta
dır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri 
Âdemoğlu'nun, kasaplık hayvan yetiştiricilerine verilen 
krediye dair soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Reşat Aktan in yazılı cevabı (7/331) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Dr. N. Âdemoğlu 

1. Çiftçilerimiz 1973 ve 1974 senelerinde yekûn 
olarak kaç ton gübre kullanmışlardır? (Gübre cinsleri 
ayrı, ayrı olarak istenmemektedir.) 

2. Kasaplık hayvan yetiştiricilerine 1970'ten iti
baren 1974'e kadar sene sene ne miktar kredi açılmış
tır? 

3. Kasaplık hayvan yetiştiricilerine verilecek kredi
yi tespit edecek vilâyetlerdeki ekipleri ve bu ekipler-
deki eleman adedi ne kadardır? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 14.2.1975 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 65 
Konu : Sayın Nuri Âdemoğlu'nun 
önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 29 . 1 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 
5399/2580 - 7/331 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi sayın Nuri 
Âdemoğlu tarafından; kullanılan kimyevî gübre ve be-
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sicilik kredisine ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabının üç nüsha olarak eklice 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Reşat Aktan 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

14 . 2 . 1975 O : 2 

Adana Senatörü Saym Nuri Âdemoğlu tarafın

dan; gübre ve besicilik kredisine ilişkin olarak; Ba

kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı. 

1, Çiftçilerimizin 1973 ve 1974 yıllarında kullan

dıkları gübre miktarı : 

Yılı 

1973 
1974 

Toplam 
tondur? 

Azotlu % 21 N 

2 048 522 
1 822 520 

3 871 042 

Fosforlu % 16-18 

1 646 401 
1 280 166 

2 926 567 

P2 o5 

Potaslı 
% 50 K20 

25 443 
33 455 

58 898 

Toplam 

3 720 366 
3 136 141 

6 856 507 

2. Bakanlığımız kuruluşlarınca projeye dayalı be
sicilik kredi uygulaması; Ziraat Bankası kaynakların
dan, AID fonundan ve TU 330 II. Hayvancılık Pro
jesi, Besi Alt Projesi imkânlarından olmak üzere 
aşağıdaki biçimde sürdürülmektedir. 

a) Bakanlığımız ile T. C. Ziraat Bankasının 
müştereken uygulamalarına ait olmak üzere projeye 
dayalı olarak, 

1970 19 122 230 
1971 19 437 010 
1972 10 146 670 
1973 62 081 856 
1974 59 000 000 
b) AID fonundan 
1970 . 25 483 513 
1971 24 279 623 
1972 31 394 794 
1973 30 553 285 
1974 27 475 400 TL. kredi verilmiştir. 

c) Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Mü
dürlüğünce TU 330 II. Hayvancılık Projesi, Besi Alt 
Projesi uygulamasına Ağustos 1974 tarihinden itiba
ren fiilen başlanılmış ve 1974 yılı sonuna kadar uy
gulamaya konulan 417 proje için Dünya Bankasından 
55 488 000 lira kredi sağlanmıştır. Bu tür proje uy
gulaması 8 yıl devam edecektir.; 

3. Besicilik uygulamalarında kredi ile birlikte sağ
lık, eğitim ve yayım yönlerinden yetiştiriciye yardım
cı olunmaktadır. Besicilik çalışmalarımız hayvancı
lığın yoğun bulunduğu ve ekonomik bakımlardan 
önem taşıyan bölgelerde teksif edilmiştir. 36 il mer
kezi ve ilçelerinde murakıp olarak 153 veteriner he
kim görev yapmaktadır. 

Hayvancılığı geliştirme projeleri Genel Müdürlü
ğü besi projesi uygulamalarına dahil olan illerde 16 
elemanı görevlendirmiş bulunmaktadır. 

m***> 
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1975 Yılı Büîçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Üııaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin İrikaya 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 27 

Çekinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 57 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket üzeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Yefa Poyraz 

İZMİR. 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Yarışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Üzmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosnıanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

Refet Rendeci 
SİNOP 

Nâzım İndbeyli 
SİYAS 

Nurettin Ertürk 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkı s 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Seiâhaddin Babüroğlu 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Naiım Talû 
Bahriye Üç ok 
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TABİÎ ÜYELER 
Refet Aks oy oğlu 
Sami Küçük 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZUEüM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HATAY 
Kemal Kılı e oğlu 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Mehmet Fe yy at 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fa kih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

TOKAT 
Zihni Betil 

YOZGAT 
Velî Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinserler] 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

TABİÎ ÜYE 
Vehbi Ersü 

[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL î MANİSA 
Tekin Anburun (Başkan) ! R u h i Tunakan 
Solmaz Belül ! 
Rahmi Erdom M U $ 

Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğhı 
(Bşk. V.) 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KÜTAHYA 
Osman A]bayrak 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 
Ha m d i Özer 

Fevzi Hakkı Esatoğlu 
İZMİR 

Nazif Çağatay 

ismail ilhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki A t aşağım 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıukı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SÜRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcııoğlu (B.) 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 

Fethi Çelihbaş 
Muhsin Batur 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (1.) 
Sabahattin Özbek (B.) 

Halil Tunç 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

[Açık üyelikler] 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 

>^e-<t 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

35 NCÎ BİRLEŞİM 

14 . 2 , 1975 Cuma 

Saat : 9.30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X L — 1975 yılı Bütçe 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) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


