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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda: 
1977 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 

Köy İşleri Bakanlığı, 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, 
Orman Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı; 
Bütçeleri kabul olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1977 malî yılı Bütçe ka
nunu tasarısı açık oya sunuldu, oyların ayrıntı sonu
cunda tasarının kabul olunduğu bildirildi. 

Orman Genel Müdürlüğü 1977 malî yılı Bütçe 
kanunu tasarısının bölüm ve maddeleri onaylandı, 

tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda 
tasarının kabul olunduğu bildirildi. 

1977 Malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 1 - 3 5 nci 
maddeleri kabul olundu. 

12 . 2 . 1977 Cumartesi günü saat 10,30'da topla
nılmak üzere Birleşime 12 . 2 . 1977 saat 00,40'da 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ergim Ertem 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Urfa 

A bdülgani Demir kol 

'*» <!>•• 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaîdı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Çamlıca (Kastamonu) Ekrem Kabay (Burdur), 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimi açıyorum. Müzakerelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İran Senatosu Başkanı J. Sharif Emamı 
nin resmi davetlisi olarak 19 - 28 Şubat 1977 tarih
leri arasında İran'ı ziyaret edecek Cumhuriyet 
Senatosu Heyetine dahil üyelerin adlarını bildirir Baş
kanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir Başkanlık sunuşu vardır, tak
dim ediyorum. 

Genel Kurula 
İran Senatosu Başkam Sayın J. Sharif Emami' 

nin resmî davetlisi olarak 1 9 - 2 8 Şubat 1977 tarih
leri arasında, Başkanlığım altında İranı ziyaret ede
cek Cumhuriyet Senatosu Heyetine katılmak üze

re, aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler aday olarak 
seçilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

1. Rahmi Erdem (Cumhuriyet Senatosu Baş
kanvekili) (İstanbul Üyesi) 

2. Ekrem Kabay (Cumhuriyet Senatosu Dîvan 
Üyesi) (Burdur Üyesi) 

3. Şebib Karamullaoğlu (C.H.P., Bursa Üyesi) 
4. Fevzi Özer (C.H.P., Muğla Üyesi) 
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5. Sami Turan (C.G.P., Kayseri Üyesi), 
6. Emanullah Çelebi (Tabu Üye) 
7. Özer Derbil (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
8. Ömer Ucuzal (A.P., Eskişehir Üyesi) 

9. Cahit Dalokay (A.P., Elâzığ Üyesi) 
10. Talip Özdoîay (A.P., îçel Üyesi) 
11. Orhan Süersan (A.P., Manisa Üyesi) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe j 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/494 J 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) i 

BAŞKAN — 1977 yılı Büîçe Kanun tasarısının j 
müzakeresine başlıyoruz. 

Kadrolar ve Kadro Değişikliği; 
MADDE 36. — a) 1322 sayılı Genel Kadro 

Kanunu ile kurumlara tahsis edilip intibak işlem
lerinde kullanılmış bulunan kadrolar ile İ971, 1972, 
1973, 1974, 1975 ve 1976 Maîî yılları Bütçe kanun
larının ilgili maddeleri hükümleri uyarınca kurum
lara tahsis edilmiş olan kadrolar 1977 Malî yılı için
de de geçerlidir. 

b) 15.5.1975 tarih ve 1897 sayılı Kanun ile ka
nun hükmünde kararnamelere göre intibakı yapılan 
personelin aylıkları, kurumlara tahsis edilen kadro
lara müsteniden, söz konusu kanun ile kararname
lerin intibak hükümîerine göre tespit edilen derece
leri ürerinden ödenir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanun ile eklenen ek geçici maddeler ile 
15.5.1975 tarih ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hük
münde kararnamelere göre yapılan intibaklarda or
taya çıkacak hatalar veya itirazlı işlemler ile kazaî 
mercilerce verilen kararlara göre düzenlenecek düzel
tilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas alınır. 

c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13.11.1971 tarih 
ve 7/3434 sayılı Kararname iie bu kararnameyi de
ğiştirecek olan kararnamelerde yer alan hükümle
rin uygulanmasına devam olunur. Ancak her kuram 
için bu fıkra gereğince malî yi! içinde birden fazla 
kararname çıkarılamaz. 

d) Genel ve Katma bütçeli kuruluşların kadro
larında mevcut sorumlu saymanlar ile Maliye Ba
kanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve sorumlu 
saymanlıklarda istihdam olunan memurlardan Mali
ye Bakanlığınca gereldi görülenlerin kadrolan ilgili 
kuruluş kadrolarından tenkis edilerek Maliye Ba-

(1) 614 S. Sayılı basmayan 3 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

2 . 1977 tarihli 28 

kanlığı kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda istihdam 
olunan memurlardan Maliye Bakanlığınca uygun 
görülenler bu suretle Maliye Bakanlığına devredi

len kadrolara naklen atanarak aynı saymanlık mü
dürlükleri ile sorumlu saymanlıklarda görevlendiri
lirler. 

e) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanu
nunun 13 ncü maddesi uyarınca il genel meclisleri 
tarafından ihdas edilip il özel idareleri bütçelerine 
ekli bekçi bütçelerinde gösterilen kadroların tamamı 
Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilerek halen bu 
kadrolarda çalışmakta olan bekçilere tahsis edilir. 
Bu kadrolan işgal eden bekçilerin aylıkları yeni ata
ma onayına lüzum kalmaksızın Emniyet Genel Mü
dürlüğü bütçesinden ödenir. 

Mahalle ve çarşı bekçileri ile ilgili, 1975 ve daha 
evvelki malî yıllara ait karşılıklı ve karşılıksız borç
lar, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin (Geçen ve 
eski yıllar karşılıklı borçları) tertibinden ödenir. 

f) 12 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı İktisadî Dev
let Teşekkülleri ile Müesseseler ve İştirakleri hakkın
daki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 yıllık süre 
28 . 2 . 1978 tarihine kadar uzatılmıştır. 

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

Madde 37. — A) Kurumlara tahsis edilmiş bu
lunan kadrolardan değiştirilmesi gerekli görülenler, 
söz konusu kadroların boş olması, şahsa bağlı olup 
da iptal edilmesi gereken kadrolardan olmaması ve 
aralannda dört dereceden (4 dahil) fazla fark bulun
maması kaydıyle, ilgili kurumun teklifi, Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü üzerine Maliye Bakanlığın
ca aynı veya diğer bir sınıftan veya değişik derece ve 
unvanlı kadrolar olarak değiştirilebilir. 

Ancak, geri verilecek veya ihdas edilecek kadro
lardan herhangi birinin 1-4 lerecelere girmesi ha
linde, değiştirilmesi gerekli görülen kadrolar, yuka
rıda belirtilen kayıtlara uyulmak suretiyle ilgili ku
rumun teklifi, Devlet Personel Dairesinin ve Maliye 
Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kuru-
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lunca aynı veya diğer bir sınıftan veya değişik derece 
ve unvanlî kadrolarla değiştirilebilir. 

B) 657 saydı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 34 ncü maddesine göre «Genel Kadro Kanunu» 
çıkıncaya kadar : 

a) 1322 sayılı Gene! Kadro Kanunu ile verilen 
kadrolara intibakları yapılan ve halen bu kadroları 
işgal etmekle olan Devlet Memurları bu kadroların 
tahsis edilliği görevin eski unvanlarım taşırlar. 

b) 1327 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapıl
dığı sırada kuruluş kanunlarının ilgili madde veya 
5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine da
yanılarak başka görevlerde çalıştırılanlar, bu intibak
ların yapıldığı sırada kendilerine tahsis edilen intibak 
kadrolarım işgal ettikleri sürece, söz konusu kanun
lara göre fiilen ifa ettikleri görevin unvanını muhafaza 
ederler. 

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

Kadro ihdas ve iptali : 
Madde 38. — A) Malî yıl içinde aşağıdaki hal

lerde, kadro değişikliği suretiyle kadro temin edilme
diği takdirde, ilgili kurumun talebi, Devlet Personel 
Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulanca kadro ihdas edilebilir. 

a) Kurumlara mecburî hizmet yükümlülüğü bu
lunanlardan istihdamı gerekli görülenler için; 

b) Kurumların, durumlarına uygun boş kadrola
rı bulunmaması halinde askerlik görevinden dönecek
lerin yeniden atamalarının yapılabilmesi için; 

c) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla kurul
ması öngörülen ünitelerde istihdam edilecek memur
lar için; 

d) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1977 
yılı programında kurulması veya genişletilmesi öngö
rülen hizmet ünitelerinde veya önceden öngörülmesi 
mümkün olmayan zorunla hizmet genişlemelerinin 
gerektirdiği ünitelerde istihdam edilecek memurlar 
için; 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gö
rev ve unvan değişikliği ile ilgili amir hükümleri ge
reğince kadro tahsisinin sağlanması için; 

f) Genel asayişe ilişkin hizmetlerde istihdam edi
lecek memurlar ve sözleşmeli personel ve diğer hiz
metliler için; 

B) Aşağıdaki hallerde mevcut kadroların iptali 
suretiyle kadro ihdasına Devlet Personel Dairesinin 
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklif üzerine Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

a) İ322 sayıh Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi gereğince şahsa bağlı kadrolardan, unvan
ları 7/3434 sayılı Kararnamede ve ek ve tadillerinde 
yer alanların boşalmaları halinde, bu kadroların ip
tali üe kararnamelerdeki derecelerden kadro temini 
için; 

b) 13 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı ka
rarnameye ek karar ile bu kararnameyi değiştiren ka
rarnameler gereğince kurumlara eski kadroların iptali 
suretiyle tahsis edilecek kadrolar için; 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 
Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet 
Meclisi, Hâkimlik ve Savcılık Meslekleri ile Devlet 
Planlama Teşkilâtı Personeline Ait Kadro Cetvelleri 

Madde 39. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Se
natosu, Millet Meclisi ve Devlet Planlama Teşkilâtı 
Personeli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay 
ve Yargıtay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında 
hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu 
meslekten sayılan görevleri yapanların kadro cetvel
leri bu kanuna eklidir. Bu kadrolar hakkında bu ka
nunun kadrolara ilişkin hükümler! uygulanmaz. An
cak bu kanunun intibak formlarına müsteniden ay
lık ödemelerine ilişkin hükümleri saklıdır. 

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

Öğretim Üye ve Yardımcıları Kalroîarı : 
Madde 40. — A) Kadro kanunları çıkarılma

mış Yükseköğretim Kurumlarından 1765 sayılı Üni
versite Personel Kanununa göre intibakı yapılan per
sonele, yeni kadro kanunlarının çıkarılmasına kadar 
söz konusu kanunun geçici 5 nci maddesine göre ay
lık ödenmesine devam olunur. 

Yeni kadro kanunları çıkarılmamış yükseköğretim 
kurumlarında kuruluş ve kadro kanunları ile alın
mış olan kadrolardan boş olanlara atama yapılabilir. 
Ancak i 765 sayıh Üniversite Personel Kanununda ön
görülen duruma uymayan kadrolar kadro unvanı 
aynı olmak şartıyle, ilgili yükseköğretim kurumunun 
isteği üzerine Maliye Bakanlığınca personelin duru
muna uygun aynı unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. 

B) Yeni kadro kanunları çıkarılmamış olan yük
seköğretim kurumlarının 1973 malî yılı Bütçe Ka
nununa eldi (L) cetvellerinde gösterilen kadroları 
Üe yeni çıkarılmış Kadro Kanunlarına ekli (2) sayılı 
cetvellerde yer alan kullanılmayan kadrolar, ilgili 
(Üniversite Senatosu veya Akademi Profesörler Ku-
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ruhi Kararına dayanılarak) Üniversite Rektörlüğü
nün veya Akademi Başkanlığının isteği üzerine Ma
liye Bakanlığınca serbest bırakılabilir. 

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

Yurt Dışı Aylıkları : 
Madde 41. — Devlet memurlarının yurt dışı ay-

hkları yurt dışında işgal ettikleri kadro derece ve ka
demelerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 nci 
maddesine göre atamalarda kazanılmış hak aylık de
rece ve kademelerinin) yeni kurlarla yeni emsaller 
tespit edilene kadar 1973 malî yılındaki net tutarları
na 30 . 10 . 1975 tarihli ve 7/10729 sayılı Bakanlar 
Kurulu karan ile tespit edilen emsaller uygulanmak 
suretiyle bulunacak miktarlar üzerinden ve söz konu
su Bakanlar Kurulu Kararında tespit edilen esaslar 
dahilinde ve aşağıdaki hususlar gözönünde tutularak 
ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memur
lara transfer edilecek yabancı para miktarını sabit 
tutmak amacıyle yeni kurlar ve yeni emsaller tespit 
edilene değin Ocak 1973'teki kur ile transfer anında
ki kur arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni 
kurların tespitinden sonra doğacak kur farkları aynı 
şekilde ödenir ve bu miktar «Para değeri değişikliğin
den doğan fark» başlıklı bir sütunda gösterilir. 

Ayrıca, bunSarîn _ bulundukları ülkelerde ellerine 
geçmesi gereken mahallî para miktarım muhafaza 
amacıyle, transfer edilen yabancı para ile mahallî pa-
va arasında meydana gelen ve gelecek olan ve T. C. 
Merkez Bankası veya BüyüRelçiIiklerce bildirilecek 
değer değişiklikleri de dikkate alınarak bundan doğa
cak fark yukarıdaki şekilde ödenir. 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde karar
nameler veya 1897 sayılı Kanun hükümlerine göre in
tibak ettikleri dereceleri atandıkları veya işgal etmek
te oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde 
olan memurların yurt dışı aylıkları, yurt dışı kadro 
derecelerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri 
veya kazanılmış aylık dereceleri yurt dışında atandık
ları veya işgal etmekte oldukları kadro derecelerinin 
üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 161 
nci maddesinin kazanılmış hak aylık derecelerinden 
daha aşağı derecelere atanan memurların aylıkları ile 
ilgili (B) bendi esaslarına göre işlem yapılır. 

c) Yort dişi kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 
1897 saydı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin (B) 

bendine göre sözleşme ile istihdam olunan persone
lin sigorta primleri, 506 sayılı Kanunun 77 nci mad
desinde yazılı ödemelerin brüt toplamı yerine, varsa 
emeklilik müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl için 
15 nci derecenin birinci kademesine tekabül eden ay
lak tutarlarına göre hesap edilir ve müteakip her hiz
met yılı için bir ileri kademeden ve her üç yıldan 
sonra bir üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine 
esas meblâğlar, asgarî ücretin altında kaldığı takdir
de asgarî ücret tutarlarına göre işlem yapılır. 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 
nci maddesi uyarınca malî yıl içinde emsaller yeniden 
tespit edildiği taktirde, yurt dışı aylıkları Bakanlar 
Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihi takıbeden 
aybaşmdan itibaren yukarıdaki esaslar dahilinde ve 
yeni emsaller gözönünde tutulmak suretiyle ödenir. 

e) Kurumların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe ka
nunlarının (D) cetveline göre kuruluş kanunlarına 
müsteniden ücretli veya sözleşmeli olarak çalıştırıl
mak üzere 1 . 6 . 1973 tarihine kadar işe alınan ve 
halen çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu 
olanlar, geçen yıllar da dahil olmak üzere, bu kanu
nun kadrolara ve aylık ödemelere ilişkin hükümlerine 
tabidir. 

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

Madde 42. — 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 . S . 1970 tarihinden önce ellerine geçen döviz mik
tarını sabit kılmak amacıyle malî yıl içinde yapıla
cak döviz satışlarında 10 . 8 . 1970 tarihinden önce
ki döviz satsş kuru ile bu tarihten sonraki döviz satış 
kurları arasındaki farklar 1977 malî yılı bütçesinin 
ilgili tertiplerinden ödenir. 

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

Eski Sözleşmeli Yabancı Personelin Aylıkları : 
Madde 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

na ile uygulanmasına son verilen 4/10195 sayılı Ka
rarnameye bağh yönetmelik hükümlerine göre ve (E) 
cetvelinden alman kadrolarda istihdam edilmekte 
İken yabancı uyruklu oldukları için intibakları yapıl
mayan kimselerin, sösîeşme ile çalıştırılmalarına de
vam olunabilir. 

— 867 — 



C. Senatosu B : 37 12 . 2 . 1977 O : 1 

Bunlara ödenecek sözleşme ücretleri, ilgililerin, 
hizmet süreleri, öğrenim durumları ve ihtisasları ile 
diğer nitelikleri gözönüne alınarak 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (B) bendi 
hükmüne göre Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit olu
nur. 

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

tKİNCt BÖLÜM ; Sosyal Yardım ve Yan Öde
meler : 

Aile Yardanı : 
Madde 44. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 202 - 205 ııci ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı maddeleri 
gereğince ödenecek olan aile yardımı 1977 malî yılın
da yalnız çocuklar için verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için (50) liradır. 
Eşlerden birinin 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 87 nci maddesi kapsamına giren kuruluşlar
da, toplu iş sözleşmesi gereğince memur olan eşten 
daha az miktarda aile yardımı ödeneği alması halin
de memur olan eşe beher çocuk için aradaki fark 
ödenir. 

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

Doğum Yardımı : 
Madde 45. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 176 ne; maddeleri gereğince 
ödenecek olan doğum yardımı (390) lira olarak öde
nir. 

Eşlerden birinin 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 87 nci maddesi kapsamına giren kuruluşlar
da, toplu iş sözleşmesi gereğince memur olan eşten 
daha az miktarda doğum yardımı ödeneği alması ha
linde memur olan eşe beher doğum için aradaki fark 
ödenir. 

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

Mahrumiyet Yeri Ödeneği : 
Madde 46. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 195 ve değişik 196 ve 197 nci maddeleri 
uyarınca verilecek mahrumiyet yeri ödeneğinin aza
misi : 

a) Birinci bölgede, ayda (3 000) TL. 
b) İkinci bölgede, ayda (2 000) TL. dır. 

Bu ödeneğin nasıl uygulanacağı Bakanlar Kuru
lunca Mart 1977'de çıkarılacak bir kararname ile dü
zenlenir. 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 158 - 160 nci maddeleri uyarınca verile
cek mahrumiyet yeri ödeneği birinci derece için 
(3 000) îlra olarak tespit edilmiştir. 

C) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği il ve böl
gelerde çalışan sağlık ve yardımcı sağlık personeline 
26 . 8 . 1963 tarih ve 6/2150 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile kabul edilen yönetmelik ve bu yönetmeli
ğe ek olarak çıkarılmış bulunan yönetmeliklerde tes
pit olunan esaslara göre «Mahrumiyet tazminatı» ile 
«Seyyar hizmet tazminatı» ödenir. Ancak, bunlara 
657 sayılı Kanunen 196 ve 197 nci maddelerine göre 
tespit edilen «Mahrumiyet yeri ödeneği» nin daha 
fazla olması halinde «Mahrumiyet yeri ödeneği» öde
nir. 

ı BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
j Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
İkramiye ve Mükâfatlar : 
Madde 47. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 123 ncü maddesine göre çıkarılacak tüzük yü
rürlüğe girinceye kadar : 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
dair Kanuna göre, verilen ve aynı Kanunda belirti
len nispet ve miktarlar uygulanmak suretiyle buluna
cak miktardaki ikramiyenin, 

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 86 
ncı maddesi gereğince para mükafatı ön görülenlere 
yeni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
aynı Kanunun 86 ncı maddesinde belirtilen nispetlerin 
uygulanması suretiyle bulunacak miktardaki para 
mükâfatlarının, ödenmesine devanı olunur. 

c) 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince 
MİT mensuplarından görevleri sırasında daimî ma
luliyete uğrayanlara veya ölenlerin dul ve yetimleri
ne veya muhtaç ana ve babalarına veya bakmakla 
mükellef oldukları kız ve erkek kardeşlerine, ayrıca 
başarılı hizmet ifa edip MİT'le ilişiği kesilenlere veri
len tazminatların ödenmesine devam olunur. 

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

Yiyecek Yardımı : 
Madde 48. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 2Î2 nci maddesine göre yiyecek yardımı yö-
i netmeliği çıkıncaya kadar Türk Silâhlı Kuvvetlerin-
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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.,. Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Fazla Çalışma Ücreti : 
Madde 49. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 178 nci maddesine ve Devlet 
Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine 
göre, Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konulan 
fazla çalışma programlarına dayanarak saat başına 
yapılacak ödeme (10) liradan az (20) liradan çok ola
maz. 

özel yönetmeliklere göre Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi personeline yaptırılacak fazla çalışma 
için ödenecek ücretlerde de bu miktarlar esas alınır. 
(Ancak, TRT'de çalışan personelin fazla çalışmaları 
için saat başına yapılacak ödemelerin miktarı (10) li
radan az (30) liradan fazla olamaz. 

B) En az % 50 öğrenci kontenjanı artışına da
yalı ikili öğretim yapan fakültelerde, ikinci öğretim
de görev alan dekanlara (650), dekan yardımcısı ve 
müdürlere (500), fakülte sekreterlerine (450), ve diğer 
sınıflarda bulunanlara (400), müstahdemlere (250), li
ra aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fa
külte, yüksekokullar ve akademilerde gece öğrenimi
nin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve mü
dürlere (600), müdür yardımcılarına (450), fakülte 
sekreterlerine (500), fakülte yönetim kurullarınca ve 
okul müdürlüklerince görevlendirilecek memurlardan 
yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara (300) ve di
ğer sınıflarda bulunanlara (400) lira aylık fazla çalış
ma ücreti ödenir. 

D) Emniyet Teşkilâtı Kanununda ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun fazla çalışma ücretle
riyle ilgili olarak ve 1897 sayılı Kanunun 1 nci mad
desiyle değişik 178 nci maddesinde gerekli değişiklik
ler yapılıncaya kadar, 

1. Emniyet hizmetleri sınıfından iller ve bölgeler 
kuruluşlarında görevli personel ile, Başbakanlık Ko
ruma Emniyet Müdürüne ayda (2 000) TL. 

2. Emn"yeî Gc^eî Müdürlüğü merkez kuruluşun
da ve bu 'kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık ku
rumlarında veya birimlerinde görevli emniyet hizmet

leri sınıfı personeli ile merkez kuruluşunda ve iller ve 
bölgeler kuruluşlarındaki gene! idare, eğitim, teknik 
ve sağlık sınıfı personeline ayda (1 600) TL., 

Fazla çalışma ücreti verilir. 
Emniyet Teşkilâtında görevli personele yukarıda

ki fıkraya göre ödenecek fazla çalışma ücretleri; 
a) Yıllık izin, hastalık izni, görevin yapılması es

nasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma 
ve sakatlanma hallerinde, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet 
içi eğitime katılma ve görevli bulunma hallerinde, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil müddetle
ri içerisinde, kesilmez. 

E) Görevlerin mahiyeti icabı, günün 24 saatında 
devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde ça
lışan personele Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 
belediye meclisinin karanyle tespit edilen miktar faz
la çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre, ödenen aylık fazla çalışma ücret
leri, görev esnasında veya görevden dolayı yaralan
ma ve sakatlanma nedeni ile görevin yapılamaması 
hallerinde kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu 
Genel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye büt
çelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin nite
liği icabı fazla çalışma günlerinin tespit ve bir prog
rama bağlanması mümkün olmayan orman muhafaza 
memurlarına ayda (1 000) lira, telsiz teknisyeni, telsiz 
operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, tel
sizci ve telefon hat bakıcılarına Haziran - Ekim ayla
rına münhasır olmak üzere ayda (500) lira fazla ça
lışma ücreti ödenir. 

Muhafaza memurlarının görev esnasında veya gö
revden dolayı yaralanma veya sakatlanma nedeniyle 
görevin yapılmaması hallerinde bu fazla mesai ücre
ti kesilmez. 

G) Devlet Memurlan fasla çalışma yönetmeliği 
gereğince özel fazla çalışma programları hazırlanıp, 
Bakanlar Kurulu kararıyle. yürürlüğe konuluncaya 
kadar, 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre tam gün çalışma yapanlara ve
rilen tazminatın ödenmesine devam olunur. 

H> 19 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun 164 ncü maddesine göre, normal çalış
ma saatları dışında yapılacak gümrük işlemleri ve 
yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahip
lerinden tahsil edilecek ücretlerin, aynı Kanunun 165 
nci maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam 
olunur. 
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t) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli 
okullar ile kurumların ateîye ve birimlerinde döner 
sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak, nor
mal çalışma saatlan dışında çalıştırılanlara; (Okul ida
recisi, öğretmen, teknisyen, tez hazırlayıcı «Ölçmeci» 
usta öğrenci, ateîye şefi, memur, prodüktör, stüdyo 
öğretmeni, senarist, kamereman, bilgi işlemci ve prog
ramcı, test öğretim yaprakları ve mektuplarının bas
kısında çalışan hizmetlilere) öğretim aylarında ayda 
48 saati tatillerde de günde 8 saati geçmemek kaydı 
ile okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher 
iş saati için azamî; Endüstriyel eğitim yapan orta de
receli eğitim kurumlarında ateîye ve endüstriyel ders 
görevi» için gece verilen ücret kadar ücret ödenir. 

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

i'ş Riski, İş Güçlüğü ve Teminindeki Güçlük Zam
ları : 

Madde 50. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile ge
tirilen değişik ek maddeye göre verilecek iş güçlüğü 
zammı ayda (2 700) lirayı, iş riski ve malî sorumlu
luk tazminatı ayda (1 500) lirayı ve teminindeki güç
lük zammı ayda (4 500) lirayı geçemez. 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun ek 3 ııcü maddesine göre verilecek iş güç
lüğü, iş riski ve eleman teminindeki güçlük zamlarıy-
le malî sorumluluk tazminatlarının tespitine Genel
kurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının 
müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakan
lığının görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Ba
kanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca saptamr. 
1977 malî yılı için iş riski ve iş güçlüğü zamları 
7/11426 sayılı Kararnamedeki azamî miktarı, malî 
sorumluluk tazminatı (900), eleman teminindeki güç
lük zammı (2 800) lirayı geçemez. 

C) İktisadî Devlet Teşekküllerinde kurulmuş ke
falet sandıklarına tabi ve açıklardan sorumlu nakit 
ve kıymet muhafızlarına Bakanlar Kurulu Kararı 
aranmaksızın ayda (900) liraya kadar malî sorumlu
luk tazminatı ödenir. 

D) Millî İstihbarat Teşkilâtı ile Emniyet Teşkilâ
tında görevli personele ödenmekte olan iş riski, iş 
güçlüğü ve teminindeki güçlük zamları; 

a) Yıllık izin, hastalık izni, görevin yapılması es
nasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralan
ma ve sakatlanma hallerinde, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet 
içi eğitime katılma ve görevli bulunma hallerinde, 

e) Sürekli görevle atamalardaki mehil müddetle
ri içerisinde, kesilmez. 

E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sa
yılı Kanun hükmünde Kararnamenin 4 ncü maddesi 
ile değişik ek geçici 12 ve 13 ncü maddelerinde sayı
lan personel ile bu maddeler kapsamına giren kurum
ların sanatkâr yöneticileri, sanatkâr genel müdürleri, 
sanatkâr müdürleri ve sanatkâr öğretmenlerine 1327 
sayılı Kanunun 71 nci maddesiyle getirilen değişik ek 
maddeye göre verilecek yan ödemelerin miktarı Ma
liye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Kültür Ba
kanlığının teklifi iie Bakanlar Kurulunca saptanır. 

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

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği : 
Madde 51. — A) 1765 Sayılı Üniversiteler 

Personel Kanununun değişik 15 nci maddesine göre, 
kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen üniversite 
veya diğer öğretim kuruluşlarında, öğretim üye ve 
yardımcılarına, aşağıda gösterilen dereceler üzerinden 
kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği verilir. (Bu öde
nekler tedrisat devam ettiği sürece ödenir.) 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 

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

4 500 
3 500 

2 500 
2 500 
2 000 
2 000 
2 000 

3 500 
2 500 

2 000 
2 000 
1 500 
1 500 
1 500 

Çevirmen 2 500 2 000 1 500 

Üniversitelerin ve bunlara bağlı fakülte ve yük
sekokulların hangi dereceye gireceği üniversiteler' 
arası kurulca tespit edilir. 

Akademiler için bu tespit, üniversitelerarası ku
rulun tespit ettiği dereceler esas alınarak akademi-
lerarası kurulca yapılır. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü, ödeneği, 4.9.1974 tarih 
ve 7/8876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan yönetmelik ile ek ve tadillerinde belirtilen 
esaslara göre ödenir. 

Kuruluş kanunlarında kuruluş ve gelişme güç
lüğü veya mahrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen 
üniversite ve yükseköğretim kurumlarında bu gibi 
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2 
1 

1 
1 

100 
500 

200 
200 
9C0 
900 

ödemeler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve 
gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

Bu ödenek belli bir ilde aynı öğretim dalında 
mevcut olanlara ilâveten diğer bir öğretim kurulu
şunun açılması halinde verilmez. 

b) Hizmet Ödeneği : 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 1991 

sayılı Kanunla değişik 15 ncî maddesine göre öğre
tim üye ve yardımcılarına aşağıda gösterilen dere
celer üzerinden hizmet ödeneği ödenir. 

1. Derece 2. Derece 3. Derece 
(TL.) (TL.) (TL.) 

a) Öğretim Üyeleri : 
Profesör 4 500 2 700 
Doçent 3 300 2 100 
b) Öğretim Üye ve Yardımcıları : 
Asistan 2 100 1 590 
Öğretim görevlisi 2 100 1 500 
Araştırma görevlisi 1 500 1 200 
Uzman 1 500 1 290 
Hizmet ödeneğinin ödenmesi ile ilgili usul ve 

esaslar Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan bir hususu arz edeceğim. 

Efendim, maddenin maiüabmda, «Kuruluş ve ge
lişme güçlüğü...» dendiğine göre, sadece (A) fıkrası 
bununla alâkalıdır. (B) fıkrası ise, müstakil hizmet 
ödeneğinden bahsediyor. Matlabm buna göre değişti
rilmesinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Bir değişiklik teklifi var mı?... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Yani, «Kuruluş ve gelişme güçiüğü ve hizmet 
ödeneği...» diye matlabm değiştirilmesi lâzundır. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, biliyorsunuz madde 
üzerinde müzakere yapmamıza imkân yok. 

Komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN! 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efendim, 
Sayın Çelikbaş'ın, bir teklifi olursa, fikrimizi ifade 
ederiz, 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Arz ettim efendim, matlabma göre değişiklik lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Şimdi alman karara göre, müza
kere açamıyorum; fakat nasıl olsa Bütçe Kara-a 
Komisyonuna gideceğine göre ; Sayın Başkan not alır
sanız, bu hususu Komisyonda nazarı itibara alma
nızı rica ediyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Emredersi
niz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Madde 52. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 176 nci maddesi (söz konusu 
kanunun 89 ncu maddesindeki oranların ilgili ku
rumlar itibariyle Bakanlar Kurulunca saptanmış ol
ması şartiyie) uyarınca eğitim ve öğretim kurumia-
nyle okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, 
öğretim üyeleri ve diğer personele saat başına verile
cek ek ders ücreti aşağıdaki azamî miktarlar üzerin
den ödenir. 

Ders saati ücreti 
TL. 

Gündüz Gece 

1. Genel ve meslekî teknik yüksek
okullarda : 

Öğretim görevlileri, öğretmen, dok
toralı asistan, pratisyen hekim, 60 80 

Doçent, uzman hekim 80 100 
Profesör 100 120 
2. a) Orta dereceli okul ve kurs

larda, halli eğitimi okuma, yazma 
kurslarında ve gezici köy kurslarında 
görev verilenler 25 35 

b) Endüstriyel örgün ve yaygın eği
tim yapan orta dereceli erkek ve kız 
teknik eğitim kurumlarında atelye ve 
endüstriyel ders görevi verilenler ile 
Fen ve Anadolu liselerinde ders görevi 
verilenler. (Tanın Bakanlığına bağlı or
ta dereceli okullar dahil) 30 40 

3. Kurumların elemanlarının yeliş-
tiriimesiyle ilgili meslekî okul, kurs ve 
hizmet içi eğitimlerde, meslekî ve tek
nik eğitim hizmetlerinde: 

a) Öğretmen ve öğretmen niteliğine 
haiz bulunanlar ile kurum personeline 30 40 

b) Kurum dışında sağlanan uzman 
ve teknik personele 4li 50 

c) (1) nci bentteki personele (1) nci 
bentte belirtilen miktarlar 

d) Sağlık kolejleri ve sağlık ders 
görevi verilenler 

Pratisyen hekim 60 80 
Uzman hekim 80 100 
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Ders saati ücreti 
TL. 

Gündüz Gece 

4. Kadrosu lise ve dengi okullarda 
olup, gece öğrenimi yapan yüksekokul
larda ders okutan öğretmenlere 1 nci 
bentteki ücretler ödenir. 

5. Yay - Kur bünyesinde faaliyet 
gösteren açık ve örgün yüksekokullar
da bir kadro karşılığı olmaksızın görev 
alan : 

Asistan 60 
Öğretim görevlisi ve öğretmen 75 
Doçent 100 
Profesör 125 
Ücretle ders okutulan öğretim ku

rumlarında öğretim üye ve yardımcı
larının ikametgâhlarının veya daimî 
görev yerlerinin bulunduğu iîin sınırları 
dışında olmak şartıyle : 

100 ve daha az km. uzaklıktaki ku
rumlarında % 50, 101 ve daha çok km. 
uzaklıktaki kurumlarda °/0 100 oranın
da zamlı ders ücreti ödenir. 

6. Her dereceli okullarda millî gü
venlik bilgisi dersi okutan ve konfe
ranslarını veren subaylara 25 35 

B) 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 150 ve 31.7.1970 tarihli ve 1323 sa
yılı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü maddesi gereğin
ce fiilen ek ders görevi verilenlere ders saati başına 
verilecek ek ders ücreti aşağıdaki azamî miktarlar 
üzerinden ödenir. 

a) Harp Akademileri, Giiihane Askeri Tıp Aka
demisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları (N. B. 
C. Okulu, İstihbarat Okulu... gibi) ve harp okulların
da ders görevi verilen Üniversite Personel Kanunu
na tabi öğretim üye ve öğretim üye yardımcıları 
ile öğretim görevliliği niteliği üniversite senatosun
ca kabul edilen asker ve sivil kişilere Üniversite Per
sonel Kanununun değişik 14 ncü maddesine göre he
sap edilecek miktar; • (öğretmen olarak görevlendiri
lenlere öğretim görevlisi gibi ücret ödenir.) 

b) Orta dereceli askerî okullarda, (askerî lise
ler, astsubay hazırlama okulları... gibi) ders görevi 
verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 2/a sıra
sındaki miktar. 

C) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
1961 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesine göre 
ödenecek ders ücretlerinde aşağıdaki esaslar uygu
lanır: 

1. Öğretim üye ve yardımcıları ile üniversite ve 
yüksekokullarda ders görevi verilen diğer personele 
sınav döneminde her sınav dönemi için sınav döne
minde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders 
yapılan ayda okutabilecekleri ders sayısı kadar üc
ret ödenir. 

2. Öğretim kurumunun bulunduğu yere ikamet
gâhları veya daimî görev yerlerinden herhangi biri, 
il dışında olmak kaydıyle, 100 km. ve daha aşağı 
uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 
101 km. ve daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye 
ve yardımcılarına ise % 100 zamlı ders ücreti ödenir. 

3. En az % 50 öğrenci kontenjan artışına dayalı 
İkili öğretim yapan fakültelerde, 2 nci öğretim için, 
öğretim üye ve yardımcılarına, haftada 8 saati geç
memek üzere ek ders ücreti ödenir. 

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

Konferans Ücreti : 
Madde 53. — A) 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 176 nci maddesine göre, üniversite 
veya fakülte yönetim kurullarınca tespit edilen öğre
tim programı dışında konferans verenlerden : 

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

lirayı aşmamak üzere kurumlarca tespit olunan 
miktarlarda her bir konferans için konferans ücreti 
ödenir. Hizmet içi eğitimi ve kurslarda konferans 
ücreti ödenemez. 

B) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akade-
milehri Kanununun 11 nci maddesi gereğince Harp 
Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askeri 
okuliarda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas 
okulları, istihbarat okulu, «M. B. C. okulu... gibi») 
konferans verenlerden : 

Ders saati başına 

a) Türk ve yabancı sivil memurlara 50 
b) Türk ve yabancı general, amiral 

ve subaylara 60 
c) Üniversite öğretim üyelerine 75 
lira konferans ücreti ödenir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Üçüncü kısım '; Hazine'-ve Kamu kuruluşlarına 
alt hükümler : 

Birinci Bölüm : Hazine işlemleri : 
Hazine Bonolara ve Avans İşlemleri : 
Madde 54, — 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye 

Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemeleri za
manında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mev
simlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz 
yönde etkilenmesini önlemek amaçları île malî yıl 
içinde gerçek ve tüzel kişilere en çok bir yıl vadeli 
Hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları 
satın almaya, satılacak Hazine bonolarının satsş şart
larım ve miktarlarını tespite 1211 saydı Kanunun 50 
nci maddesi esaslarına göre T. C. Merkez Bankasın
dan kısa vadeli avans almaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

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

İç İstikraz Tahvilleri : 
Madde 55. — 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 
işlemler, her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu 
tahviller kamu kurumlarının yapacakları artırma, ek
siltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece 
satılan Miiîî Emlâk bedellerinin ödenmesinde, iti
barî değerleri üzerinde 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 şartları Maliye 
Bakanlığı tarafından tespit olunur. 

Yeniden ihraç edilecek iç borçlanma tahvillerine 
uygulanacak faiz oranı, Hazinece ihraç olunmuş ve 
halen tedavülde bulunan Devlet iç İstikraz tahville
rinde de uygulanır. 

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

Program ve Proje Kredisi ile Dış İstikraz : 
Madde 56. — A) Yabancı devletler, uluslararası 

kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapıl
mış ve yapılacak anlaşmalar gereğince, belli hizmet
ler, taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlana
cak 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-
çelerini özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakam yetkilidir. 

İlgili daireler bütçelerine ödenek kaydolunan 
miktarlardan yılı içinde harcanamayan bakiyeler er
tesi yıla yukardaki esaslara göre devrolunur. 

1976 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla 
temin edilmiş bulunan Türk lirası karşılıkları ile mal
zeme ve hizmet bedelleri hakkında da yukarıda ya
zılı esaslar dahilinde işlem yapılabilir. 

B) Yabancı devletler veya uluslararası kurum
lardan anlaşmaları gereğince sağlanarak genel büt
çeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler bütçe
lerinde yer alan proje kredileri karşılıklarından da
ha fazla kredi kulanma imkânı hâsıl olduğu takdir
de, fazla kredi imkânlarını ilgili daire bütçelerinin 
(B) cetveline gelir ve gider bütçesinin ilgili tertibine 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ç) Yabancı devletler ve uluslararası kurumlarla 
yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine gö
re; Hükümetimizle bu Devlet veya kurumlar tara
fından sarf, mahal veya gayesinin müştereken tes
piti mukarrer meblâğı ve söz konusu anlaşmalar ah
kâmının tatbiki dolayısıyle sarfı gerekecek parayı, 

a) Yabancı devlet kuruluş ve uluslararası ku
rumlardan sağlanmış veya sağlanacak hibe yardım-
îarıyle proje veya program kredilerinin hâsıl ettiği 
veya edeceği Türk Lirası karşılıklarından, 

b) Bu şekilde tahassul eden Türk Lirası kar
şılıklarından evvelki yıllarda yapılan ikrazların tah
sil olunacak faiz ve ve resülmallarmdan, 

c) Hükümetimizce yabancı devlet kuruluş ve 
uluslararası kurumlardan düşük faizle sağlanan kre
dilerin daha yüksek faizle kurullandırılması netice
sinde tahasul eden veya edecek olan faiz farkların
dan (Bu kredilerle ilgili olarak müstakrizlerie yapılan 
anlaşmalarda bu konu ile ilgili hükümlerin mahfuz 
kalması kaydıyle) ayırarak muayyen hesaplara ya
tırmak veya tespit edilen amaçlar için kullanılmak 
üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye ve bun
ları sarfa Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

E) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz 
çerçevesinde ülkemizin kullanımına tahsis olunan 
özel çekme haklarının hâsıl ettiği Türk Lirası kar-
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şıkklarını, gerektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda 
yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği meblâğları 
Maliye Bakanlığı Bütçesine ödenek ve gider kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Madde 57. — Yabancı devletler, uîusiararsı ku
rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan istikraz 
suretiyle sağlanan imkânları, ekonominin çeşitli sek
törlerinde gelişmeyi artırmak amacıyle anlaşmalar 
hükümleri gereğince kamu ve özel sektör kurumları
na ikraz veya devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi 
teşekkülerince ve diğer her türlü dış kaynaklarca 
kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi ol
makla beraber sermayelerinin % 50'slnden fazlası 
kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına 
verilecek kredileri anlaşmalarmdaki şarilarıyle ga
ranti etmeye özel sektör kurumlarına verilecek kre
dilere Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı çer
çevesinde transfer garantisi vermeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

Madde 58. — Yıllık programlarsa tespit edilen 
dış finansman ihtiyacmsn karşılanması maksadıyle, 
244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluş
larla kredi anlaşmaları yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararıyle 
yürürlüğe girer. 

1976 yılında ve daha önceki bütçe yıllarında ak-
tedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 

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

Scîektlf Kredi Fonundan Ödemeler : 
Madde 59. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzla

tılması, yaurmıların ve ihracatın teşviki ve banka 
kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine yönlen
dirilmesi amacıyle 7/5822 sayılı Karara ve bu kara
rın ek ve tadillerine dayanılarak müstakrize, selek-
tif kredi fonundan faiz farkı ödenmesi yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylsnnıza arz ediyorum. 
Kabu! edenler... Etnıenyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli Saymanlıkîardaki Kıymetlerin Hazineye 
İntikali : 

Madde 60. — Maliye Bakam, bütün saymanlıkların 
çeş'M nedenlerle Hazine hesapları dışında kalan ma

melek ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit 
paralanın Hazine hesaplarına ithal ettirmeye, bu 
hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli ted
birleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun ta
rif ettiği bir saymanın idare ve sorumluluğunda ol
mayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabuü edenler... Etmenyenler... Kabul edilmiştir. 

Geri Verilecek Paralar : 
Madde 61. — 27 . 6 . 1963 gün ve 261 sayılı Ka

nun gereğince, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) 
kod numaralı programı (05) kod numaralı airprog-
ramının (527) kod numaralı faaliyetine konulan geri 
verilecek paraların ödeme şekil ve usulleri Malye 
Bakanlığınca tespit olunur. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonun
da, fazla ödendiği tespit olunan miktarlar 6183 sa
yılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında 
Kanun hükümlerine göre geri ahnır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Ksfc-j! edenler... Etmenyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm : Hazine ve Kamu Kuruluşları İMş-
lüVlne Ait Hükümler : 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Finansman İhti
yacı : 

Madde 62. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1977 
yıh finansman ihtiyacını karşılamak üzere; 

a) Maîilye Bakanlığınca tespit edilecek şartlar
la özel ek iç istikraz tahvilileri çıkarmaya ve Dev
let Yatırım Bankası aracıîığıyle 1211 saydı Kanunun 
48 nci maddesi gereğince sözü geçen kuruluşlara 
imkân sağlamaya, 

b) Aynı amaçla Kamu İktisadî Teşebbüsleri ta
rafından çıkarılacak bonolara «Hazine Kefaleti» ver
memeye ve 121.1 sayılı Kanunun 51 nci maddesi uya
rınca avans açtırmaya, 

Maliye Bakam yetkilidir. 
Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve Hazine ke

faletini haiz bonoların toplamı geçen yıllar hariç 
on milyar liradır. Gerektiğinde bu miktarı bir mis
ime kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabu! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ayrıntılı Harcama Planları : 
Madde 63. — 1977 malî yılında, genel bütçeye 

dahil daireler, katma bütçeli idareler, belediyeler, be-
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tediyelere bağh kuruluşlar, özel idareîer, kamu ikti
sadî teşebbüsleri ite benzeri kuruluşlar ve döner ser
mayeli kuruluşlar, Maliye Bakanlığınca tespit edile
cek esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahminleri, 
b) Harcama tahminlerini, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını il

gili mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye Bakanı madde kapsamına giren idare, ku

ruluş teşebbüs ve kurumlardan her türlü maK işlem
lerinin tamamını, borçlanma ve borç ödeme imkân
larını incelemeye, programa uygun harcama yapa
mayan ve bilgi, belge ve hesaplarını ibraz etmeyen 
idare, kurum, teşebbüs ve kuruluşların bütçe öde
neklerini kesmeye, ve bütçe ödeneklerini en etkin 
şekikle kınlanmak üzere tedbirler almaya yetkili
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabuü edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Belediyelerin Borç, Tahkim ve Terkin İşlemleri : 
Madde 64. — Belediyelerin ve belediyelere bağ

lı müessese ve işletmelerin 691 sayıh Kanun ve 1376 
sayıh 1971 yılı Bütçe Kanununun 59 ncu maddesinin 
(a) fıkrası gereğince yapsîan tahkimler sonunda do
ğan Hazineye oîan borçîannm 1312 sayıh Kanuna 
göre yapılacak mahsup işlemleri sonunda kalan kı
sımları terkin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabu! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Mailde 65. — 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayıh 
Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca tah
kime tabi tutularak, taksit ödemeleri 3 . 10 . 1963 
tarih ve 347 sayıh Kanunla Kalkınma Pîanmm 2 nci 
5 yıllık dönem sonunda başlaması kabul edilen borç
lardan T. C. Merkez Bankasına yapılacak oîan te
diyelerin faiz ve anapara taksitleri için 1977 mali 
yılında ödeme yapılamaz ve bu süre için faiz yürü
tülmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
KabaH edenîer... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sermaye DeğişikBiği ve Kâra İlişkin Hükümler : 
Madde 66. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yö

netim veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1976 net kârlarıyîe eski yıllar kârları ve fev
kalâde ihtiyatlarından ödenmiş sermayelerine mah

sup edilmeyen ve Hazine hissesine isabet eden mik
tarları, bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman 
programları veya genel kurul kararları gereğince 
sermayelerine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek 
üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Mali
ye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabuü edenîer... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 67. — Tekel Genel Müdürlüğünün, 
a) Geçmiş yıîîar faaliyeti kârlarından ödenme

miş Hazine hisseleri. 
b) Millî Korunma Kanununa göre yaprak tü

tün ekici piyasalarında destekleme alımlarında kul-
üanıümak üzere Tekel Genel Müdürlüğüne verilen 
sermayeden ve bundan elide edilen kârdan 79 sayılı 
Kanununun geçici 3 ncü maddesinin (C) fıkrasına 
göre Hazineye ödenmesi gereken tutarlar, 

c) 196 sayılı Kanuna göre çıkarılan kararna
meler gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne verilen 
yaprak tütün ekici piyasalarında destekleme ahım 
yapma görevi sonunda tahakkuk eden kârlar. 

d) 9 . 3 . 1972 gün ve 1571 sayıh Kanun gere
ğince 1973 ve daha evvelki yıllarda tahakkuk et
miş olup da T. C. Merkez Bankası nezdindeki fona 
yatınüamayan tutarlar, 

e) 1976 ve daha önceki bütçe yıllarından kalan 
vergi borçları ile bu borçlarla ilgili gecikme zammı 
ve faizlerini; 

Yaprak tütün destekleme alımı zararları dolayısı 
ile tahakkuk etmiş alacaklarına ve Tekel Genel Mü
dürlüğü döner sermayesine mahsup etmek için ge
rekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin ger
çekleşmesi amacıyîe yeterli tutarları bütçeye; mev
cut veya yeniden açılacak tertiplere; gelir, ödenek 
ve gider kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenîer... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 68. — Kamu ortaklarının ve iştirakleri
nin yeniden düzenleme tedbirlerini gerçekleştirmek, 
sermaye artırımlarına katılmak, yatırım, ve finans
man programlarının gereklerini yerine getirmek amaç-
larıyîe; 

a) Hazinece sermaye artırımlarına katıîınnıa-
sına ve her türlü sermaye "paylarının sahnalınma-
sına; 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin sermaye paylarını diğer Kamu İktisadî Teşebbüs-
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lerine devrettirmeye ve onlar tarafından da devral-
dırmaya, 

c) Kamu İktisadî Teşebbüsierince Hazinece ik
raz ediüen meblâğları yıllık yatırım ve finansman 
programlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenme
miş sermayelerine mahsup etmeye veya vadelerini 
uzatmaya, 

d) Bu işfcmlerin gerçekleşmesi amacıyle gerek
li meblâğı, niteliğine göre bütçeye gelir veya öde
nek ve gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakam yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 69. — Devlet Yatının Bankası Kanunu
nun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu İktisadî Te
şebbüslerini, yıiiık yatırım ve finansman programın
da öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet 
Yatırını Bankasının yatırım ve işletme kredilerin
den yararlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Özel Otomatik Ödemeler : 
Madde 70. — Genel Bütçeye dahil daireler, kat

ma bütçeli idareler, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve 
diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin; geçmiş yıllar
da ve 1977 Malî yılında, birbirlerine Hazineye, be
lediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlara, özel idare
lere, Devlet Yatırım Bankası ve T. C. Merkez Ban
kasına, her çeşit işlemlerden doğan tüm borç ve 
aüacakîarı ile dış borçlarını nakden veya hesaben 
tahsil veya tediye etmeye ve ettirmeye, cari hesap
ların ve karşılıklı borç ve alacaklarının ödeme şekil 
ve zamanını tespit etmeye, mahsup işlemlerini ta
mamlamaya ve bütün bu işlemler sonuçlarını gere
ğine göre bütçeye gelir ve mevcut ve yeniden açıla
cak tertiplere, yeteri kadar ödenek ve gider kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum 
ve kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarını, 
talep halinde her zaman Maliye Bakanlığına bildir
mekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul ermeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 71. — a) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sa
yılı 12 . 6 . 1973 tarihli ve 350 sayılı ve 26 . 7 . 1975 
tarihli ve 691 sayılı, 22 . 5 . 1975 gün ve 1902 sayılı 

j talikim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarihli ve 325 sayılı 
ı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırını Bakası Kanu

nunun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine borç 
ve alacaklarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin ya
pılabilmesi için, yahut yıllık yatırım ve finansman 
programının gereği olarak ya da küçük meblâğların 
hesaplardan tasfiyesi amacıyie kısmen veya tama-

| men erken tahsil ve ödemeye, 
Maliye Bakanı yetkilidir. 
b) (a) fıkrasında sözü geçen tahkim kanun

ları dolayısıyle Hazinenin kamu kuruluşlarına olan 
ı borçları Devlet iç istikraz tahvilleri verilmek sure

tiyle tasfiye olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar va
delerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra ge
reğince yapılacak mahsup işlemleri sonuçlarının ge-
llr, ödenek ve gider kaydının yapılmasında bu ka
nunun 70 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen talikim kanunla
rı uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlem
leri faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geç
miş yıllar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu 
kanunların uygulanmasından ötürü Hazineye borç
lu oîan kurumlardan da faiz aranmaz. 

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

Madde 72. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüklerinin dış borç
ları, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) kod mimar a-
h (Borç ödemeleri) programının (02) kod numaralı 
(Dış Devlet Borçları) altprogramının ilgili faaliyet, 
harcama kalemine konulan ödenekten karşılanır. 

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

Madde 73. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, kat
ma bütçeli idareler bütçelerinde Kamu İktisadî Te
şebbüslerine yapılacak «İktisadî transferler ve yar-
dunlar», 8 . 6 . 1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesi hükmünden yararlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kzbul edenler... Kabul etmeyenîer... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 74. — Maîiye Bakanlığı Bütçesinin (920 
İktisadî transferler ve yardımlar) programı, (01) 
altprogramının (121 — Hükümetçe alınacak tedbir
ler dolayısıyle ödenecek görev zararları) faaliyetin-
dtki ödenekten, 1976 ve daha önceki yıllarda tahas-

I sül eden görev zararları ile 1977 yılında ortaya çı-
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kaçak görev zararlarını, ilgili Kamu İktisadî Teşeb
büslerine ödemeye ve bu ödeneği yeteri kadar artır
maya Maliye Bakam yetkindir. 

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

Madde 75. — Hükümet tarafından destekleme 
alımları ile görevlendirilecek Kamu İktisadı Teşeb
büslerinin bu görevleri nedeniyle gerekli finansman 
ihtiyaçları için çıkarılacak bonolara Hazine kefaleti 
vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
KabuÜ edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının 4 ncü kısmına madde ilâvesini isteyen 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kültür Bakanlığına bağlı müze inşaatları Ue mü

zelerin, eski eserlerin her türlü bakım, onarım ve 
restorasyon hizmetleri 2287 sayılı Maarif Vekâîeti 
Merkez Teşkilâtı Kanunu esaslarına göre yapıl
makta ve aynı Bakanlığın kütüphane inşaatları ise 
bu kanun kapsamı dışında kalması sebebiyle adı 
geçen Bakanlıkça inşa edilmemekte, dolayısıyle, mü
ze ve kütüphane inşaatlarının ayrı ayrı yürütülme
si gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Bu uygulamanın, maliyetleri artırdığı, arsa bu
lunmasını güçieştirdiği, tip proje uygulaması dışına 
çıkarıüanıadığından çevre ve iklim şartlarına göre 
bina yapılmasını imkân vermediği, 1976 îcra Pla
nında öngörüîlen kültür merkezleri inşaatlarını biran 
önce gerçekleşmesini engellediği bir vakıadır. 

Bu mahzurları bertaraf etmek ve Kültür Bakan
lığının hizmetlerini bütünleştirecek «Kültür merkez
leri» inşaatîiarına imkân vermek bakımından aşağı
daki metnin, 1977 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın «Dördüncü Kısım - Çeşitli hükümler», bölümüne 
ayrı bir madde oîarak ckîenraesini arz ve teklif ede
riz. 

Kültür Bakanlığınca yapılacak «Kültür merkez
leri» nin yapım, bakım, onarım işleri: 

Kültür Bakanlığının kuruluş Kanunu çıkıncaya 
kadar : 

2287 sayılı Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve 
Vazifeleri hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinde ön
görülen tarihî ve bediî kıymeti haiz eserlere mah
sus müzelerin her türlü tesis, idare, idame ve aynı 
kanunun tarihî âbidelerin muhafaza ve tamiri hiz
metleri i!e ilgili yetki ve hükümlerine dayanılarak 

müze ve kütüphaneleri de içine alacak «Kültür mer
kezleri», nin proje ve inşaatları Kültür Bakanlığınca 
yürütülür. 

Gümüşhane Bolu 
Ö. Naci Bozkurt Alâeddin Yıîmaztürk 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu?.,. Eevvetâ onu öğrenelim, ondan sonra yerini 
tespit edelim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım; Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığın
dan ayrıîan ve önergede bahis konusu edilen işleri 
uhdesine aldığı cihetle bu önergeye katılıyoruz. 

Yeni bir madde olarak tedvinine de iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Bu 76 ncı maddeden önce 75 nci 
madde oya sunuldu kabul ediidi. 76 ncı maddenin 
yerine 76 ncı madde olarak kabul edilebilir mi? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Önemi yok 
efendim. 76 ncı maddenin yerine kabul edilebilir. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katihyor mu 
efendim? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Aynı gerekçelerle katılıyo
ruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir ve tasarı
ya 76 ncı madde olarak eklenmiştir. 

Dördüncü Kısım : Çeşitli hükümler : 
Köy İşleri Bakanlığının Yapım İşler* : 
Madde 77. — Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş 

Kanunu çıkıncaya kadar; 
a) İçmcsuîarı yapımında, 6200 sayılı Devlet Su 

İşleri Kuruluş ve Görevleri Kanununun yapım, ba
kım, satınalma, harcama ve muameleleri ile ilgili 
hükümlerinin, 

b) Köy yollan yapımında, 5539 sayılı Karayol
ları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanu
nunun 1737 sayılı Kanunla yürürlükten kaldıran 
köy yolları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı 
kanunun yapım, bakım, satınalma, harcama ve mua
meleleri ile ilgili yetki ve hükümlerinin, 

Uygulamasına Köy İşleri Bakanlığınca devam 
olunur. k 
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BAŞKAN — 77 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Jandarma GeneS Komutanlığı Lojmanları : 
Madde 78. — Millî Savunma Bakanlığına ma-

hassas lojmanların bakım, onarım, idame ve muha
fazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli ve 190 sa
yılı Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâtı 
için de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Mahsup Süresi : 
Madde 79. — Muhasebei Umumiye Kanununun 

108 nci maddesinde merkez için tespit edilen mah
sup süresi maîî yılın 4 ncü ayı sonunda biter. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabuli edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bursların Krediye Dönüştürülmesi : 
Madde 80. — Maliye Bakam, genel bütçeye da= 

hil dairelerle katma bütçeli idarelerin bütçelerinde 
yer alan yurt içi yükseköğrenim bursları ile ilgili öde
nekleri, bunların krediye dönüştürülerek tahsisini 
sağlamak amacı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğüne devrettirmeye yetkilidir. 

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

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

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 — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
KabuS edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

SMh!ı Kuvvetlerin Vergi Muafiyeti : 
Madde 81. — 1977 malî yılı içinde, Gümrük gi

riş tarife cetvelinin (27,09) pozisyonuna giren ham-
petrolün Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihti
yaçları için yabancı ülkelerden ithal edilen veya yer
li hampetrolden istihsal olunan ve Gümrük giriş 
tarife cetvelinin (27,10) pozisyonuna giren akarya
kıt ve madenî yağların Millî Savunma Bakanlığı, 
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Jandarma Genel Komutanlığı ve MİM İstihbarat Teş
kilâtı îhtiyaçîan için yabana ülkelerden ithal edi
len veya yerli hampetrolden istihsal olunan ve Güm
rük giriş tarife cetvelinin (27,10) pozisyonuna giren 
akaryakıt ve madenî yağların Millî Savunma Ba
kanlığı, Jandarma Geneî Komutanlığı ve Millî İs
tihbarat Teşkilâtına teslimi: Gümrük Vergisi, Belediye 
Hissesi, İthalde alman Damga Resmi, Rıhtım Resmi, 
İthalde ve dahsîde alman İstihsal vergileri iie Hazineye 
katma bütçeli idarelere, özeî idare ve belediyelere ait 
her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretle
rinden müstesnadır. 

(27, İ ö) Gümrük tarife pozisyonuna giren akar
yakıt ve madenî yağlar Millî Savunma Bakanlığı, 
Jandarma Geneî Komutanlığı ve MiEî İstihbarat Teş-
kCâh ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya 
o l a r ı n göstereceği lüzum üzerine akaryakıt ikma
lini yapan müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esas
ları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Milıî Savunma Bakanhğı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihti
yaçları için muafen ithal olunan hampetrolden elde 
edilen ürünlerin ciheti askeriye ve MiEî İstihbarat 
Teşkilâtına tahsis oîumnayan kısmı yukarıdaki is
tisnadan faydalanamaz. 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma 
hizsiietüerinin yürütülmesi için yurt dışından ithali 
zorunlu bu'unan savaş slüâh, araç, makine, ve teç
hizatı i!e malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dış 
alımları bu maddenin birinci fıkrasında yazılı vergi 
ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı ihtiyacı için Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca dış memleketlerden satı-
nahnacak silâh, makine, jeneratör, telsiz, radar ve 
muhabere cihazları, televizyon ve sistemlerine ait ci
hazların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların 
parça ve levazımatı 1977 maîî yılı içinde gümrük 
vergi ve resimlerden muaf olarak ithal olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabuü edenler.,. Kabul etmeyenler.., Kabul edilmiş
tir. 

EîcvEeî Hesaplarında Kuruştu İşlemler : 
Madde 82. — Devletin, para cezaları da dahil 

oümak üzere, her türlü gelir ve giderlerinin tarh, 
tahakkuk, tahsil ve tediyesi ife, emanetlerin alınıp, 
geri verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, kanunların
da ve diğer mevzuatında tespit edilmiş miktar ve 
nispetler değişmemek şartıyle, lira esası kabul edi-
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lerek elli kuruş ve daha aşağı kesirler atılır, elli ku
ruştan fazla kesirler îiraya çıkarılır. 

Vergi sorumlusu gerçek veya tüzel kişilerin, ya
pacakları ödemc'erle ilgili olarak hesaphyacakîan 
vergi toplamının eEİ kuruşa kadarki (eîli kuruş ca
hil) lira kesirleri atılır, elü kuruştan fazlası îiraya 
çıkarılır. 

Pu5 yapıştırmak suretiyle yapılan tahsilat bu hük
mün dışında bırakılmıştır. 

Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları 
gidermeye ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Ba
kam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul. edenrer... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Katma Bütçeli İdareler : 
Madde 83, — Bu kanun hükümleri, kendi büt

çe kanunlarında yer aîan öze! hükümler saklı kal
mak kaydıyîe, katma bütçeli idareler hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Ksbu" edenler... Kabul etmeyenler.., Kabul edilmiş
tir. 

Yoî Yenileme Giderleri : 
Madde 84. — 1331 sayılı Kanunun ek 4 ncü mad

desinin (a) fıkrası uyarınca Ulaştırma Bakanlığı büt
çesinde yer alması gereken yoî yenileme, bakım ve 
onarım giderleri, 1977 yılında Maliye Bakanlığı Büt
çesinde gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
KabuTi edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ma?î Yılda Uygulanmayacak Kanun Hükümleri : 
Madde 85. — a) 31 . 8 . Î956 tarilıTi ve 6831 

sayılı Orman Kanununun 13 ve 64 ncü maddeleri
nin, her yıl Orman Bakanlığı Bütçesinde ve aynı 
Kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman Genel 
Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenek miktarına 
ait; 

b) 12 . 6 . 1937 tarih ve 3202 sayılı Ziraat Ban
kası 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 Müda
faa Kanununun 21 . 10 . 1960 tarih ve 107 sayıft 
Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fıkrası; 

ç) 15 . 5 . 1957 tavihli ve 6964 sayılı Ziraat Oda
lar! Kanununun geçici 3 ncü maddesi; 
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J d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Ver-
I gisi Kanununun 66 nci maddesi ile bu maddeye ye-
I îîi biı fıkra ekleyen 1137 sayıh Kanunun 21 nci 
I maddesi; 

t) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu 
I Kak-a Taşıman Vergisi Kanununun 17 nci maddesi; 
I f) Koranmaya muhtaç çocuklar hakkında 
I 2î . 5 . 1957 tarihli ve 6972 sayıh Kanunun 9 ncu 
I maddesi; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayıh ilköğretim 
I ve Eğitim Kanununun 76 nci maddesinin (a) ben

di; 
h) 10 . 5 . 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofi-

I si Kanununun 5 nci maddesi; 
I i) 6831 sayılı Orman Kanununun bazı madde-
I Herinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek madde ile 
I bir geçici madde eklenmesine dair 20 . 6 . 1973 ta-
I rîh've 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesine (A) 
I fıkrasının (d) bendi ile ek 4 ncü maddesi aynı Ka-
I nunun 3 ncü maddesi ile eklenen 6831 sayıh Kanu-
I nun geçici 6 nci maddesi; 

j) 28 . 4 . 1972 gün ve 1581 sayılı Tarım Kredi 
I Kooperatifleri ve birlikleri Kanununun geçici 5 nci 
I maddesi: 
I Hükümleri 1977 bütçe yılında, bu Kanuna bağ-
I îı (A) işaretîi cetveMn ilgili program, altprogram, faa-
I L'yet veya projelerine konulmuş ödenek miktarları 
I dahilinde uygulanır. 
I k) Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve ve-
I saikın imha edilmesi hakkında 26 . 3 . 1956 tarihli 
I ve 6696 sayılı Kanunun, 

I (Adalet Bakanağı, Maliye Bakanlığı, Gümrük 
I ve Tekel Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, 
I Tekel Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Sanayi 
I ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kurumları, Karayoi-
I lan Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası Gene! Müdür-
1 iiüğu, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu, Merkez ve 
I iller kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Yar-
I gıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Adlî Tıp Meclisi 
I ve T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ait ev-
I rak ve vesaikin imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 
I ssyıîı Kanunun bükümlerine tabi olmaksızın hazır-
I Banacak yönetmelikler esasları dairesinde yapıla

bilir.) 

I 3) Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, îstan-
I bu!, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani 
I telefonlara ait 876 sayıh Kanunun 7 nci ve bu mad

deye ek 5 . 12 . 1928 tarihli ve 1366 sayılı; 13.12,1934 
I tarihli ve 2609 sayılı; 10 . 3 . 1930 tarihli ve 1569 sa-
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yılı; 16 . 4 . 1933 tarihli ve 2142 saydı; 11 . 6 . 1933 
tarihM ve 2304 sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanu
nun 7 ncl, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 1 . 5 . 1930 
tarihli ve 1601 saydı Kanunla değişik 1379 sayılı Ka
nunun 5 nci nıaddcsi; 

m) 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk Hava 
Yolları Kanununun 12 . 6 . 1959 tarih ve 7359 sayı
lı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası, 

n) 1050 saydı Muhasebe! Umumiye Kanunu
nun 31, 32, 37, 59 ve 92 nci maddeleri; 

o) 16 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi Sigor
taları Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla deği
şik 20 ncı maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen tah
villere yatırılacak yedek akçeler için maddede ön
görülen. % 40'iık limit; 

p) 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 199 
ncu maddesi; 

r) 9 . 3 . J973 tarih ve 1571 sayıîı Bazı Tekel 
Maddckri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen 
hâsıFaîın T. C, Merkez Bankasında açılacak bir Dep
rem Fonu hesabında toplanmasına dair Kanunun 
î nci maddesi; 

s) 7 . 3 . Î954 tarihli ve 6325 sayılı Petrol Ka
nunim 5 . 4 . Î973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Refor
mu Kanununun 8 nci maddesiyle değişik 23 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendi, 

ş) 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
nun 201 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) ben&İ, 

t) 6327 sayılı Kanuna, 2 . 1 . 1961 tarih ve 2ö2 
sayılı Kanunla eklenen madde; 

u) 23 . 2 . Î963 gün ve 196 sayılı Dış Seyahat 
Harcamaları Vergisi Kanunu hükümleri 1977 malî 
yiıinda uygufanmaz, 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 
1 nci maddesiniz; to»n fıkrası 13, 21 ve 44 ncü mad
deleri ile bu Kanuna 920 sayılı Kanun ille eklenen 
ek madde 1977 malî yılı için uygulanmaz. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, Hükümetten bu madde ile 
ilgili olarak bir açıklama rica edeceğim. Sorum var: 

Sayın Başkan, dün akşam verdiğim bir önergede 
bir kanunun bir maddesinin, bir fıkrasının uygulan
mamasını telüif etmiştim. Sayan Komisyon Başkam 
ve Sayın Maliye Bakam, «Böyle bir hükmün bu Büt
çe Kanununa konulmasının Anayasaya aykırı olacağı
nı» söylemişlerdi. 

Şimdi okunan SS nci madde de, benim tespitime 
göre, 23 kadar kanun hükmünün 1977 yılında uygu
lanmamasını öngörmektedir. Halbuki, Anayasa Mah-
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kemesinin 21 Kasım 1974 tarih ve 1974/26 esas, 
1974/48 karar sayılı kararı, bu çeşit hükümlerin Büt
çe Kanununa konulamayacağım öngörmektedir. Bu 
bilindiğine göre, nasıl konulmuştur? Oau öğrenmek 
îsiiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, Hükümetten mi soru
yorsunuz, Komisyondan mı?. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S, Ü.) — Hükümetten. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(îznıir Milletvekili) — Sayın Başkan, 85 nci madde
de 1977 malî yılında uygulanmayacak hükümler liste
si, bütçe uygulamasıyle ilgili hükümleri ihtiva edi
yor. 

Bu itibarladır ki, Anayasamızın 126 ncı maddesin
de Bütçe Kanununa «Bütçe ile ilgili olmayan hüküm
ler konamaz» hükmüyle çelişki halinde değildir, bu 
bir. 

İkincisi; bu seri hükümler Bütçe Kanunlarında 
uzun süreden beri yer almaktadırlar. Sadece 1977 
veya 1976 yılında Bütçe Kanunlarında getirilmiş yeni 
hükümler değildir, uzun senelerden beri bunlar yer 
almaktadırlar. Yine bu senelerde, Bütçe Kanunlarına 
bu nevi hükümler konurken, bütçe uyguîamasıyle il
gili hükümler telâkki edildikleri içtn konmuştur. 

Üçüncüsü; 1974 yılı Kasım ayında Anayasa Mah
kemesinin vermiş olduğu kararda, benim hatırlaya
bildiğim kadarıyle malî yıl içinde uygulanmayacak hü
kümler listesini iptal eden bir hüküm mevcut değil
dir. 1974 yılında Anayasa Mahkemesinin almış ol
duğu karan tahrik eden, müracaatı yapan Adalet Par
tisi Millet Meclisi Grupudur. Talebi 10 maldeye in
hisar etmiştir. Bunun 9'u Anayasa Mahkemesi ta
rafından kabul edilerek iptal edilmiştir; 1974 yılı 
Bütçe Kanununun 9 maddesi Anayasa Mahkemesi ta
rafından iptal edilmiştir; ama iptal edilen maddeler, 
gerçekten yabancı olarak Bütçe Kanununa konmuş ve 
Bütçe Kanunu vesilesiyle bir başka kanunu tadil et
mek isteyen hükümlerden ibarettir. Yanlış hatırlamı-
yorsam; malî yıl içinde uygulanmayacak kanunlar 
listesiyle ilgili bir iptal karan.-, 1974 ydında çıkmış 
değildir. 

Arz ederim efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S, ü . ) — Sayın Başkan; bu açıklama tatmin edici 
olmamıştır. Çünkü, sözü geçen Kanunun 90 ncı mad
desinin (T) fıkrası hariç, Anayasa Mahkemesince ip
tal edilmiştir ve şu anda yayınlanmamıştır. Bundan 
Hükümetin de haberi vardır. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 86. — 1487 saydı Boğaziçi Üniversitesi 
Kuruluş Kanunundaki malî hükümler 28 . 2 .1978 
tarihine kadar yürürlüktedir. 

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

Madde 87. — Emniyet ve Jandarma Kuruluşları 
için, kadrolarında bulunan her türlü silâh ile araç ve 
gereçlerin mevcut hükümlere tabi olmaksızın yurt 
dışından ithale İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

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

Yürürlük ve Yürütme : 

Madde 88. — Bu Kanun 1 . 3 . 1977 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 89. — Bu Kanunun, 

a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile il
gili hükümlerini, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürürtür. 

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

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi 1/524; 
C. Senatosu 1/454) (S. Sayısı : 662) 

3. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 1/529; C. Senatosu 1/453) (S. Sayısı : 
663) 

4. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 1/483; C. Senatosu 1/452) (S. Sayısı : 
664) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
662, 663, 664 sıra sayılı kanun tasardan basılıp 

üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Gelen Kâğıtlardan 
Gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — 662, 663, 664 sıra sayılı kanun ta
sarılarının Gelen Kâğıtlardan gündeme alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi 1/ 524; 
C. Senatosu 1/454) (S. Sayısı : 662) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Toprak ve Tanm Reformu Müs

teşarlığı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) İşaretli 
cetvelin 1111 (Toprak ve Tarım Reformu uygulama
ları) Program, 01 (Toprak ve Tarım Reformu uy
gulamaları) Altprogram, 2 ödenek türü, 004 (Top
rak ve Tarım Reformu Uygulaması ile ilgili projele
re ilişkin ödemeler) proje, 940 malî transferler har
cama kalemine (Toprak ve Tarım Reformu Fonuna 
ödenir.) ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

(T) 662 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler, Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum» Kabul edenler. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. Küreler dolaştırıl
sın. 

3. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 1/529; C. Senatosu 11453) (S. Sayısı : 
663) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum, Raporun okunma
sını kabul edenler. Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddeler geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 663 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı 

Madde 1. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı Kısmının ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (45 000 000) 
îırahk aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 Sayılı cetveli takdim ediyorum. 
(1) SAYILI CETVEL 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
Bölüm 

(Prog.) Düşülen Eklenen 

101 

112 

Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
Dış temsil hizmet
lerinin düzenlenmesi 
ve yürütülmesi 
BAŞKAN — Bolümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

45 000 000 

45 000 000 

1 nci maddeyi (1) sayılı cetvelle birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertip
lerine (3 539 418 509) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (2) sayılı cetveli takdim ediyorum. 

(2) SAYILI CETVEL 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

(A) 
Bölüm 

(Prog.) Düşülen Eklenen 

112 Dış temsil hizmet
lerinin düzenlenmesi 
ve yürütülmesi 5 420 209 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

930 Malî transferler Ma
liye Bakanlığı 3 533 998 300 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul edilen (2) sayılı cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

Madde 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü. üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler kabul 
edilmiştir. 

Tasarmın tümü açık oya sunulacaktır, kürsüler 
dolaştırılsın. 
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4. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi: 1/483; C. Senatosu : 1/452) (S. Sa
yısı : 664) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanunu ile Bu Kanuna 

Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı 

Madde 1. — 1976 yılı Bütçe Kanununun 18 nci 
maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 18. — A) Devlet Memurları Kanunu, 
Üniversite Personel Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, yö
netmelik ve kararnamelerin gerektirdiği harcamalar 
için, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - malî transfer
ler) programının (09 - diğer maîî transferler) altprog-
ranıınm (301 - Devlet Memurları Kanununun ve yö
netmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı) f aaüyetin-
deki ödenekten, genel bütçeye dahil daire ve katma 
bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer alan 
(110 - aylıklar), (120 - sözleşmeli personel, yabancı uz
manlar ve yardımcıları ücretleri), (140 - sosyal yar
dımlar), (150 - ek çalışma karşılıkları « üniversitelerin 
gece öğretimi ile ilgili fazla çalışma ücreti ile konfe
rans ücreti hariç), (160 - tazminatlar ve ödüller), 
(170 -ödenekler), (180 -tedavi yardımı ve cenaze gi
derleri) harcama kalemlerine ve °/0 1 ek karşılıkları 
ile ilgili tertiplere yeteri kadar ödenek aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Mali
ye Bakanınca ihtiyaç nispetinde artırılabilir. 

Ancak giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan ve
ya esas itibariyle, giderlerini kendi gelirleri ile karşı* 
laınakla beraber, sadece belli amaçlarla genel bütçe
den Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için 
bu fıkra hükmü uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeî.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

(1) 664 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Madde 2. —- 1976 yık Bütçe Kanununa bağa (A) 
işaretli cetvelin ilişik 1 sayılı cetvelde yazılı tertipleri
ne 90 740 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (1) sayılı cetveli takdim ediyorum. 
(1) Sayılı Cetvel 

(A) 
BAŞBAKANLİK 
M ÎT Müsteşarlığı 

Eklenen 
Program Miktar 

111 MİT îsîihbarat hizmetleri 21 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
101 Genel Yönetim ve Destek 

hizmetleri 80 780 000 
BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Güvenliği sağlama ve dü
zenleme 9 960 000 
BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen (1) sayılı cetvelle birlikte 2 nci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kaba! edilmiştir. 

Mîîdde 3. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmının 
sonunda bulunan «237 sayılı Kanuna göre satın alı
lacak taşıtlara ait cetvel» listesine ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı taşîtiar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üstünde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
le^., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanunu Maliye Bakam yürü
tür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz edüyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilm!iştir. 

Tarsarı açık oya sunulacaktır. Küreler dolaştırılsın. 
Tüzüğümüzde; «Bütçenin tümünün müzakeresi 

bittikten sonra esas kanunların müzakeresi için ko

nulmuş maddede kanunun tümü üzerinde lehte, aleyh
te Söz isteyenler birden fazla ise lehte ve aleyhte bi
rer kişiye Söz verilir» der; ama 15 senelik tatbikatı
mız bütçe kanunu müzakereleri sonunda sadece grup 
sözcülerine ve hükümete söz vermek suretiyle bu mad
de bu şekilde tatbik edilmektedir. Grup sözcüleri söz 
istemişlerdir. 

Bu müzakerelere öğleden sonra saat 14.00'de baş
lamak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.15 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kafoay (Burdur) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

1. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. Ara 
vermem'iz dolayı siyle açık oylamalar yarıda kalmış
tır: açık oylamalara yeniden başlanmasını rica ediyor, 
kürelerin dolaştırılmasını başlatıyorum. 

1977 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısının tümü üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hü
seyin Atmaca. 

Daha önce kabul edilmiş önerge dolayısıyle sayın 
grup sözcüleri 45'er dakika konuşma hakkına haizdir
ler. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Denizli) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Görüşülmesi bitmek üzere olan 1977 Malî Yılı 
Bütçesi, siyasal, toplumsal, ekonomik bunalımın do-

(1) 614 S. Sayılı basmayazı 3 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

.2 . 1977 tarihli 

ruk noktasına vardığı bir dönemin bütçesi olması ba
kımından önem taşımaktadır. 1977, Sayın Demirel İk
tidarı bütçesinin sonuncusu, Üçüncü Beş Yıllık Plan 
uygulamasının da son dilimidir. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ağır buna-
hm, bu bütçeye gündemdeki önemini kaybettirmiştir. 
Cadı kazanının kaynatıldığı bîr ortamda bütçe ra
kamlarının şu veya bu olması ülke sorunlarına çö
züm getirmeyecektir. Kendini Başbakan yapan, Ana
yasayı inkâr eden bir anlayışın hazırladığı bütçenin, 
yasal dayanağı da yoktur. 

Ülkenin millî çıkarlarını savunabilecek bir hüküme
tin bulunmadığı bir dönemde, bütçenin açık olup ol
mamasının da önemi yoktur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, rakamları 
kanla yazılmış bu bütçe görüşmelerine katılmamız, 
sadece Anayasaya, demokrasiye bağlılığımızın saygın
lığından ileri gelmektedir. Adı cinayetlere karışmış bir 
Hükümete, başında tüy bitmemiş yetim vergisinden 
oluşan 225 milyarlık bir bütçe harcama yetkisi veril
mesini, parlamenter olma sorumluluğumuzla bağdaştı-
ramıyoruz. 
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Meşruluğuna gölge düşmüş bir İktidara ve bütçe
sine güven duymuyoruz. Bunu, sadece biz söylemiyo
ruz; sadece biz söylesek muhalefet sözü denip geçile
bilir. Hükümetin meşruluğunu kaybettiğini kendi or
takları söylemektedir. Yamalı bohçaya benzeyen Hü
kümetin var olmadığı bugün artık tartışma konusu 
haline gelmiştir. 

Hükümet hakkındaki kanımızı böylece saptadık
tan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak ve 
Grup adına yapacağımız bu konuşmamızda 1977 Ma
lî Yıh Bütçesinin ciddiyetten uzak, halktan yana bir 
bütçe olmadığını da ayrıntılara girmeden kısaca belirt
meyi görev sayıyoruz. 

Bu bütçenin başlıca niteliklerini özetlersek, tasar
rufu öngörmemektedir, kalkınma planına uymamak
tadır, gayri ciddîdir, içtenlikten uzaktır, keyfî, savur
ganlığa yöneîik bir bütçedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi, bu bütçenin hazırlanışında ülke ya

rarından çok, koalisyon ortakları arasındaki çıkar 
dengelemesi dikkate alınmıştır. Ortaklar arasındaki 
bütçe bölüşme kavgası, ortaklığı sarsacak boyutlara 
ulaşmıştır. Hatta, Sayın Başbakan 1977 Bütçesini or
taklarına imza ettirebilmek için bazı partilere Bütçe
den hrraç vermek zorunda kalmıştır. 

Bu bütçeriin, sosyal adaletçi olduğu savı da bir 
hayalden ibarettir. Bu bütçe, hangi araçlarını kullana
rak sosyal adaleti gerçekleştirecektir?.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 65 
yaşma kadar maaş vermek suretiyle. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Bu bütçe, ücret dengesizliğini daha çok 
büyütmekte, birinci dereceden maaş alanla, onbeşincî 
dereceden maaş alan Devlet Hizmetlisi arasındaki me
safeyi daha çok açmaktadır. Üstelik, her ikisine de 
rahat yaşam koşulu getirmemektedir. Köylünün, işçi
nin, esnafın, sanatkârın geçimine, yaşamına katkıda 
da bulunmayacaktır. 

1977 Bütçesinin bir özelliği de, fonlar bütçesi ol
masıdır. Sayın Ergenekon'a 16 çeşit fona konan mil
yarlarca ödeneğin, dilediği gibi artırma ve harcama 
yetkisi verilmektedir. Fonlar, bütçe içinde örtülü bir 
bütçe niteliğindedir. Sayın Maliye Bakam, «fon» adı 
altında yalamanın yetkilerini üstlenmektedir. Oysa 
ki, ARayr-^amn 94 ncü maddesi ve Muhasebe] Umumî
ye Kanunu buna cevaz vermemektedir. 

Fonlar, oy cilası ve yemlik olarak kullanılacak
tır. Adalet Partisi, bu fonları gereğinde Hükümet or-
takîanyle MC İktidarının devamının pazarlığında kul

lanacaktır. Adalet Partisi, ortağına , «koalisyonun 
anahtarı sende ise, Hazinenin anahtarı da bendedir» 
diye pazarlığa girmektedir bu bütçeyle. 

Değerli arkadaşlarım; 
Öncelikle belirtmek gerekir ki, bütçenün büyüklü

ğü veya küçüklüğü, sayıların büyüklüğü veya küçük
lüğüne bağlı değildir. Bir bütçenin büyüklüğü veya 
küçüklüğü kime ne getirdiği, hatta kimden ne aldığı ve 
aldığını kime ne kadar dağıttığı ile ölçülür. Halka 
götürdüğü hizmet ölçüsünde bütçe değer kazanır. Bu 
Bütçeye, sayılan bakımından büyük dense de, satm
alına, yapma ve katkı gücü bakımından büyük bütçe 
denemez. Bu bütçe, sosyal adalet, ekonomik denge ve 
hukuk açısından da saygınlığı olmayan bir bütçedir. 

1977'de en az % 40 fiyat artışı olacağı dikkate 
alınırsa, yapıcılığı bakımından bu bütçen'in 1976'dan 
daha geride olacağını söyleyebiliriz. 

Bu bütçe, halkın satmalına gücünü artırmayacak, 
azaltacak, üretimi çoğaltmayacak, düşürecektir. 

Sayın Demirel, «fiyatlarla mücadele Hükümetimi
zin bir numaralı meselesidir. Biz, hiçbir maddeye zam 
yapmamak için Hükümet olduk» denVişlerdi. 

Oysa ki, 1976 yılı içirtde 90 çeşit mala % 25 - 100 
arasında zam yapılmıştır. 

Sayın Demirel ve Ergenekon, toptan eşya fiyat-
lann'da % 15 artış olduğunu söylemişlerdi. Sayın Sa
nayi Bakanı ise, Bütçe Karma Komisyonunda bunu 
% 22 olarak ilân etti. 

Toptan eşya fiyatlarında gerçekte % 15 artış var
sa, perakende pa t l a r ı n dört kat yükselmesi başka bir 
gerçeği ortaya çıkarmaktadır. O da, zarurî tüketim 
malları başta olmak üzere, halkın ihtiyaç listesine gi
ren mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye geçişinde 
Fiyatların bazı aracılar eliyle olağanüstü yükseltilmiş 
olmasıdır. Bu, Hükümetin koruduğu açıkgöz aracıla
rın Hükümet eliyle halkı nasıl soyduğunu ortaya çı
karmaktadır. 

Görülüyor ki, Demirel Hükümeti vurguncuya, sö
mürücüye cesaret ve güç veren bir politika izlemekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Enflasyon, kapitalizmin doğal ürünüdür. Sayın 

Barbakan buna «büyüme» diyor. Gerçekte bu, ege
men sınıfların kasasının büyümesi, halkın fukaralaş-
masıdır. Enflasyonun vurguna, yağmaya, sömürüye 
ortam hazırladığı, bilinen bir kuraldır. Yolsuzlukla
rın ortaya dökülmesinden, duyulmasından korkan fa
şist iktidarlar, olağan dışı önlemlere başvurarak de
mokrasiyi soysuzlaştırmaya çalıştıkları da gene bili-
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nen bir kuraldır. Bunun adına da «mHIiyetçiMk» der
ler, «rejim koruyuculuğu» derler. 

Enflasyon baskısından dolayı ödeyemedikleri fa
turaların karşılığını halka ödetmek için anarşiye prim 
verirler, sıkıyönetim yöntemleriyle şikâyetleri bastır
maya çalışırlar. 

'Bu yönlü iktidarlar ve egemen sınıflar çağ dışı 
kafaları faşizmin maşası olarak kullanırlar. İşte bun
lar MC Hükümeiin'in yöntemidir. Bu çağ dışı ey
lemler Milliyetçi Cephe Hükümetinin simgesi haîine 
gelmiştir. 

Cephe kurulurken ne demişti?.. «Anarşiyi önle
mek için kuruluyoruz» denmişti. Aksine anarşi, yurt 
çapında yaygınlaşmış, Şiddetlenmiştir; 22 ayda 132 ölü. 

Cephe, «Milliyetçilik» sloganı ih kurulmuş; oysa, 
bölücülüğün öncülüğünü yapmış, hâlâ yapmaktadır. 
Cephe, komünizmle mücadele için kurulmuş; aksine 
komünizme ortam hazırlamıştır. Cephe, «Soygunu, 
vurgunu önleyeceğim» demiş; soyguncular, vurguncu
lar ülke çanımla yaygınlaşmıştır. 

Değerli arkadaşlar; 
Devlet bütçeleri, bilindiği gibi, siyasal iktidarların 

en etkin yürütme araçlarıdır. Bu niteliklerinden ötü
rüdür ki, bütçe tartışması salt birer malî ve ekonomik 
doküman tartışması olmaktan çıkmaktadır. Bütçeler, 
iktidarın yıllık tüm eylemlerinin bilançosunun yapıl
dığı bir- ortam anlamım kazanır. 

Önce 1976'ya bakarak 1977 Bütçesinin Türk hal
kından ne alıp, ona neler getirdiğini irdelemek, ger
çekleri saptamak bakımından yararlı olacaktır. 

1976 yılı, ülkemizin daha çok çalkantılara, buna
lımlara, huzursuzluklara, yokluklara ve şikâyetlere yö
nelmiş bir yıldır. 

Sayın Demirel, her vesile ile «MC İktidarının aç
lığı, fukaralığı, işsizliği, yokluğu, anarşiyi yok etmek 
için kurulduğunu» söylemektedir. 

Oysa, iki yıldır, 1975 - 1976 yıllarında Türk hal
kının kendine verdiği 320 milyar liralık bütçe harca
ması sonunda işsizlerin sayısı 2,5 milyonu geçmiştir. 

Yine 320 milyarlık bütçenin uygulaması sonun
da, temel tüketim mallarındaki kıtlık nedeniyle çay
dan sigaraya, ekmekten benzine, lastikten traktöre, tüp 
gazından kömüre kadar her şey için uzayıp giden kuy
ruklar teşekkül etmiştir. 

Teşvik belgeli yakınlar, dövize çevrilir mevduat 
komisyoncuları, partizan aracı ve tefeciler alınlarım 
terletmeden milyonları vururken işçiler, memurlar, 
emekliler, köylüler, esnaf ve sanatkârlar çocuklarına 
haftada bir kilo et, bir sepet meyve götürememenin 

acı ezikliği ve burukluğu içindedirler. 800 dolara çık
tığı ilân edilen millî gelirden payını alamamış geniş 
halk kitleleri vitrinler önünde boynu bükük gezmek
tedir. 

320 milyarlık bütçenin sorumsuzca harcandığı, da
ğıtıldığı, savrulduğu 1975 - 1976 yılları boyunca yüz 
binlerce üniversite ve yüksekokul öğrencisi gencimiz 
Hafilerinden, sınıflarından, laboratuvarlarından kaba 
kuvvede uzaklaştırılmışlardır. 

Değerii arkadaşlar; 
Bütçeler iktidarların hesap verme dönemidir. De

mirel iktidarı, kolluk kuvvetlerine yardımcı oldukla
rım iddia eden yasa dışı şer kuvvetlerine, bütçeden 
ne kadar pay ayırdığının hesabını vermedikçe, burada 
aklanamayacaktır. 

Î975 - 1976 Bütçesinden dağıtılan ulufelerle 22 ay
da 132 siyasî cinayet işlenmiş; binlerce insan sakat 
kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi cinayet bölükle
rine, Hazine soyguncusu şeriklere 1977 Bütçesinden 
ayrılan paylar ortaya serilinceye kadar Cephe Hükü
metinin yakasını bırakmayacaktır. 

Demirel Hükümeti fabrikalarda, fakültelerde, okul
larda, sokakla, meydanda işlenen cinayetlerin hesabı
nı vermeden ya da bunların kanlı katillerini yakala
yıp adalete teslim etmeden açık alınla faturasının he
sabını ödeyemeyecektir. 

ffeîk vergiyi, Türkiye'nin okullarında okunamaz, 
fabrikalarında çahşdamaz, yurt içinde korkusuz do-
laşılanıaz, Devlet dairelerinde yasal iş görülemez du
ruma düşürülsün ûiye vermemektedir. Halk vergiyi, 
snhte ihracat ve vergi iadesi dalaveresinde kardeşlerin, 
yeğenlerin, yandaşların kasası şişsin diye de verme
mektedir. 

Türkiye bugün, devlet kavramının hafife alındı
ğı, hukukun çiğnendiği zor ve zorbanın egemen ol
duğu bir ülke haline getirilmiştir. Demirel ve Bakan
ları hukuka uyma yerine, hukuku kendilerine uydur
maktadırlar. 

Türkiye son iki yılda asayişsizlik, güvensizlik, 
mal ve can derdine düşmüş insanlar ülkesi haline ge
tirilmiştir. Bugün herkes nerede, ne zaman kimin bir 
serseri kurşuna hedef olacağının kuşkusu içindedir. 
Halk arasında; Hükümetin, Devletin olup olmadığı 
ta-tışîhr hale gelmiştir. Her vatandaş, kendi başının 
çaresine kendi bakmak zorunda bırakılmıştır. 

Arkadaşlar; 
Türkiye sosyal bir deprem geçirmektedir. Cephe 

Hükümetinin bir kısım ortakları faşizmi tezgâhlama 
peşindedirler. İktidar bu nedenle barış istememekte-
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dir, her Millî Güvenlik Kurulu toplantısı •arifesinde 
cinayetlerin artması, soygunların yoğunlaşması tesa
düflere bağlanamaz. 

Kendilini Millî Güvenlik Kuruluna, yandaşlarını 
güvenlik kuvvetleri içine yerleştiren Hükümet içinde
ki bir kısım kişilerin karanlık ve korkunç amaçlan 
arküc a Çığa çıkmıştır. 

Sayın Başbakan, «Devlet sallanan bir yaprak de
ğildir» diyor. Eğer bu gaflet uykusundan uyanmama
nın bir işareti ise, haber verelim sallanan yaprak de
ğil, koca çınar ağacı kökünden sallanmaktadır. Ge
ne Sayın Başbakan «Devletle şaka olmaz» diyor. Bu 
Sözlün anlamını çözmek mümkün değil. Hemen söy
leyelim ki, Türkiye'de olanları şaka kabul etmek, dev
let ciddiyeti ile bağdaşamaz; haber verelim ki cinayet 
mangalarının eiindekiler oyuncak tabanca değil, ma
kineci tüfektir. 

Türk halkı, kafatası ölçülerine, kan tahlillerine 
göre sınıflandırılmak istenmektedir. Eğitim ve Kültür 
Bakanları gençleri «turanda kızıl elma» aramaya sev-
ketmek istemektedirler. Yeni yetişecek gençlerin tü
mü ile milletin kafasını tek bir kalıba dökerek bir fa
şist yönetim ve toplum oluşturmaya çalışanların ba
şında Sayın Demirci'm yardımcısı bulunmaktadır. Va
tanı bölmekte, rejimi yaralamaktadırlar. Kardeşlerini 
deven, yaralayan, öldüren ülkücü, vatan bölücüsü bu 
yaptıkları ile kimin ülküsüne hizmet ettiğinin henüz 
bilincine ulaşamamıştır. 

Sokulan temizlemek için işkenceli, ölümlü bir 
dikta rejiminin rüyasını gören sahte milliyetçi, hayal 
ettiği rejimin Türk halikının çıkarları ile ters düştü
ğünün farkında değildir. «Ben milliyetçiyim; güven
lik kuvvetlerine yardımcıyım» diyen, devletin mad
dî ve manevî olanaklarından destek alanlar ve 'bun
lara olanak sağlayanlar, Çerkez Elem Çetesinden da
ha büyük bir ihanet içindedirler. Artık, hangi örgüt
lerin polis şemsiyesi altında saldırılar düzenlediği, ci
nayetler işlendiği kanıtlanmıştır. 

Hükümet ortaklan arasında görüş birliğinin olma
ması, zorbaların kolaylıkla devlet olanaklarından ya
rarlanmasını sağlamaktadır. Devlet düzenini bozan, 
saMzrıları ve zoı'balik olaylarını Hükümet içindeki ba
zı mihrakların beslediği, desteklediği kesinkes açığa 
çıkmıştır. Devlet yıkıcı, bölücü ve anarşik gelişmeye 
kendi içinde açık hale gelmiştir. Artık millet güçlü 
hükümet istiyor, suçlu hükümetten kurtulmak istiyor. 

Değerli arkadaşlar; 
İçle bu tablo içinde, görüşülmesini bitirmek üzere 

olduğumuz 1977 yık Bütçesi uygulama döneminde kim-. 
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terin faili meçhul cinayetlere kurban gideceğim, kaç 
bin öğrencinin birer yıllarının daha 'heder olacağı
nı, kaç bin öğretmen, memur, işçinin hangi jurnal so
nunda nasıl bir kıyıma uğrayacağım kestirmek güçtür. 

1977 yılı Bütçesinden sağlanan ödenekle, kaç bin 
gencin beyninin yıkanarak ve zorlanarak; komando 
adı verilen cinayet mangalarına katılacağını, Sayın 
Demire! yardımcısından ve Millî Eğilim Bakanından 
sorup öğrenmelidir. 

1977 yılı Bütçesinin yüzde kaçı titreyerek kendi
ne gelip cinayet işleyenlere, ne kadarı da vurguncu 
karaborsaya ödenecektir?.. Bunları öğrenmek isteriz. 

Değerli arkadaşlar; 
1977 Bütçesi seçim yılı olması sebebiyle ayrı bir 

öaelîik ve önem taşımaktadır. İnancımız odur ki, bü
tün bu ters oluşmalara rağmen : 

1977 yılı seçimleri faşizme, vurguna, soyguna, anar
şiye dur diyecek halk yönetimini getirecektir. 

1977 Genel Seçimleri yozlaştırılan hukuk devleti
ni yeniden kuracak; halkımızı özgürlüğüne, mal ve 
can güvenliğine yeniden kavuşturacaktır. 

!977'de kurulacak halk iktidarı yolsuzlukların, 
partizanlıkların, cinayetlerin, memur kıyımlarının, 
Anayasa İhlâllerinin sorulacağı hesap yılı olacaktır. 
Bu, yalnız siyasîlerin hesap yılı olmayacaktır; Atatürk
çü öğretmenlerin, kıyım kararnamesine imza atanla
rın, dürüst devlet memurlarını jurnal edenlerin, Dev
let Hazinesinin ve bankalarının soyulmasına göz yu
manların, ders kitaplarında mezhep kışkırtıcılığı ya
panların, Atatürk ilkelerini kitaplardan çıkaranların 
ve nihayet sokak eşkıyalarının ve onları teşvik eden
lerin de hesap yılı olacaktır. 

Tekrar vurguluyorum; MC Hükümeti, hükümet ol
ma niteliğini kaybetmiştir. İktidarı oluşturan partiler, 
Hükümetlerine karşı muhalefet gîbi direnmektedirler, 
Her gün birbirine en ağır eleştirileri yapan liderlerin, 
bir masa etrafında toplanıp nasıl birbirinin yüzüne 
bakabildiklerini, Hükümet işleri için nasıl karar ala
bildiklerini anlamak haysiyetli bir insan için güç ol
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başbakan, millî bütünlüğümüzü sarsanları, 

mezhep kavgası yaratanları; milleti şeref katlarına 
ayıran bozguncuları görmemeziikîen gelmektedir. Sa
yın Başbakan, erdenim körpe dimağları zehirleme
ye, millî bütünlüğümüzü, ahlâk inanışlarımız! sarsma
ya yönelik ders kitaplarına ses çıkarmadığı sürece, 
suçun büyük ortağı olacaktır. Milliyetçiliği böylesi
ne çirkin emellerine ve politik çıkarlarına araç olarak 
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kullananların tahribatı Amerikan ve Rus ajanların
dan daha büyük olmaktadır memleket için, 

Dil, din, mezhep ayrımı yapan; ırkçılığı «Türkçü
lük», Arap ve Fars hayranlığını «milliyetçilik» ola
rak sunan, ders kitaplanyle çocuklarımız şartlandırıl
mak istenmektedir. Devlet parası ile bastırılan okul 
kliap!arı, Ataiürk düşmanlığı aşılamaktadır. Okul ki
taplarında ahlâk adına ahlâksızlık; mantık yerine man
tıksızlık sergilenmektedir. 

Değerli arkadaşlar; 
Sayın Başbakan, ne denli büyük Türkiye edebiyatı 

yaparsa yapsınlar; böylesine yıkıcı, bölücü, inkarcı 
ders kitaplarının okutulmasına ses çıkarmadığı sürece, 
büyük Türkiye'ye lâyık Başbakan olamayacaktır. Dün
yanın hiçbir demokratik ülkesinde, millî bütünlüğü 
bozduğu için mahkeme kararı ile ders kitabı toplatı
lan bir iktidarın bakanı ve başbakanı yerinde kala
maz; ama bizde kalıyor. Hem de suçlu, mahkeme 
kararı ile sabit olmasına rağmen kalıyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Cephe Hükümetinin milliyetçilik anlayışı, çarpık

tır; Sayın DemirePc göre, milliyetçiliğin, komünistli
ğin ölçüsü cepheden yana olup olmamaya bağlıdır. 
Cephe yanlısı isen, milliyetçisin; cepheye karşı isen 
komünistsin. Hiç kimse milliyetçiliği telıeüne alamaz. 
Bu kadar bilimsel dayanaktan yoksun ilk?! değerlendir
me, ulusu kamplara ayırmak gibi, çok tehlikeli bir 
yoldur; cepheciler ateşle oynamaktadırlar. 

Milliyetçilik, cephecilik; mezhep kavgası yaratmak 
değil, milleti bölmek değil, gençleri birbirine düşür
mek değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi; komandonun ne oîda-
ğumı, mifliyeiçiüiğin ne anüama geldiğini, cephenin ki
me karşı, naşı? kuîlanıldığtnı Kıbrıs'ta göstermiştir. Ba 
anlayış içende anlıyoruz biz milliyetçiliği. 

Değerli arkadaşlarım; 
Artık sorma zamanı gelmiştir, nereye gidiyoruz?.. 

22 ayda 132 siyasî cinayet. Devlet arabasının lastik
leri patlamış, rotu çıkmış, yuvarlanmak üzeredir. Her 
gün bir kaç gencin mezarı kazılıyor. Parlamento, nere
ye götürüldüğümüzün hesabını sormakta daha çok ge
cikirse, bu çatının altında kendisi de kalacaktır. 

İler gün bir kaç gencin mezarı kazılıyor, gömülü
yor. Bu kaziîan çukurlar. Sayın Başbakanın, Sayın 
Et'bakan'in, parti flamaları gölgesinde attığı temel çu
kurları değildir. Bunlar, genç mezarıdır. Her cinayet 
mezarına, demokrasimizin bir parçası gömülmekte-
dîr. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sebep olanlara Allah 
lanet etsin. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 
(Devamla) — Atatürk ilkelerinin temel taşları, genç
lerin mezar taşı olarak kullanılmak istenmektedir. 

Şunu da belirtmeliyiz ki, Parlamento üyeleri ola
rak, Türkiye'de olup bitenlerden sadece Sayın De
mken , sadece Türkeş'i suçlayarak bizler sorumluluk
tan kurtulamayız. 

Bu Hükümete güvenoyu verenler veya bunca ci
nayetten sonra güvenlerini devam ettirenler de, en az 
tetik çekenler kadar suçlu olacaktır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hangi mad
desinde var Anayasanın?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — İyi okur
san Anayasanın içinde hepsi var. 

Emniyet saraylanndaki insanlık dışı işkencelere ses 
çıkarmayan ilgili yetkililer, işkence yapanlardan bizce 
daha büyük suçludurlar. 

Türkiye'de insan haklan paspas gibi kullanılmak
tadır. Siyasî cinayetlere, işkence sonu kolunu, bacağı
nı, gözünü kaybedip sakat kalanlara acımasız bakar 
hale gedmişiz. Vicdanlar susmuş., silâhlar, coplar, de
mir çtibukiar, zincirler, falakalar konuşmaktadır 
Türkiye'de. 

Artık yolsuzluklara, siyasal cinayetlere umursa-
iîîazIığriîMzIa günlük olaylar olarak bakmaktayız. Ci
nayete, işkenceye kanıksadık. 

Değerli arkadaşlar; 
Sayın Demirci Hükümetinin çarpıcı yönlerinden 

birisi de; Anayasa ve yasaları rafa kaldırıp, odacısın
dan müsteşarına dek, ofibinîerce kamu personelini ül
kenin çeşitli yerlerinden alıp, çeşitli yerlerine sürme
sidir. 

Devlet memurları, çalışan ailesinden, okuyan ço
cuklarından koparılarak nakledilmişlerdir. Bunlar, 
nakil değil, sürgün değil, aile ocağı söndürmektir. Bun-
îarın büyük çoğunluğu Dansştaydan görevlerine dön
me kararı almıştır. 

Bugün Devlet dairelerinin bir kısmı hukuken o ma
kamın sahibi olmayan kişiler tarafından işgalci ola
rak oturtulmaktadır. Bunların başında TRT Genel 
Müdürü; müsteşarlar, genel müdürler gelmektedir. Şa
ban Karalaş'ın işgalci olduğu tüm adalet örgütü tara
fından adalet siciline işlenmiştir. Hukuken Genel Mü
dür olmadığından, Türk mahkemeleri ne Karataş'ı, ne 
avukatlarını huzurlarına almaya tenezzül etmemekte
dirler. 
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İşyerleri- sokakları, okulları, yurtları cinayet zor
baları tarafından işgal edilmiş, Devlet daireleri yasal 
açıdan o makamın sahibi olmayanlar tarafından tu
tulmuş bir ülkede- demokrasiden, hukuk devletinden 
söz edilemez, 

Bütün bunlar, Demire! Hükümetinin hukuksal ni
teliğinin olmadığa™ saptamakladır. Hukuka saygılı 
olmayanların çağdaş demokrasiyi yüraienıeyeceklerî 
de arh'k anlaşılmıştır. 

Faşizme karşı olanlar, her türlü diktanın ülkemize 
çöreklenmesini istemeyenler birleşmeli, 1977'yi «öz
gürlük ve barış yılı» olarak kutlamaya hazırlanmalı
dırlar. 

Cephe Hükümeti; suçlunun, hırsızın küçüğüyle uğ
raşmakta, büyüğünü cezalandırmadığı gibi, âdeta ödül
lendirmektedir. 

Cephe Hükümeti; kendisi hesap vermekten kaçtı
ğından, korktuğundan, kimseden de hesap sormaya 
cesaret edememektedir; çünkü suçlu hesap soramaz. 

Haksızlıklar cezasız kaldığı için, fenalıklar ve yol
suzluklar ülkede kol gezmektedir, Fenalıkların ilki ve 
en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. 

îşte Türkiye, Devlet anlayışı yönünden, hukuk açı-
smdars böylesine bir Hükümetle yönetilmektedir. 

Üikemisrin siyasal, ekonomik, kültürel çalkantıdan 
îv'jThîîamayîşmın sebebi, böylesine bir Hükümetle 
yönetilmesinden ileri gelmektedir, 

Cephe Hükümeti Parlamento denetiminden de kaç
maktadır. Bunun detaylarına girmeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarını; 
MC Hükümetinin paracına güven yoktur, kitabı

na güven yoktur, sözüne güven yoktur, hatta Hükü
meti oluşturan partilerin birbirine güveni yoktur. O 
halde, tüm haikın bu Hükümde güveni yoktur. Lider
lerinin sözleri artık mizah konusu olmaktan ileri bir 
ciddiyet taşıma;- hale gelmiştir. 

Güvensizlik, dış politika yönünden de aynı vaha
meti gösterir boyuîiara ulaşmıştır, 

Değerli arkadaşlar; 
Sözlerimizi bağlamadan önce özetlersek; 
1976 yılının üç özelliği olmuştur : Anarşi, memur 

kıyımı, zam. 
1976'da her doğan güneş zam getirmiştir. Karan-

hk geceler karaborsayı, vurgunu tezgâhlamıştır. Has
talara, ölülere dahi zam gelmiştir. Cenaze masrafları 
üç misline çıkmıştır. Kefen bezinden mezar taşma, 
doktor ücretinden ilâca, iğneden ipliğe, demirden çi
mentoya, kaliteden çaya, yiyecekten saya, elektriğe, 
içkiden sigaraya, bengine, tuzuna, gazına, akla gelen 
her şeye zam gelmiştir. 

Artık Hükümet, seçim sıkıntısından, halkın geçim 
sıkıntısına dikkat etmez hale gelmiştir. 

Kuyruklar büyük şehirlerin kaldırımlarına taşmak
tadır. Sabahın erken saaîlarında Et ve Balık Kuru
mu, Tekel bayileri önündeki kuyruklar; yokluğu, ge
çim derdini simgelemektedir. 

Kış ortasına gelindiği haMe, evine bir yakımlık kö
mür, bir tutuşturmalı'k odun alamayan vatandaşlar; 
kömür satış depoları önünde yorganlarına sarınarak 
günlerce nöbet tutmaktadır. 

Aç, çıplak kalmış insanları; kalkınma edebiyatı ya
pılarak avutmanın, aldatmanın olanağı olmadığı ar
tık anlaşılmıştır. 

Değerîi arkadaşlarım; 
Cephe Bütçesine neden kırmızı oy vereceğiz, bun

ları da belirterek sözlerimi bağlayacağım. 
Neden kırmızı oy vereceğiz?.. Kararımızı pekiştir

mek için, evvelâ Cephe Hükümetinin yapısına baka
lım, 

Cephe Hükümetinin yapısını anlamak için uzun 
boylu araştırma yapmaya gerek yok, günlük basım 
okumak, TRT haberlerini dinlemek yeterlidir. 

Cepheyi oluşturan partilerin sözcüleri, sanki mu
halefetteymiş gibi birbirini eleştirmeyi, suçlamayı bü-
3'iik bir marifet saymaktadırlar. Örneğin, bazı bakan
lara bağlı Kamu İktisadî Teşekküllerine ikramiye ve
rilmiş, bazılarına verilmemiş. Sayın Erbakan diyor ki, 
«Her işçinin ikramiye hakkıdır.» Sayın Maliye Bakanı 
diyor ki, «Bu verilenleri icra yoluyle alacağım.» Sa-
ym Başbakan, ikramiyelerin yasal olup olmadığının 
üzerinde değil; aman cephede bir çatlak olmasın ve
ya çatlak dıştan görünmesin diye mevcut çatlağı ça
murla sıvamakla meşgul. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, emekçinin 
hakkına el uzatanların karşısındayız. İşçinin aldığı ik
ramiyeye göz diken Maliye Bakanı, yeğenlere verilen 
milyonların hesabını sormadığı gibi, o yeğenlerin avu
katlığını da yapmıştır. 

Değerîi arkadaşlar; 
Hükümet kanatları propagandaya geldiğinde, tek 

başına iktidardaymış gibi övünmekte, sorumluluk söz 
konusu olduğunda muhalefetteymiş gibi kaçmaktadır
lar, Devekuşu örneği, Cephe partileri, çıkarda iktidar, 
sorumlulukta muhalefet. Olayları izler ve Cephecile-
rin demeçlerini dinlerken, Hükümetin başı Sayın De
mire! midir, Sayın Erbakan mıdır, Sayın Feyzioğlu 
mudur, yoksa Türkeş midir?.. Bu soru, ister istemez 
akla gelmektedir. Halkın kesilen nefesi, her bakan-
drr» ayrı bir ses haline gelmekte, b:ı yüzden ülkemizde 
düzensizlik düzeni sürüp gitmektedir. 
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Değerli arkadaşlar; 
Anayasa ilkelerine karşın ülkemizde olan nedir, 

Cephe Hükümeti nasıl bîr uygulama düzeyindedir?.. . 
Anayasanın, idarenin her türlü eylem ve işlemine kar
şı yargı yolunun açıklığı ilkesi unutulmuştur. Danış
tay kararlarım ısrarla uygulamamak iktidar politika
sı haline gelmiştir. İşkenceler acımasız sürdürülmek
tedir. İşte bu ortam içinde görüştüğümüz bu bütçe 
döneminde; bu kısır amaçlı, faşizmi hedef alan poli
tika yüzünden ülkemizde aşiret düzenlerinin, aşiret 
dönemlerinin kısasa kısas yöntemleri geçerli olmaya 
başlamıştır. Vurulan belli, vuran belli değil; ölen 
belli, öldüren belli değil. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. 1977 

Türkiye'sinin teme! sorunu, rejimi tökezletmeden yü
rütmek, seç'm güvenliği sağlamak, demokrasiyi gü
vence altına almaktır. 

Rejimi tökezletmeden yürütmenin, demokrasiyi 
güvence altına almanın birinci koşulu da, Sayın De
mire! ve Türkeş'ten arınmış yeni bir hükümete ka
vuşmaktır. 

Parlamento, sadece Bütçe Kanunu çıkarmakla gö
revli bir kurum değildir. Akan kanların, dökülen göz
yaşlarının vebalini Cephe Hükümetine yüklemekle so
rumluluktan kurtulamayız değerli parlamenterler. Ge
lecekte, bugünkü duruma «Dur» demekten çekinen
lerin ve ürkenlerin büyük sorumlulukları tarihe geçe
cektir. 

I 

Siyasî amsçlı gösteriler ve plansız programsız, 
parti 'bayrakları gölgesinde temel atmalarla gerçekleri 
örtbas etmeye ve Türkiye'yi bugünkü vahim duru
mundan kurtarmaya olanak bulunmadığının artık bi
lincine varmalıyız parlamenterler olarak. Aksi takdir
de, sorumluluklar Cephenin sırlından bizlerin omu-
zuna yüklenecektir. 

Dünyanın her yerinde asayişten başbakan s a ruh
ludur; ama dünyanın bütün demokratik ülkelerinde 
asayiş] sağlayamayan başbakan:, eğer kendisi çekiî-
niiyorsa görevrscn çekmek de parlamentonun görevi
dir. Çekilmek için veya düşürmek için 12 Martta ol
duğu gibi, dış uyarı beklemek demokrasiye en bü
yük ihanet olur. İktidardan ayrılmamak için mu
halefeti suçlamak, «Hükümet bunalımına meydan 
vermeyeceğiz» bahanesi bir beynamaz özürüdür. «Bu 
Meclislerden Türk milletini banş ve huzura kavuş
turacak hükümet çıkamaz» anlayışı, kendimize, Par
lamentoya inancımızı yitirmiş olmamızı gösterir. Bu 
f?§ır koşullara rağmen, Türk ha'km demokrasiye inan-
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raış, eğer biz parlamenter olarak görevimizi yapmaz
sak Türk halkı görevini yapacaktır. 

Türk toplumunun temsilcisi olarak Cumhuriyet 
Halk Partisi, Cephe Bütçesine işte bu nedenlerle 
olumlu oy vermeyecektir. 

Değerli arkadaşlar; 
Temelden bozuk, sosyal adaleti içermeyen, yağma 

ve soyguna ortam hazırlayan Cephe Bütçesine olum-
hı oy vermek, Türk halkına saygısızlık olacaktır. Cep
he Bütçesine oy vermeyi, faşizme ve anarşiye prim 
vermek anlamına geldiği için içimize Sindiremiyoruz. 

Çağ dışı yönetim sürdürenlere, devlet kasasını so-
yanîaraj Anayasayı ihlâl edenlere, görüfoneıriiş kalkın
ma edebiyatı ile halkı aldatanlara, Türk gençliğini bir
birine vurduranlara, halk saygınlığından, insan sevgi
sinden yoksun olanlara «Dur!» demek için bu Büt
çeye «kırmızı oy» vereceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca... 
C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 

(Devamla)- — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen. 
C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMACA 

(Devamla) — Vakhkta büyük eşitsizliği yeter görme
yerek, olurda bile eşitliği Türk toplumuna lâyık gör
meyen bir İktidarın Bütçesine Cumhuriyet Halk Par
ti :1 olarak olumlu oy vermeyi, ha!k saygınlığı ve mil
liyetçilik £n-ny;şunizla bağdaştıramıyorum. Kırmızı oy-
b.rîmız, Tli-k toplumunun, özlemini çektiği anayasal 
düzenin, özgürlükçü demokrasinin, halk iktidarının 
yolunu açacaktır. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi, kara haber korkusun
dan uyuj amayan dertli anaların, geçim sıkıntısından 
yaşam karamsarlığı içinde olan babaların, can gü
venliğinden, öğretim özgürlüğünden yoksun bırakılan 
gençlerin, piyasa istikrarsızlığından yakman esnafın, 
sanatkârın, sürülen horlanan Atatürk'çu öğretmenin, 
namuslu devlet memurunun haklarının savunucusu
dur. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
İşte, Cumhuriyet Halk Partisi, bakıma muhtaç yaş

lıların, emeklilerin, iş güvenliğinden yoksun bırakı
lsa emekçinin, almterinin karşılığını alamayan köy
lünün, düşünce özgürlüğü istediği için başı derde gi
ren aydımn, mezhep kavgası kışkırtıcılığı yüzünden 
birbiriyle kavga ettirilen Türk toplumunun sorunları
na anayasal çözüm getirinceye kadar mücadelesine 
devanı e:Iece:ktir. Cumhuriyet Halk Partisi, işte bu ne
denlerle s-ıçkı Hükümete değil, güçlü hükümet bu
luncaya kadar uğraşısına devam edecek, işte o zaman 
^irenovu verecektir. 
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Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grapu adına Sayın Nihat Erim. 

Buyurun efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI

NA NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

3 Şubat günü başlamış olduğumuz Bütçe görüş
melerinin sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Bütçenin tümü 
üzerinde geniş konuşma yapan grupumuz sözcüsü 
Zeyyat Baykara'nın, o gün söylediği bütün görüşleri 
tümüyle grupumuz benimsemiştir. 

Bugün de aynı görüşleri muhafaza etmekteyiz. 
Yedi sekiz gündür yapılan müzakereler bu görüşleri
mizi değiştirmeyi değil, (ersine daha çok kuvvetlen
dirmeyi, üzerine basmayı gerektiren sonuçlara var
mıştır. 

Sözcümüz Bütçenin tümü üzerinde konuşurken; 
iki noktaya özellikle basmış ve bu bütçeyi olumsuz 
karşılamıştı. 

1. Bütçeye enflasyonla mücadele bütçesi adı ve
rilmesine rağmen, Bütçede bu karakteri bulamadığını 
açıklamıştır. 

2. Hükümetin gösterdiği manzara, Hükümet 
içindeki çekişme bize tam bir güven vermekten uzak
tır» demiştir. 

Bugün de aynı görüşlerimizi tekrarlıyoruz. 
Bütçe bize göre aşın derecede büyütülmüştür. 

Bütçenin bütün dairelere ilişkin yapılarında ortak Hü
kümetin dağınık ve çok yönlü tutumuna ve bu tutu
mu oluşturan iktidar partilerinin amaçlarına uygun 
tercihler için kullanmaya elverişli özellikler bulmak
tayız. İsrafa ve geçim şartlarının daha da ağırlaş
masına yol açabilecek olan bu özelliklerin; bu sene 
ki, genel ve yerel seçimler yılıdır, politik ve partizan 
maksatlar için kulanılmasmdan kuşkuluyuz. Bütün 
temennimiz, bu bütçenin bu eğilimlere, bu çekimlere 
kapılmayarak Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
son yılı olan bu yılda istihdamı çoğaltacak yatırımlara 
doğru sarf edilmesi, yöneltilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün durumu incelediğimizde şunu görüyoruz: 
Yurt içi ortamı, ne yazık ki hiç birimize kıvanç 

verecek bir şekilde değildir. Bizzat bunu iktidar par
tisi mensupları, Hükümet, Başbakan zaman zaman 
beyanlarında açığa vurmaktadırlar. 

Okullardaki anarşi, ortaokullara kadar ne yazık 
ki, inmiştir. Üniversiteler, akademiler beş gün kapalı 

bir gün açık; bu, ders yılı başından beri bu şekilde 
devam etmektedir. Vuruşmalar, anarşi, terör azalma
dan sürmektedir. Bunun sonucu, bir millet için bir 
milletin geleceği için çok açıklı bir durum ortaya çık
mıştır. Ortaokul sıralarından itibaren çocuklarımız 
birbirlerine düşman olmaktadırlar. Ortaokul sırasında 
birbirine tabanca sıkan çocuklar, yarın büyüyüp as
kere gittikleri zaman orada nasıl kardeşlik yapacak
la»', nasıl el ele birlikte bu Devletin savunması için 
canlarını feda edecekler. Bize en çok hüzün veren, 
üzüntü veren nokta budur. 

Bu, bir milet için bence felâketlerin en büyü
ğüdür. Yeni yetişen kuşakların, ortaokul sıralarından 
itibaren birbirlerine düşman iki zümreye ayrılmaları, 
bir millet için tasavvur edilebilecek kötülüklerin en 
büyüğüdür. 

Bunun yanında, okuyamıyorlar. Bu durumda dok
tor çıkacak tabipten ne hayır beklenir; mühendis çı
kacak gencin mühendisliğine nasıl güvenilir; ikti
satçı olacak, maliyeci olarak çocukların edindikleri 
bilgilere nasıl güveniriz? Arkadaşlar, kaç senedir bu 
deyam ediyor. 

Bu, Bütçenin rakamlarının üstünde, her şeyin üs
tünde hepimizi derin derin düşündürecek bir nokta
dır, Biz, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu ola
rak, bu kürsüden bütün dikkatleri bu noktaya çek
mek istiyoruz, 

Sayın Başbakan, çeşitli demeçlerinde aylardır 
«Devlet güçlüdür» diyor. Şüphe yok, Devlet güçlü
dür; ama Devletin gücünü göstermek lâzımdır. 

Bu birinci defa söylenir, «Devlet güçlüdür» çok 
güzel, iiknci defa söylenir «Devlet güçlüdür» çok gü
zel, üçüncü defa söylenir «Devlet güçlüdür» çok gü
zel; ama dördüncü defa, «Nerede bu güç?» sorusu 
her ağızdan yükselir. Emin olun her akşam evlerde 
televizyonda haberler seyredilirken, analar, babalar 
«Bu güç nerededir?» diye sormaktadırlar bugün. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Siz niye göster
mediniz?. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM (Devamla) — Bu gücü gösterme 
zamanı geçmiştir, geç kalınmıştır. Bu gücü göstermek 
lâzım ve bu gücü gösterirken, kolluk kuvvetleri taraf
sız davranmalıdırlar; yalnız tarafsız davranmakla kal-
maraalıdırlar. Tarafsız davrandıkları inancını yürek
lere yerleştirmelidirler. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Hep temenni, 
icra döneminde neredeydiniz?. 
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CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM (Devamla) — Şimdi, yine Sayın 
Başbakan konuşmalarında çok haklı olarak bir nok
taya değiniyor. «Devlet üç organdan kuruludur. Yü
rütme, yasama, yargı. Su üç organ arasında uyum 
olmazsa, bu üç organ birbiriyle uyumlu çalışmazsa, 
o devlet iyi işlemez, mekanizma iyi işlemez, o top
lum rahat etmez.» Bugün, Türkiye bu banalimin da 
içindedir. Bunun da altını çizelim, bunu da söyleye
lim. Yürütme, yasama, yargı organları arasında bir 
uyum ne yazık ki, görülememektedir. Başbakan bunda 
haklıdır; ancak bu uyumu sağlamak için tedbirleri 
önermek de Hükümete düşer. 

Eğer, yasamada eksik varsa, yasamada boşluk var
sa, o boşlukların ne olduğunu, eksiklerin ne olduğu
nu yasama organının önüne gelip savunmak, yeni tek
lifler getirmek de Hükümete düşer. 

Eğer yargı organında sakatlık varsa, onu da apa
çık kamuoyu önünde anlatmak, savunmak; kamuoyu
nu bu görüşe inndırmak da Hükümete düşer. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Mu
halefet obstrüksiyon yaparsa, ne yapsın?. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM (Devamla) — Eğer, bir hükümet 
bu oktada, memleket bu hale geldiği zaman, yeni ted
birler öneremiyorsa yasama organına, kendisine ya
salarla verilmiş yetkileri kullanamıyor yahut «Ben kul
landım, sonuna geldim, artık tükendi tedbirler» diyor
sa, yeni tedbirleri de öneremiyorsa, o zaman çekil
mek lâzım, durmamak lâzım. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ka
nun çıkaramıyorsa Meclislerden?. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM (Devamla) — Arkadaşlar; 

Diyaîogsuz demokrasi olmaz. Dünyanın hiç bir ye
rinde gösteremez hiç kimse ki, demokrasi olsun ve 
iktidarla muhalefet arasında diyalog olmasın. 

Bu kürsüde yapılan tam diyalog değildir. Bu kür
süde, Millet Meclisi kürsüsünde, lıer akşam TRT'de, 
basında yapılan karşılıklı kavgadır. Partiler kavga 
ediyorlar, her gün birbirlerine cevap veriyorlar, hatta 
gündüzden birinin ne demeç verdiğini öteki öğreniyor, 
o akşam ona karşı yeni bir demeç yetiştiriyor ve halk 
bundan da bıktı. Her gün, her gün aynı laflar tekrar 
ediliyor. Biz böyle, demokrasiyi yaşatanlayız ve bu de
mokrasi sakattır; daha büyük sakatlıklara uğraması 
tehlikesi vardır. Onun için, iktidar - muhalefet diya
logunu muhakkak tesis etmek lâzımdır, yaratmak lâ
zımdır. 

J Şimdi, burada ilk adım, Ok görev kime düşer? 
I Arkadaşlar, kendi anılanından bir şey hatırlatacağım. 
I 1945 - 1950 yılları arası, çok partili hayata geçiş aşa-
I malarımızda, eski alışkanlıkların tesiriyle İnönü nez-
I dinde, bizler, o zamanın Hükümet üyeleri toplandığı-
I mız zaman, «efendim, muhalefete de çok yüz 
I veriyoruz» sesleri yükselirdi. İnönü'nün bunlara 
I cevabı şu olurdu. «Arkadaşlar, biz iktidarız. 

Havayı yumuşak tutmak bizim menfaatimize-
I dir. İktidar ipi gerer; ipi koparmamak bizim 
I işimizdir. Çok gerildiği zaman kaloma bırakma-
I hyız, biraz gevşek tutmahyız.» Ben bu hatırayı bu-
I günkü İktidarın sorumlularına nakletmek istiyorum. 

Böyle gerginlik dönemlerinde, böyle bunalım dönem
lerinde ilk adımı atmak, îik eli uzatmak iktidara dü
şer; çünkü güç, kodret, devlet 'onun elindedir. 

I NACİ CİDAL (Hakkari) Şimdi tersi var beye-

I fendi. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Aman, 

aman; ne de yumuşaksınız. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM (Devamla) — Şimdi, basında bu
gün gördük, bütün partiler artık erken seçimde birleş
mişler. Herkes erken seçime «evet» diyor. Diyalogu 
kuramıyorlar, bir araya gelemiyorlar, görüşemiyorlar. 
Bari şu erken seçimde ittifak da hâsı! olduğuna göre, 
uzaktan, yine birbirlerine uzaktan laflarla bir araya 

I gelip de bir masaya oturup da konuşmakla değil, er
ken seçimde mutabık olduklarına göre, gerçekten bu 
hali sürdürmekiense biran önce seçime gitmek mem
leket için tek kurtuluş ümidi olarak görünüyor. Hemen 
bir nokta daha ekleyeyim: Ben şahsen, erken seçimin 
de aradığımız sonucu yüzde yüz vereceğine emin deği
lim; eğer biz, iktidar - muhalefet münasebetlerindeki 
zihniyetimizi, tutumumuzu değiştirmez, uygar bir tu
tum içine girmezsek, Ba kaygı da ba şekilde düşmüş 
oluyor. 

Değerli arkadaşlarını; 
İç durumumuza kısaca değindim. Ya dış politika?. 

Bugün Türkiye, d;ş meseleler bakımından çok vahim 
durumlarla karşı karşıyadır veya karşî karşıya kalmak 
üzeredir. Burada da iktidar muhalefet evvelâ anlaş
maya çalışına!^ müşterek noktalar aramalı, bulmalı ve 
dışarıya karşı bir cephe olarak görünmeli. Bizim şu iç 
manzaramız; dışarıdan gayet dikkatle seyrediyorlar. 
Bunun bize kuvvet değil, zaaf getirdiğini onlar gayet 
iyi biliyorlar. Onun için, bu noktada da Dışişleri Ba-

I kanlığı Bütçesi üzerindeki konuşmamda da söylemiş
tim, 1974 yılında Kıbrıs çıkarması yapıldığı zaman ne 
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güze! bir partüerarasj, gruplararası anlaşma, ittifak 
manzarası vermiştik ve emin olunuz, o zaman Tür
kiye saygın idiyse, o saygınlığı bu birlik yaratmıştır. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — O zaman, mu
halefette biz vardık da onun için birlik vardı. 

ÎMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Bizim Baş
bakanımız ayağınıza kadar geîdi; sizinki gelmiyor ki.. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM (Devamla) — Bu birlik olmadığı 
zaman, ne yaparsanız yapınız dışarıda itibar kazana
mazsınız. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi konuşulurken Sayın 
Dışişleri Bakanı arkadaşım demiş ki; «Dış politikada 
bizim kâfi ortağımız var, yeni ortak istemiyoruz. «Ben 
bunu espri olarak söylenmiş söz addediyorum. Hakkı 
yoktur kimsenin böyle konuşmaya dış politikada; hele 
Türkiye'nin bugünkü halinde. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Dışişleri Bakanı da, Başbakan da, İktidar da, Mu
halefet de hepsi, her şeyi unutacaklar, memleketimizin 
neyle karşı karşıya olduğunu, ne büyük güçlerle uğ
raşmak duurmunda olduğunu düşünecekler ve ona gö
re her türlü parti mülâhazasını bir tarafa bırakarak, 
önce Türkiye düşüncesi içinde bir çare arayacaklar
dır; aramaya mecburdurlar. Aramazlarsa bundan 
memleket çok zarar görür. 

Yine Dışişleri Bakanlığı Bütçesi konuşmamda söy
lemiştim; Balkan Harbini yaşayanlardan dinlemişim-
dir, okumuşumdur, o zamanki felâketin başlıca se
bebi, içerideki kavga, kargaşa, birbiriyle anlaşamama 
olmuştur. 

Arkadaşlar; 
Bugünkü manzaramız, rica ediyorum, her birinizin 

vicdanına hitap ediyorum; iç açıcı bir manzara mı
dır?.. Birbirimizle münasebetlerimiz, partilerin birbir
leriyle münasebetler bakımından iç açıcı bir man-
zaramıdır?.. Kabahat kimde?.. Onda veya bunda, Ah
met'te, Mehmet'te, Hasan'da Hüseyin'de.. Bunu bir 
yere bırakıp, anlaşmak, birleşmek, çok söylenen as
garî müşterekleri ortaya çıkararak el ele yürümek çare
sini aramalıyız. İktidarla muhalefet dış politika üze
rinde anlaşmak istedikleri zaman, elbette burada değil, 
arenalarda, basında, radyoda, televizyonda değil, bir 
masa etrafında toplanarak, bir ortak nokta bulabile
ceklerdir. 

Bunun için bizim Kontenjan Grupu olarak rica
mız en başta İktidardan, tabiî Muhalefetten de, biraz 
gayret göstermeleridir. Bu gayreti, çok güvendikleri 
haklı olarak çok güvendikleri Türk Milletinden, Türk 

j Halkından esirgemeye hakları yoktur, t sirgeyemezler; 
I bu gayreti göstereceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
J Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Biz Kontenjan 

Grupu, bir parti değiliz, çeşitli kaynaklardan gelmiş, 
çeşitli zamanlarda Kontenjan Grupu üyesi olmuş sena
törleriz. Bütçe hakkındaki, Sayın Baykara arkadaşımı
zın iik gün söylediklerine şu ilâve ettiklerimde bütün 
Kontenjan Grupu üyeleri mutabıkız. Oylarımızı her 
birimiz kendi vicdanî kanaatimize göre az sonra oyla
maya geçildiğinde belirteceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — 662, 663, 664 S. Sayılı Kanun tasa-

rılcrsna açık oyunu kullanmayan sayın üye var mı?,. 
Yoi . Oylama işlemi bitmiştir. 

Adalet Psîiisi Grupu adına İskender Cenap Ege, 
buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gu gün, bugünle doluyor. Bülçe tasarısı üzerinde 
görüşlerimizi, gruplar adına, şahıslar adına bu kürsü
de hepimiz gelip belirttik, Bugün son konuşmamızı 
yapıyoruz, Biraz ssîira oylamaya geçilecektir. 

Bu kürsüde, Bütçe bahane edilerek bir hayli söz 
söy'endi. Söylenen bu sözlerde tarafsız, objektif, ik
tidara yol gösteren konuşmalar pek az oldu. Kc'iuış-
n^r . r ı s büyük çoğunluğunu suçlamalar, karalamalar 
teşkil etti ve böylece 42 milyonu buîan Türk Milleti
ne çok karanlık bir iabîo bu kürsülerden sunulmak 
isten di. 

Konuşmalar, bilhassa muhalefet tarafından yapı
lan konuşmalar, içinde tezatlar bulunan, Bütçeyi, bir 
yönde şişirilmiş derken, diğer yönden cılız diyen söy
lentiler, Bütçeye «elibi delik» bütçe derken, daha faz
la "yfc yi'kîerneye kalkışanlar ve işte memleketin yü-
riiiüîeb"mesi, huzura kavuşabilmesi, bilhassa maddî 
kalkınmaya erişebilmesi ie'n solun hâkim vaziyete 
gelmesi, iktidar olması, bu olmadıkça Türkiye'de hiç 
işin yürümeyeceği gibi, çok kesin iddialar orîaya 
atıldı. 

Şimdi ben süremizin elverdiği imkân içerisinde 
bazı noklalara dokunmak istiyorum. Ancak, dünSkü 
bir krrcmyu, dün gece cereyan eden bir meseleyi peşi
nen dile getirmek isterim. O da, katsayının Î2'ye çı-
'karıünıası için verilen önergeler ve üzerinde yapılan 
müzakere ve münakaşa, sonunda da oylama mevzuu. 

K«ymetîi arkadaşlarım; 
Biz Ads-îei Partisi olarak, Î961'den bu yana bu 

çatı Eİtiîüda doğru bildiğimiz, inandığımız, felsefemi-
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ze, dünya görüşümüze uygun Anayasa doğrultusunda 
krjıuaîar içinde olmak şartıyle biMiğimizî yaptık ve 
yapa geldik. Şu veya bu politik endişe ile şu veya bu 
bsskı île herhangi bir dönüş, herhangi bir yan tutar 
hale çok şükür girmedik, girmeyeceğiz. 

Dückü müzakerelerde muhterem bazı arkadaşları
n ı z inanmışlar,. iki önerge vermlş'er. Bütçenin mad
deleri okunurken, İlgili maddesinde değişildik yap
mak suretiyle ıraemarîann 11'e çıkarılmış katsayısı
nın 12'ye yükseltilmesi için gayret gösterdiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biraz önce tecrübesine saygım olan Sayın Erim'in 

burada ifade ettikleri gibi, Parlamentoda ayrı görüş 
ve zyrı zihniyette kişiler eifoeîîc olacaktır. Olacaktır 
ki, ayrı ayrı partiler kurulmuş, kimimiz o partide, ki
mimiz bu partide toplanmışız, bir inancın etrafında 
şu parti, bu parti, dij'e İsim almışız, ama yaptığınız 
fşiCvde, girişliğimiz münakaşalarda bunu bir nevi mü-
cfîd'eîe haline, kırassya, kıyasıya bir kavga haline ge
tirmemek lâzım. Çünkü, bütün milletin (ki, hakikaten 
politika ile Türk Milleti kadar yakından ilgilemen bil
miyorum başka millet var imdir?) gözleri Parlamen
todadır. Yani, Meclistedir, Cumhuriyet Senatosun :!a-
dır. 

Ad: m aîzşumz, ayağa kalkışımız, herhangi bir ke
lâmda bulunuşumuz vatandaş tarafından çok dikkatle 
değerlendirilmektedir. 

Dün akşam burada müzakeresini yaptığımız me-
sek, eğer bir siyasî j'atırım, eğer bir şu veya bu oy 
err-îîşesirin dış«n;Ia ise ona karşj söj'leyeceklerimiz 
şunlardır : 

Bugün Türkiye'deki hayat seviyesi ve standardı 
içerisinde Devlete bağlı otan, Devletten ücret alan, 
ysiîi Devletten a'dığı ile geçinen insanlarım eline ge
çen maaş ve ücretin yeterli oîduğunu hiç birimiz iddia 
etnıedik, edemeyiz. Yalnız, bütçeler bir denge içerisin
de düşünülür, bütçeler bir dengenin bozulmaması İçin 
ayarlanır ve o şekilde gelir, o şekilde geçer. Adale': 
Partisinin büyük çoğunluğunu teşkil ettiği bugünkü 
Hükümet içerisinde, diğer ortakların da anlaysşı ile 
Hükümet bilhassa tabanda farkü zaruret içerisinde 
olar», geçim Sıkıntısı içinde oîan insanların değil sa
dece Devlet memuru, Devletten ücret veya maaş alan 
kişiler olarak, herhangi bir işi dahi olmayanı düşü
nerek; sosyal tedbirler, sosyal kanunlar getirmiş ve 
bununla memlekette aç, açık bırakmamak için büyük 
gayrete girişmiştir ve Hükümet tarafından müzakeresi 
yapılıp, altma Hükümetin, başta Başbakan Gİmak 
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üzere bütün bakanlarının imzasını taşıyan bütçe tasa-
nsııula katsayı geçen sene 1976'da 9 iken 10'a çıka
rılarak getirilmiş îir. 

Bu 10 katsayı, Bütçe tasarısı, Meclisten içeriye gi
rer girmez aşağı yukarı bir çok arkadaşımızca parti 
furkı gözetilmeden Türkiye'nin bugünkü şartları içe
risinde az olabileceği düşüncesi uyanmıştır ve parti 
gruplarının çeşitli yöneticilerlnl'n radyolarda, televiz
yonda ve gazetelerde beyanatı çikmıştır; 10 katsayı 
azdır, î l ' e çıkarılsın diye. 

Bu arada, Adalet Partisinin Cumhuriyet Senatosu 
Grup Başkanı olarak arkadaşlarımdan aldığım yetki 
ile ben de katsayının î l ' e çıkarılmass için beyanat 
verenlerden birisiyim ve beyanatım aynen şöyledir : 

Anayasanın 94 ncü maddesi muvacehesinde bu ar-
tırma, ancak Bütçe Komisyonumda yapılabilir. Bütçe 
Komisyonunda ilgili madde müzakere edilirken arka-, 
daşlanmmrî 11 katsayı üzerinde gerekirse durabilme
lerini ve İmkân nispetinde katsayının 10'dan Î l ' e çı
karılması yerinde olacağı, yapmış okluğumuz Grup 
ve İdare Heyeti toplantılarında bîr temenni kararı 
halinde idi, 

Tabiî biraz öınce ifade ettiğim gibi, bu 11 katsayı 
artırması yalnız benim teklifim, bizim Adalet Partisi 
Grupunun teklif! değil, Cumhuriyet Halk Partisinden 
de geldi, Millî Se'âsnet Partisinden de geldi, diğer 
partilerden, gruplardan da geldi, 

Çok samimî olarak bir noktaya ifade edeceğim : 
Bu katsayımı î l ' e çıkarılnüası meselesi ifade edil

dikten sonra, devlete hizmet vermekte elan birçok ki
şiler tarafından telefon, mektup hatta telgrafla «çok 
güzel düşünüimüş; eğer tahakkuk ederse memurları 
memnun ve mesut edecek bir karardı?» şeklinde biz 
yazılar aldık, telefonlar aldık. 

Bütçe Komisyonunda l î katsayı kabul edildi. On
dan sonra, Cumhuriyet Senatosuna ineceği zaman, 
parti liderlerine varıncaya kadar bazı yöneticiler, kat
sayıma 12'ye çîkanîması gerektiğini ifade ettiler ve 
bunun Cumhuriyet Senatosunda veya Millet Mecli
sinde gerçekleştirilebilmesi için tedbir alacaklarını, 
öne.;:gc vereceklerini i"acîe ettiler. Bu iradeler, hükü
metin mesul kişileri tarafından, (başta Başbakan ol
mak üzere) cevaplandırıldı ve bazı cevaplar verildi. 
Bu cevaplar şu idî: Anayasa'nm 94 ncü maddesi mu
vacehesinde artirma ve muayyen kalemlerde eksiltme 
ancak. Bütçe Komisyonunda yapılabilir, Umumî He
yetlerin böyle bir yetkisi yoktur, böyle şey yapılamaz 
denildi ve biz, elbette Cumhuriyet Senatosuna geîe-
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cek olan bütçe tasarısının müzakereleri esnasında 
böyle bir vasiyetle karşılaştığımız takdirde tutumumu
zun ne olacağını tespit ettik. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Katsayının 12 olması, 13 olması...; Meselâ şimdi 

buradan Komisyona gidecek. Bir arkadaşımız Komis
yonda kalkar 13 olsun diyebilir, 15 olsun diyebilir. 
Yani, kimsenin önerge vermesi, eğer Komisyon üyesi 
ise, kimse tarafından men edilemez, yapabilir. Verir 
vermez, yükselir alçalır meselesi değil; bir prensibin 
tespiti meselesi. O kadar prensibin tespiti ki, şu nok
tayı bilhassa tebarüz ettirmek isterim. Biz, katsayının 
şu veya bu noktaya çıkması meselesi değil, burada 
Sayın Komisyon Başkanının, Sayın Maliye Bakanının 
gayet sarih olarak şu kürsüde ifade ettiği ve bizim 
de usulü manada İçtüzük muvacehesinde maddelerde 
konuşma imkânımız olmadığı için konuşamadık; bu
rada söylediklerine Adalet Partisi Grupu motamo iş
tirak etmektedir. Yani, bu işin ,bu işlemin, bu mua
melenin şu Umumî Heyette yapılamayacağı kanaa
tindeyiz ve bunu belirtmek için oylarımızı o istika
mette kullandık. 

Şimdi asıl söylemek istediğim noktaya geldim. 
Dün aşağı yukarı hasta iki üç arkadaşımız dışında 
Grupumuz tamamiyle buradaydı. Ben, Cumhuriyet 
Senatosunun Yüce Kurulunun huzurunda, hatta mil
letimin huzurunda Grupumun dün buradaki davranı
şına teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim. Eğer, 
Adalet Partisi Grupu ve yönetenleri bunu bir çıkar 
meselesi halinde düşünseydi, hesap gayet basittir; say
dığımız zaman karşımızda 80 küsur oy vardı, biliyor
duk bunlar kabul kullanacaktı, pekâlâ Grupumuz bir 
idareyi maslahatçılık içine girecek zihniyette ve tenez
zülünde olsa idi, dün burada Grupumuzu serbest bı
rakırdık, herkes istediği gibi oy kullanırdı ve Adalet 
Partisi acaba lehte mi kullandı, aleyhte mi kullandı 
meselesini silerdi; ama biz buna tenezzül etmedik; 
çünkü biz, yine söylüyoruz ve iddia ediyoruz ki, bu 
meselenin müzakeresi ve karar yeri Umumî Heyet 
değildir. Yoksa, Türkiye'de ne memurun, ne işçinin, 
ne esnafın, ne tüccarın, ne fabrikatörün, ne zenginin, 
fakirin hiç kimsenin kanunlar içerisindeki hakkı olan, 
hukuk ölçüsünde kendisine hak tanınan, her türlü 
hak ettiği hususlarda yanında ve yardımcısıyız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce konuşan arkadaşlarımı dikkatle dinle

dim. Daha evvelki konuşan grup sözcülerini ve şahıs
ları adına konuşma yapan arkadaşlarımızı da dikkat
le dinledim. Not alabildiğim kadarı ile bütçe hakkın

da çok enteresan sıfatlar kullandılar. Bunlardan, işte 
i dibi delik bütçe, bu bütçe ulufe dağıtmak için dü

zenlenmiştir. Bu bütçe, seçimi arzulamayan Adalet 
ı Partisinin, bazı anarşistleri beslemek suretiyle seçi-
; mi önlemek için dağıtacağı paraların toplandığı yer-
; dir gibi, ifadelerde bulundular. 
i Bunlar, bir çeşit kötüleme ve bir çeşit hissî sözler

dir. Gerçekle hiç bir ilgisi olmadığını, başta Sayın 
Maliye Bakanı ve çok değerli arkadaşlarımın bu kür
süde yapmış oldukları ve zabıtlara geçmiş olan ko-
nuşmalarıyle tescil edilmiştir ki, 1977 Bütçesi ne dibi 
delik bir bütçedir, ne savruk bir bütçedir, ne cılız bir 
bütçedir; 1977 Bütçesi dört partinin ortaklaşa mey
dana getirdiği, çok zor bir iktidarın meydana getirdi
ği ve imkânlar içerisinde en mükemmel bütçesidir. 

Bir ortağa tahammül edemeyip de üç ay, beş ay 
; içinde hükümet terkcdenlerin, dört ortaklı bir iktida

rın getirdiği bütçeyi tenkit ederken bazı ölçüleri ve 
kıstası gözönüne almak mecburiyetinde olduklarını 

j insaflarına terkederim. 
| 

Muhterem arkadaşlarım; 
i Şimdi bütçeden ulufe dağıtılıyor deniyor. Size çok 
' tipik bir misâlini vereyim : Bu memlekette mevcut 

hükümetle beraber 40 bini bulan muhtara maaş bağ
lanması program dahilinde getirilmiştir ve bu kanun 

! teklifi Millet Meclisinde müzakere edilmiştir. 1977 
i Bütçesinin dibi delikse, 1977 Bütçesi ulufe dağıtıyor 
! ise, ilk önce 40 bin muhtarın (bunu bir seçim endsşe-
j siyle düşündüğünüz takdirde) nereye ne kadar tesir 

edeceği düşüncesiyle bu ulufeyi avuçla biz dağıtırdık. 
| Hayır öyle olmadı. Cumhuriyet Halk Partisinin sayın 

üyeleri tarafından muhtarlara 3 bin küsur lira maaş 
I bağlanması hakkında önerge verildi. Hani ulufe da

ğıtmak ve çok enteresandır ki, Muhtarlar Federasyo
nun başkanı çıktı, biz bunu kabul edemeyiz, bu bizi 
çoktan aşmıştır, bizim hakkımız değildir bu, biz bu
nu alamayız diyecek kadar vatanperverlik gösterdi. 
Kim ulufe dağıtıyormuş... ki, bugün iktidar değildir. 
Allah muhafaza iktidar olsalar ne vereceklerdi aca
ba?.,. Şimdi o yanlış düzeltilmek üzere, tashih edil
mek üzere çalışmalar yapılmaktadır. 

Sayın Erim, enflasyonla mücadeleden bahseden bu 
bütçenin, gerekli enflasyonu önleyici tedbirler getir
mediği iddiasını, daha önce grupları adına konuşan 
kıymetli arkadaşımızın beyanına iştirak ederek, bura
da tekrar ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şunu dikkatle ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 

Sayın Erim'in ifade ettiği diyalogun, yani partiler 
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arasında İkudar muhalefet arasında diyalogun, bütün 
gruplar arasında diyalogun kurulmasına biz öteden 
beri varız ve öteden beri bunu daima bu kürsülerde 
ifade ediyoruz ve dikkat buyurulursa, hiç bir zaman 
kürsülerde konuşurken fazla inciten, fazla kıran, ha
karete varan sözlerden daima tevakki ettik, kaçındık. 
Bunu karşıdan da beklemek hakkımızdır. Bir kişi eli
ni uzahr da, karşı taraf elini uzatmayacak olursa, o 
e?ini uzatan insan, Türk gelenekleri içerisinde, örf ve 
adeti içerisinde biraz hafife alınır. Kendisine dost eîi 
uzatacağı adamı iyi seçmemiş gözü ile bakılır. 

O bakımdan, sadece Adalet Partisinden bunu bek
lemek biraz muhal olur. Adalet Partisinin bu mesele
de, yani memleketin bir düzen içerisinde yönetilmesi 
meselesinde ne derece kendisinden fedakârlık etmek
te olduğunu, özel konuşmalarımızda kuliste bütün 
ark adaşlarımız bize ifade etmekte. Biz bunu bile bile 
yapıyoruz; niçin yapıyoruz? Memleket hükümetsiz 
kalmasın. Niçin yapıyoruz? Rejim bir tehlikeye ma
ruz kalmasın diye yapıyoruz; ama muhalefet de yap
mış olduğu tenkitlerde, biraz önce Sayın Atmaca'nın 
burada ifade ettiği ve çizdiği tablolar içerisinde, bu 
görüşler içerisinde kime ne şekilde el uzatılabilir bil
miyorum. 

Sayın Erim'in bu kadar halisane burada ifade et
tiği sözleri, bir inancın ifadesidir. Şahsiyetini yakın
dan tanıdığım Sayın Erim, bir defa sulhîen, sükûnet
ten tarafı olan bir insandır. Milliyetçiliğinden, mem
leket severliğinden, memlekete hizmet aşkı taşıdığın
dan hiç birimizin şüphesi yoktur, ama ba kürsülerde 
Nihat Erim'den sual sorulacağs; faşist bir iktidann 
başı olduğu da ifade edildi ve biraz önce burada, Mil
letvekilleri ve Senatörlerin oylarını kullanırken, her
hangi bîr beyanda bulunurken kayıtlı olduklarını ve 
sokakta tetik çekenle, burada konuşan, oy kullananın 
aynı derecede sorumlu olduğu ifade edildi. Bunları 
Anayasaların, yasaların neresine sığdırıyorsunuz? 

Muhterem arkadaşlarım; 

Hiç bir maksatla söylemiyorum. Faşizmin de, ko-
miîjizmin de aşırı uçların da, hepisinin Allah belâsını 
versin. 

RECAt KOCAMAN (Artvin) — Beddua yetmez, 
beddua yetmez Sayın Ege... 

A. P. GRIJPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Bu memlekette bunların tarafı 
değiliz, ama bir misal vereceğim beyefendi; bir mi
sal vereceğim. Misal şu : 

Galiba bundan bir ay kadar önce Mısır'da bir ha
reket oldu; bir pahalılık meselesinden dolayı, Mısır' 

12 . 2 , 1977 O : 2 

da 72 kişinin ölümüne sebep olan sokak gösterileri 
yapıldı. Ondan sonra, Sedat kalktı bir kararname 
neşretti, kararname şu : Dedi ki, «Sokak gösterisi ya
panlar gidip herhangi bir yerde işi yavaşlatanlar, boy
kota veyahut da işyerinde işi bırakanlar ömür boyu 
hapse mahkûm edüeeek». O yetmiyormuş gibi buna 
bir de şunu ekledi, «Bunlar muayyen kamplara gön
derilecek, âdeta işte komünizmin geliştiği ülkelerde 
olduğu gibi kamplarda çalıştırılacak», dedi. Ben bunu 
hayretle dinledim, ne biçim şey; arîsk bu devirde, bu 
dünyada, yani yolda adam üç kişiyle bir hareket 
yaptı, yahut da işi durdurdu, yavaşlattı, adam ömür 
boyu hapse mahkûm edilecek. Çok gayrı medenî, de
mokrasi iîe bağdaşmasına imkân olmayan bir hal, 
ama bugün sabah dinledim. Halk oyuna vazedilmiş, 
oylamaya katılanın % 90'nı tasvip etmiş ve tasdik et
miş bu durumu. 

Muhterem arkadaşlar; 
Aklınızın kenarından geçerse, benim aklımdan 

geçmez. Ben bu rejime bütün mevcudiyetimle inan
mış bir insanım. Bu misal bana şunu düşündürdü; 
Türkiye'de Anayasada ve bazı yasalarda bazı deği
şiklikler yapmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'yi, mem
leketi başıboş bırakamayız. 

Şimdi, bunu dün de ifade etmeye çalıştım. Büyük 
şehirlerdeki bazı hareketler, bazı arkadaşlarımızın 
gözlerinde büyüyor, genişliyor ve birbirine tesir edi
yor. Ben gençlerle konuştuğum zaman görüyorum 
ki, hiç alâkası olmayan, sanki Türkiye'de değil bir 
başka memlekette yaçıyorlarmış gibi, kafalarına öy
le şeyler sokulmuş, öyle kandırmalara, öyle aldatma
lara saptırılmış ki, hayretler içerisinde kalıyorsunuz. 
Bu nereden çıkmış, nasıl olmuş diye; böyle kandırı
lan, böyle sokakta maalesef masum 17-18 yaşında, 
daha en yeni çağım yaşıyan gence eline tabanca, 
e!ine bomba verip sokağa salacaksın, birbiri ile karşı 
karşıya gelecek, birbirini öldürecek. Yok böyle bir 
şey, bunu kim ister. Bunu isteyecek insanın Türk ve 
Müslüman olacağına ben inanamam. Kimse bunu 
istemez. Hele bunu tahrik ediyor, hele iktidar tah
rik ediyor demek, biraz safdil olmak demektir. 

Hiç bir iktidar, kendi devresinde sokak anarşi
sine, sokaktaki kıyama imkân vermez. Verdiği tak
dirde bu onun için rahatlık olmaz. Onu rahatsız 
eden bir durum olur. İlk önce iktidar sorumlu olur, 
bunu bilemeyecek kadar Türkiye'de artsk ne parti 
kalmıştır, ne partili insan kalmıştır, ne hükümet kal-
iniştir, Yoktur böyle şey; ama acaba Türkiye'de bu
gün (Sayın Erim'in burada meseleyi sadece ifade edip, 
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derinliğine girmeden söylediği) yasama, yürütme, 
yargı organları üzerinde yeterince bir diyalog ku
rulmuş mudur? Bu üç organ arasında memleketin 
her hususta maddî, manevî kalkınması, huzura ka
vuşması, memleketin iç ve dıştan gelecek her türlü 
tehlikeyi önleyecek, banşı ve sükûneti yürütecek, 
memlekette sorumlu olan bu üç kuruluşun, birbirin
den, birbiri ile yakın alâkalarında işbirliği kurulabi
liyor mu, kurulamıyor mu? Bugün Türkiye'de kal-
samz, halk oylamasına gitseniz, bu müesseseyi ge-
tirsek, desekki; acaba Türkiye'de sokak hareketleri
ni, birbirini kıran, birbirini öldüren gençleri önle
mek için daha tesirli, daha tedbir getirecek kanunlar 
çıkarılsın mı, ne gibi tedbirler alınsın şu olsun mu, 
bu olsun mu diye bir sual sorsak acaba vatandaştan 
alacağımız cevap nedir? Hayır olmasın mı, olsun mu? 
yani, şimdi bir taraftan Hükümeti suçlayacaksınız, 
bir taraftan da Devlet Güvenlik Mahkemesinin da
hi, bu memleket için faşist bir yönetimdir, faşist bir 
mahkemedir diye, bütün sokakları yazılarla doldu
racaksınız; işçiyi dahi greve sevk edeceksiniz, ondan 
sonra geleceksiniz Hükümete diyeceksiniz ki, sokağa 
hâkim ol. Tabancası ile yakalanıyor, okuyorsunuz 
gazetelerde muhterem arkadaşlar, tabancası ile ya
kalanıyor, gidiyor; efendim, «Nefsini korumak için 
bu Türkiye'de başka türlü olmaz, tabanca taşıya
caktır» diye, bırakılıyor. Kaç yerde, kaç şekilde, 
bunlar icap edildiği zaman teker teker bu kürsüler
den ifade edilebilir. Kaç şekilde, kaç yerde adalete 
sevk edilip de geri dönenler var. 

Yani demek istediğim şu: Bugün Cumhurbaş
kanlığı yetkilerinden tutunuz, memlekette huzurun, 
asayişin gelişmesine ve hakim olmasına medar ola
cak bazı tedbirlerin alınması; Anayasada bazı tadil
lerin yapılması gerektiği kanaatındayız. 

Şimdi Sayın Atmaca, sözlerine başlarken «Cadı 
kazanı kaynatılıyor,» diyor. Kim kaynatıyor bu ca
dı kazanını.. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — İktidar.. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Kim kaynatıyor? Şimdi cadı ka
zam kaynayan yerlerde, hiç bir yerde bir tedhiş olayı, 
öldürme olayı, hatta bir yaralama olayı, hatta bir 
kavgadan memnuniyetle bahsetmedik biz. Hiç bir 
zaman efendim, şurada yapılan hareketi tasvip edi
yoruz, haklidir, haksızdır demedik; ama daha çok 
yakın, bir hafta olmadı, şurada Tandoğan da, kimi
si Leıûnci, kimisi Maocu diye birbirine girdiler, taş
larla sopalarla. Arkadaşlarımız buraya geldiği za

man onları kınamadı. Efendim, polis niye tutmadı, 
niye bilmem neresi kapatıldı, niye falan bilmem sor
guya çekildi diye iktidardan sual sormaya başladı
lar. Hani asayişi nasıl temin edeceksiniz?.. Bir vilâ
yetin valisi dirayet göstermeye kalktı mı, valinin kar
şımdasınız, hükümet herhangi bir şekilde tedbire 
gitti mi, onun karşısındasınız. Biraz daha meseleyi 
daha ciddî ele aldığı zaman; «Faşist iktidar, faşist 
yönetim, faşist vali» ondan sonra da; efendim soka
ğa hakim ol diyeceksiniz. Yani kusura bakmayın şu 
anda birden aklıma geldi Nasrettin Hocanın hikâye
si; «Köpekleri bırakmışlar da, taşları bağlamışlar» 
demiş. O hikâyeye benziyor bu. Yani, tedbiri ala
bilmek için ne Başbakan eline silâh alıp, sopa alıp 
sokağa çıkar, ne hükümet çıkar, ne iktidar çıkar, ne 
parlamento çıkar. Bunların hepsi yasalarla tanzim 
edilir, yasalarla yürütülür. Eğer yasa yetmiyorsa ted
biri alınır. Dünyanın bu her yerinde böyle olmuştur. 
Hiç bir tedbir alma, yasa getirme, ondan sonra; efen
dim memleketi yönet, memleketi yürüt.. Yok böyle 
şey, hiç bir yerde olmaz bu.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Yeterli 
yasa var. 

A P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Sonra şöyle bir iddia, -zaptada 
bildiğim kadariyle- «Şer kuvvetlerine Demirel Hükü
meti neler verdiğini ifade etmedikçe aklanamaz.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eğer, Demirel Hükümetinin, şer kuvvetler dediği-

I niz, hadiselere sebep olanlara böyle bir el uzatması, 
j yardımı, bilmem efendim arka çıkması diye bar şey 

varsa getiriniz, herşeyden önce biz dururuz onun üs-
| tünde. Bunlar kavli mücerrette kalan sözlerdir. Bun

lar daha önceleri de söylendi. Bu memlekette terc-
rübelerimiz olmasa diyeceğimiz yok. Söylediğimiz 
zaman muhterem arkadaşlarımızın içinde alınganlar 
çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz 27 Mayıs'ı geçirdik. Yaş itibariyle hepimiz 

o günleri hatırlıyoruz. Kıyma makinelerinde genç
lerin kıyddığı söyleniyordu 27 Mayıs yapılmadan ön
ce. Konya yolunda asfaltm altına çocuklar konup da 
üsüne asfalt çekildiği söyleniyordu. Hırsız olmayan 
yoktu, düzenbaz olmayan yoktu. Ne kadar Demok
rat varsa o kadar namussuz var memlekette, 5 tane 
asmayacaksın, 3 bin, 300 bin asacaksın diyenler var
dı. Bunları bu kulaklarımızla duyduk biz. Ama ne 
zaman bu kara bulutlar dağılıp da hadiseler objektif 
gözle görülmeye başladığı zaman böyle olmadığı 
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meydana çıktı. Böyle söylenen, duyulan herşeye der
hal inanmanın memleket için hayırlı bir iş olmadı
ğını artık bilmemiz lâzım. 

12 Mart için de aynı şeyi söyleyeyim. Şuralarda 
benimle konuşan arkadaşlar var; şu Demirel gitsin 
vallahi herşey düzelecek kardeşim, bizim Adalet Par
tisine karşı bir şeyimiz yok, bütün herşey bu Demi-
rel'in şeyinde.. Bütçe Komisyonunda isimleri hâlâ 
hafızamda, Cumhuriyet Halk Partili bazı dost arka
daşlar geliyor; yahu siz akit başında adamsınız, atın 
Şu Denıirel'i bu işler düzelecek, bilmem ne olacak.. 
Yani bu yayıldı, yayıldı ve Demire! düştü, 
Hükümet düşdü. Ne oldu 12 Mart'tan son
ra muhterem arkadaşlarım?.. 12 Mart'tan son
ra çekilen tstırabj Sayın Erim yakından ya
şadı, bilir. Ne oldu, yani çekildi de Adalet Par
tisi Hükümeti; hah durun arkadaşlar, bunlar gitti, 
zaten istediğimiz buydu diyen oldu mu?.. Yani, bu
na cevap verebilen var mı içinizde, oldu mu?.. Ama 
ne dediniz?.. Ondan sonra yapılan bu memleketin 
hiç bir partiye çok şükür taraf olmayan, sadece 
memleketin iç ve dış asayişini gerektiğinde korumak
la mükellef Ordusu işe eî koydu, Orduya «Faşist 
ordu» dendi. Niye?.. Çünkü, Ordu bazı suçluları ge
rekli mahkemelere sevk etti, örfi idare makamlarına 
gittiler, şu oldu, bu oldu diye herkes onları suçladı. 
Peki kim yapmıştı bunları, suçlu yoksa?.. Birisi ya
pıyordu. Suçluyu yakalıyor götürüyor adam, mah
kemede beyanda bulunuyor, zabıtlar elde; efendim 
biz diyorlar ne reform istiyoruz, ne şunu istiyoruz, 
ne bunu istiyoruz, bizim istediğimiz; kendimize göre 
işte komünist bilmem ne, şöyle bir bilmem rejim, 
böyle bir rejim, biz bu rejimi istemiyoruz, ben Müs
lüman değilim, Türk değilim diyenler çıkıyor. Bun
lar zabıtlarda tespit ediliyor. Ne ilgisi vardı bunun 
Adalet Partisinin 1969'dan sonra gelmiş olan iktida
rında?. 

Şimdi, meseleleri böyle düşünelim arkadaşlar. 
Yarın iktidar size teveccüh eder. Bu kadar kurulma
yın. Siz sanıyor musunuz, biz gelirsek bunlar olmaz 
diye?.. Sizin solunuzda o kadar şer kuvvetler var ki, 
sen Halk Partili misin diyor?. Evet Halk Partiliyim. 
Sen Peygambere inanıyor musun?,. İnanıyorum.. Na
sıl inanırsın yahu Halk PartHiyseıı?.. Diyor bunu 
adam. Yani, sizi bu şekilde kendilerine benzetmek 
isteyenler var. Çok rica ederim. Bern'in, hâlâ Cum
huriyet Halk Partisinin anaprensiplerine sadık oldu
ğuna inancım var, bundan sarsılmadım. Büyük par
ti.. (C. H. P. sıralarından Bravo» sesleri) Bu partiyi 

Atatürk kurmuş. Atatürkün kurduğu parti kolay ko
lay kendini koyuvermemesi lâzım. Ama bugünkü 
yöneticileriniz, (Kusura bakmayın) öyle bir havanın 
içindeler ki, sanıyorlar ki, biz buradan ne kadar so
la açıhrsak o kadar alkış toplayacağız, bu kadar ta
raftar bulacağız.. Yok arkadaşlar, yanılıyorsunuz. 
Burada bu kürsüden aynı arkadaşımız geldi bir gün 
söyledi, dedi ki, «Efendim, halk ne kadar isterse biz 
o kadar solcuyuz, sola gideriz».. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sözünü 
düzelt. 

A. P. GRUPU ADİNA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — İşte sayın arkadaşım, bak sesin 
sahibi çıktı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sözünü dü
zelt. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Mektup yanlış yazılmadı, adresi
ni bu?ut?. Ya... 

FİSMET GÜNDOĞAN (tsian-bul) — Sen benim 
partimi niteleyemezsin. Sen kendine baksana sen... 

BAŞKAN — Rica ederini, rica ederim efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İhtiyacımız 

da yok senin nitelemene. 
BAŞKAN — Sayın Ege, siz de lütfen... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben sözü

mün eriyim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sözünün eri ol. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen hakem 
misin?.. 

A, P. GRUPU ADÎNA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Muhterem arkadaşlarını; 

İşte mesele bu. Sayın ErinVrn söylediği «e! uzat, 
yanyana gel» meselesini ortaya koyalım, karşılıklı 
kcuuışahm. Bu memleket hepimizin. Bu bir noktada 
lafı güzaf haline geliyor bazı zevat tarafından. Benim 
şu konuşmalarıma ön sıralarda bazı arkadaşlar «Bra
vo» derken, bir arkadaşım da bu şekilde cevap vere
biliyor Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinden... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Senin son
radan sapıtacağını nereden bilsin arkadaşlar?.. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Beş dakikanız kaldı Sayın Ege. 
A, P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE {[.V-vsTOİa) — Muhterem arkadaşlarım, söyle
necek çok şeyler var. Çok şükür ki, sapımıak bize ait 
değü. Daha patenti zattan bize intikal etmedi. 
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Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar, «Mah
keme kadıya mülk değil» Ne bize bu iktidar mülk, 
ne size ebedî bilmem muhalefet mülk değil. Bir gün 
yer değiştiririz. 

Arkadaşlar; 
Bugünlere biz kolay gelmedik, hepiniz düşünün, 

çok dar boğazlardan geçlik, çok acı günler gördük. 
Hepimiz, ister şu tarafta, ister bu tarafta olalım; 
memleketin içine düştüğü durumlarda üzüntü çektik. 
Bu demokrasiyi kolay kolay düze çıkaramıyoruz. 
Çıkarmak için elbirliği ile hareket etmek mecburiye
tindeyiz. Biz bunun içindeyiz. Önümüzde bir seçim 
geliyor. İnşallah, bu seçimde tamamen tarafsız, bita-
rr.f, herkes hakkına, hukukuna razı olacak şekilde 
sandığa gidelim. Sandıktan siz çıkarsanız, biz buna 
'«iîbsr ederiz, sevgi gösteririz. Biz çıkarsak, siz de aynı 
saygıyı göstermenin anlayışı içinde olun. Biz bu dü
şünceyle geldik ve bu düşüncenin içindeyiz. 

O bakımdan, arkadaşların meseleyi yanlış anlayıp 
da Adalet Partisi her ne pahasına olursa olsun kol
tukta oturmaya, koltukta kalmaya teşne bir parti de
ğil. Çünkü, biz bu hevesimizi, eğer hevesse bu hevesi
mizi aldık. Biz yıllarca iktidar olduk. İktidarın ne ol
duğunu biliriz. O bakımdan, böyle bir hevesin içinde 
değiliz. Memîektl icap ettiği zaman vazifeye çağırır
sa bizi, b;z o vazifenin içinde varız. Biz yalnız tek 
başımıza iktidar okcak güçte bulunduğumuz zaman 
meıııkket hizmetinde koşmadık, biz iktidardan indik
ten sonra dahi memleketin icap ettirdiği şartlar iee-
risııtde, muhterem bazı zevatın Başbakanlığında vazi
fe rMık, bihakkın da vazife yaptık muhterem arka
daşlar. Burada canlı şahitleri vardır, bihakkın vazife 
yapmışızdır. Biz memleket vazifesini, bir neferin bir 
kumandanına itaat edercesine içten ve duyarlılıkla 
yerine getirilmesine inanımş ve inançlı bir partiyiz. 

O bakımdan, çok istirham ediyorum, ben, hiç 
bir partiyi, hiç bir şahsı ne kötülemek ne de şu veya 
bu şekilde onlara ta'ân etmek niyetinde değilim, ama 
meselelerin üstüne eğilirken objektif olalım, meseleleri 
dikkatle yargılayalım, «Doğrudur; şu şekilde bütçe 
büyütülmüştür, şu şekilde yersiz konmuştur, şu Ba
kanlığa şu..» diyebilirsiniz, söyleyebilirsiniz; fakat bu 
bütçe yandaşlarına verilmek için, bu bütçe sokak anar
şisine tahsis edilmek için getirilmiş diye Türk Mil
letine sunulan ve bu memleketin bir sene yönetiminde, 
harcamasında esas olacak olan bir bütçe hakkında 
bu kürsülerde bu kadar kınayıcı bu kadar gerçek dışı 
beyanlar gerçekten bu kürsüye yakışmayan beyanlar
dır. Bunlardan sarfınazar etmek mecburiyetindeyiz. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Vakt'mjn dolduğunu Sayın Başkan, ifade ediyor

lar. Daha, konuşulabilecek bir hayli mesele var; inşal
lah başka mevzularda tekrar o meselelere dokunmak 
imkânına sahip oluruz. 

1977 Bütçesinin, Milletimize, memleketimize hayır 
ve uğur getirmesini temenni ederim. 

Adalet Partisi Grupu olarak, bu bütçeyi (Hiç bir 
şey en mükemmel değildir, en iyi değildir, en güzel de
ğildir.) Şu kadar güzelliği, şu kadar mükemmelliği, 
şu kadar iyiliğîylc kabul edeceğimizi ve olumlu oy 
vereceğimizi ifade eder, cümlenizi saygıyla selâmlarmı. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı, 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın açık oylamasına 131 sayın üye iştirak etmiş, 107 
kabul, 22 ret. Tasarı kabul edilmiştir. 

1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının açık oylamasına 126 sayın üye iştirak 
etmiş, 105 kabul, 21 ret oyu üe tasarı kabul edilmiştir. 

197C sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının açık oylamasına 135 sayın üye işti
rak etmiş; 104 kabul, 31 ret oyu ile tasan, Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Mucip Ataklı. 

M. B. GRUPU ADINA MUCİP ATAKLİ (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1977 malî yıh Bütçe kanun tasarısı üzerindeki gö
rüşmelerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bütçenin, 
tümü ile çeşitli Bakanlıklara ait bölümleri üzerindeki 
görüş ve eleştirilerimizi Millî Birlik Grupu adına ben 
ve arkadaşlarım, ayrıntılara da inerek Yüce Heyeti
nize iletmiş olduk. Bu son konuşmamızda bütçenin ge
nel karakterini bir kez daha özetleyerek görüşlerimi
zin özünü sunacağım. 

Sayın senatörler; 
Bu Bütçe enflasyonca, gelir dağılımındaki denge

sizliği ve adaletsizliği artırıcı, sermaye çevrelerini des
tekleyici, sağlam kaynaklardan yoksun, umudunu dış 
yardım ve borçlanmaya bağlamış, oy kazanma amacı
na yönelik bir seçim bütçesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer, Devletimiz, Anayasamızın saptadığı temel il

kelere dayalı, özüne ve sözüne uyumlu, güvenilir bir 
uygulama içinde bulunsa idi, bu karakterdeki biı büt
çeyi hoşgörü ile karşılayabilirdik. Üzünüi ile belirt

in _ -~ 8i 
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nıek isteriz ki, bugün ülkemizin karşılaştığı durum 
ve yaşadığı ortam tüm yurtseverleri yüreğinden vurur-
casma üzücü ve kahredicidir. Çünkü, kardeşi kardeşe 
vurduran, ülkemizi, bölen, parçalayan, Devletimizin 
ve Cumhuriyetimizin varlığını tehlikeye düşüren bir 
ortam, bilerek ya da bilinmeyerek yurdumuzda yara
tılmış bulunmaktadır. İnfaz mangaları halindeki eş
kıya çetelerinin hüküm sürdüğü ülkemizde, işbanş 
bozulmuş, toplum patlamaya hazır, bir kıvılcımın ça
kılmasını bekler hale getirilmiştir. 

Sayın senatörler; 
tçbarış, bir ulusun, bir devletin yaşam gücü ve 

kaynağıdır. Bu güçten ve bu kaynaktan yoksun olan 
uluslar yıkılmaya, devletler yok olmaya mahkûmdur
lar. Uluslar, içinde bulundukları rejimin şekli ve biçimi 
ne olursa olsun, yaşamının temel kaynağı olan içbarışı 
sağlamak ve onu sarsılmaz temellere oturtmak zorun
dadırlar. Ancak, bu barış sağlandıktan sonradır ki, bir 
ulusun gelişmesi, güçlenmesi ve geleceğe güvenle açıl
ması mümkün olabilir. 

Sayın senatörler; 
Yüce Heyetinize ve tüm ulusumuza kuşkudan da 

öieye varan bir kanımızı iletmek isteriz. Ülkemizde iç 
barış artık tehlikeye düşmüştür. Ulusların yaşamın
da çoğu kez görüldüğü gibi, tehlikeleri görmezlikten 
gelmek, tehlikeleri sezmemek ya da sezdiği halde ye
terli önlemleri almamak bu gibi tehlikelerin savuşîu-
ruîmasma yardımcı olamaz. Aksîine bu tür davranış
lar, tehlikenin büyümesine, güçlenmesine ve cesaret
lenmesine sebebiyet verir. Bu ölçüdeki bir gafletin do
ğurduğu sonuçları Kore'de, Vietnam'da, Endonezya' 
da, Pakistan'da gördük ve nihayet bu sonuçları Lüb
nan'da, Etiyopya'da tüm dehşetiyle insanlık adına sey
retmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Ülkemiz böyle bir tehlikeli gidicin eşiğine neden 

ve nasıl getirilmiştir? Bu konunun bilinmesinde ve an
laşılmasında yarar görüyoruz. 

Bir ülkede hükümet, varlığını sürdürmek için kar
şıt güçlerle mücadeleyi yasa dışı olarak kurduğu si
vil silâhlı örgütlerin tedhiş ve ter ölüyle yapar ve Dev
letin yasa! güçlerim bu örgütlerin desteğine ve ko
rumasına zorla itmeye kalkarsa, bir Hükümet ki, 
varlığını yürürlükteki Anayasadan alır, zor durumla
ra düştüğü hallerde bu Anayasaya sığınırsa, bu du
rumdan kurtulduğu andan itibaren de Anayasaya kar
şı olduğunu beyan eder ve bu Anayasa fle Devlet idare 
edilemez derse, başarıları kendisine maleder ve ba
şarısızlıkları muhalefetlerine yükler, onları vatan ha

ini olarak ulusuna jurnal ederse, kendi görüşleri dı
şındaki tüm karşıt görüşlerin kökünün kazınmasını 
ve sahiplerinin yok edilmesi fetvasını verirse, bir Hü
kümet ki yaşam gücünü kanlı anarşik ortamın sürüp 
gitmesinde ararsa, bir Hükümet ki kendi ülkesi içe
risinde «Böl ve yönet» kuralını uygularsa, bir Hü
kümet ki feriler kendi iradeleriyle Hükümette ödün
lerle hareket ederse, bir Hükümet ki kurulduğu gün
den bari kendi içindeki çatışmayı sürdürürse, bir Hü
kümet ki örgütlendirdiği ve silâhlandırdığı aşırı sağ 
karşısında iktidarın aczünden yararlanmasını bilen 
Marksist, Leninist, Maoist aşırı solun ve diğer bölücü 
güçlerin de örgütlenmesine ve silâhlanmasına olanak 
sağlar ve sebep olduğu bu yasa dışı davranışlardan 
yarar ummaya kalkarsa ve nihayet bir Hükümet ki, 
23 aylık koalisyon ortağı bir parti lideri ve Başbakan 
Yardımcısı tarafından açıkça suçlanırsa, işte o ülke
de iç savaş kaçınılmaz olur. 

Sayın senatörler; 
Hükümetler ve liderler sorumluluklarını ve yetki

lerini başkaîarıyîe paylaşmak hakkına sahip değildir
ler, Bugünkü Hükümet ise başkalarını suçlayarak yü
rütme görevinin sorumluluk ve yetkilerinin şuuruna 
erişmemiş görünmektedir. Hükümetteki bu anlayış fe
na idarenin doğuşunu hazırlamıştır. 

Dünya tarihinin kaydettiği en büyük aj&er ve 
devlet adamlarının ön'safmda yer alan, Devletimizin 
kurucusu, ulusumuzun serer ve iftihar kaynağı Yüce 
Atatürk'ümüzün Î923'te; «Hükümetin iki hedefi var
dır : Biri milletin mahfuziyeti, ikincisi milletin refa
hını temin etmek. Bu iki şeyi temin eden hükümet 
iyi, edemeyen fenadır. Hükümetin hikmeti mevcudi
yeti memleketin asayişini, milletin huzur ve refahını 
temin etmektir.» irşaiîarıyle genç Cumhuriyetimizin 
yöneticilerine tartışma kabul etmez hedefler göster
mişlerdir. Atamızın devlet yönetimi iîe ilgili oiarak 
söylediği bu sözleri, fikriyatı ve vicdanı ile, içtenlikle 
benimsememiş olanların hükümet etme yeteneğini 
göstermeleri eHbetteki mümkün değildir. 

Ulusumuzun kadennde rol oynayan bayie hükü
metlerin varlığı Cumhuriyet rejimimiz için büyük bir 
taüh^izfiktir. Bugün Devletimiz temelinden sarsıl
makta, rejimimiz uçuruma yuvarlanmak üzeredir. 
Bunun tek sorumlusu Yüce Atatürk'ün irşatlarına ve 
Anayasamızın gereklerine uygun bir yönetimi başa
ramayan, asayişin sağlanmasında sorumluluğa ortak 
arayan bugünkü Hükümettir. Yetki ve sorumluluk
larım idrak etmeyen, bütün bu uyarılara sırt çeviren 
bir Hükümetle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu Hükü-
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metin rejimimizi sağlığa ulaştıracak tedbirler alması 
olanağı yoktur. Bu durum karşısında özgürlükçü ve 
çoğulcu demokrasiye inanmış, Atatürk iîke ve dev
rimlerine bağlı bütün kişi ve anayasal kurum ve ku
ruluşların. ülkemizin bir iç savaşa sürüklenmesine, re
jimimizin yıkılmasına yönelik davranışlara karşı ted
birlerin alınmasında kendilerine düşen görevi yapma
ya davet ediyoruz. 

Bu görev bir an bile tereddüt etmeden Devletimizin 
varlığını tehdit eden anarşi kaynaklarının kurutulma
sını emretmektedir. Bu görev, önümüzdeki genel se
çimlerin sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yapılmasını 
emretmektedir. Bu görev, rejimi değiştirme, ya da 
b> ara rejimi kurma emellerini Önlemeyi emretmek
tedir. Bu görev, öğretim ve öğrenci özgürlüğünün can 
ve mal güvenliğinin güvence altına alınmasını emret
mektedir. Nihayet bu görev, Anayasamızın özü ve 
sözü ile uygulanmasını emretmektedir. Bu görevler 
şimdiye kadar çok kötü puan almış olan bu Hükü
metle yapılamaz. Bütün bu görevleri yapabilecek, en 
azından rejiminin şekil değiştirmesini önleyecek, ser
best ve güvenilir bir seçim ortamı yaratabilecek güç
lü bir hükümete ihtiyaç vardır. 

Bu zorunluk Parlamentodan, siyasî partilerimiz
den t\im anayasal kurum ve kuruluşlardan ve Ata
türk'ün Cumhuriyetini emanet ettiği Türk gençliğin
den basiret, feragat ve sağduyu ile hareket etmeyi ge
rektirmektedir. 

Değerli arkadaşlarını; 
Huzur ve güven içinde bir toplum olarak yaşamı

mızı sürdürmek ve demokrasinin faziletine dayalı bir 
devlet düzenini devam ettirebilmek için ilk konuşma
mızda sunduğumuz önerimizi bir kez daha Yüce He
yetinize ve ulusumuza duyurmak istiyoruz. 

Önerimiz şudur : 
Vakit geçirmeden, seçime yönelik güçlü bir hü

kümet kurulmalı ve bu hükümet sağlıklı ve güvenceli 
bir seçim için gerekli ortamı hazırlamakla görevlen
dirilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Devleti kurtarmak için tüm siyasî parti liderleri-

lîiiz'n, ulusumuzun ve Devletimizin yararı uğruna kır
gınlık ve dargınlıklarını bir yana iterek uygar ilişki
ler içeririne girmeleri zorunlu hale gelmiştir. Böyle 
bir görüş ve anlayışa varıldıktan sonra özgürlükçü ve 
çoğulcu demokrasinin zorunlu kıldığı karma hükümet
lerin kurulabileceği ve her türlü sorunun çözülebi- ı 
leceği inancındayız. [ 
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Bu arada millî güvenlikle ilgili kararların alınma
sında ve koordinasyonun sağlanmasında gerekli te
mel görüşleri Bakanlar Kuruluna tavsiye etmekle yü
kümlü bulunan Millî Güvenlik Kurulumuzun öneri
lerimizin gerçekleştirilmesinde büyük payı ve sorum
luluğu bulunduğuna bir kez daha işaret etmek isteriz. 

Sayın Cumhurbaşkanımız mevcut tehlike karşı
sında, Devlet organlarının sorumluluklarını birbirine 
bırakmadan görevlerini yerine getirmelerini işaret 
buyurmuşlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu görüş
leriyle uyumlu olarak Anayasamızdaki andının ken
dilerine verdiği görev ve sorumlulukları kişiliğinde 
değerlendireceği inancını taşıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bir kez daha diyoruz kî; başarı tehlikeden kaçan

ların değil, cesaretle tehlikenin üzerine gidenlerindir. 
Anarşi içinde bulunan devlet batar. Bu batış batıran
larla beraber tüm ulusu Zillete ve esarete sürükler. 
Atamızın dediği gibi, «Köhne zihniyetlerle, mazipe-
restfikle muhafazai mevcudiyet mümkün değildir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Açık ve bir açıklık rejimi olan özgürlükçü ve ço

ğulcu demokratik rejime Millî Birlik Grupu olarak 
bütün varlığımızla inanıyoruz. Rejimimizi yörünge
sinden saptırmak için yoğunlaşan tertiplerin karşısı
na hep beraber dikilmeliyiz. Şekli ve biçimi ne olursa 
olsun, kişi ya da zümresel otoritenin oluşturulması 
yönünde sürdürülen her girişimi ulusumuza ve Dev
letimize karşı bir ihanet olarak görüyoruz. Bu ne
denle içinde bulunduğumuz gaflet uykusundan uyanıp 
siyasî ihtiraslardan arınıp hep birlikte kurtuluş yolu
nu bulalım. 

Grupumuzun içten dilekleriyle 1977 yılı Bütçe
sinin ulusumuz için yararlı olmasını diler, şahsım ve 
Millî Birlik Grupu adına Yüce Heyetinize saygıları
mı sunarım. (C. H. P., Millî Birlik Grupu, Cumhur
başkanınca S. Ü. Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Yılmaz Erge-
nekon, buyurunuz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri; 

1977 yılı Bütçe Kanun tasarılarını Cumhuriyet Se
natomuz OIÎ gündür dikkat ve titizlikle tetkik etmiş 
bulunuyor. Bugün bütçe kanununun maddelerinin de 
oylanmasıylc 1977 malî yılı Bütçe Kanununun Cum
huriyet Senatosunda incelenmesinin son safhasına 
gelmiş bulunmaktayız. 
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Değerli hatipler bütçe üzerinde gülüşlerini ifade 
ederken, Türkiye'yi nasıl gördüklerini, geçmiş sene
lerde Türkiye'de vaki olan ekonomik ve siyasî geliş
melerin hangi istikamette yol katettiğini, 1977 ve da
ha ileriki yıllar için Türkiye'de nasıl ekonomik ve 
politik gelişmeyi beklediklerini, kendi bakış açılan 
içinde ifade ettiler. 

Genellikle bütçenin tümü üzerinde yapılan son gö
rüşmelerde Türkiye için bir tablo çizildi. Bu çizilmiş 
olan tablo Türkiye'nin her gerçeğini ifade ediyor de
nemez. Türkiye, bazı değerli sözcülerin ifade ettikle
ri gibi, ekonomisi batağa saplanmış değildir. Çünkü, 
1975 ve 1976 yılı rakamları, Devletin arşivlerinin ifa
deleri Türk ekonomisinin 1975 ve 1976 yılı içinde 
dünya devletleri arasında ön sıralarda gelişmiş oldu
ğunu ifade etmektedir. 

Türkiye'de 1976 yılı içinde gayri safi milli hâsı-
la, fert başına bin doları ilk defa aşarken, Türkiye' 
nin ekonomik bakımdan bir çöküntü halinde oldu
ğunu ifade etmek, ne Türkiye'de mevcut rakamlara 
ve mevcut iktisadî tabloya uygun düşmektedir, ne de 
dünyanın Türkiye'yi görmüş olduğu ekonomik sevi
yeye uygun düşmektedir. 

Bu karamsar tabloları, bir tenkit eğiliminin aşırı 
da olsa tezahürü şeklinde yorumlamak istiyoruz. Tür
kiye ekonomik bakımdan bu durumda değildir, Tür
kiye'nin geleceğini karanlık görmek önce Türkiye'ye 
haksizliktir, Türkiye'nin potansiyelini küçümseme
dir, hükümetlerin, sadece hükümetlerin ve siyasî ik
tidarların değil, ama her halde meclislerin, temsili 
meclislerin de öncelikle vatandaşa ümit verme mec
buriyetleri vardır. Vatandaşların ilerisi için ümidi
ni kırıcı ifadeler, hele gerçeklere dayanmıyorsa, bu
mu? her halde ülkenin gelişmesinde bir mühim kat
kısı olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Bu itibarladır ki, Türkiye'yi bekleyen istikbal bu
gün varmış olduğu seviyede kendi potansiyelinin var-
dırabileceğı istikbaldir. 1976 yılı bütçesinde ileriye 
sürülmüş olan tenkitler, 1976 yılı için de buna ben
zer bir karamsar tabloyu ortaya koyma gayretleriydi. 
Fakat 1976 yılı o karamsar tabloya uygun gelişme
di. 

1976 yılında Türkiye'nin dış ticaretini idare ede
meyeceği, diş ödemelerini yapamayacağı iddia edil
di. Türkiye dış ticaretinde önceden derpiş etmiş oldu
ğu açığı karşılamak imkanlarım buldu, programladı
ğı ithalâtım yaptı, programladığı ihracata mühim 
mikyasta yanaşarak bunu gerçekleştirdi. 

1976 yılı içinde bütçede 40 milyara varan açıklar
dan bahsedildi, 1976 yılı bütçesi denk olarak kapan
mak üzere. 

1976 yılı içinde % 30 civarında fiyat artışları bek
lendiği ifade edildi. 1976 yılında 15,6'hk bir fiyat ar-
tışıyle 1976 yılı bitti. 

Aynı tahminler b'jgün 1977 yılı için de yapılmak 
isteniyor. 1977 yılında fiyatların % 40 artacağını 
bir sayın sözcü tahmin ettiler, % 40. Eğer 1977 yılı 
içinde fiyatlar Türkiye'de % 40 artarsa, bu Türkiye 
için felâket oîur. Bu felâketi umarım ki, bizim ikti
dar olarak müşkülâta düşmemiz pahasına dahi olsa 
sayın sözcü de istemeyecektir. 

Değerli senatörler; 
Burada bir hususu daha ifade etmek istiyorum: 

Eleştiriler bazen öyle noktalara varabiliyor ki, Hükü
met ve siyasî iktidarı müşkül durumda bırakmak, 
Hükümeti yıpratmak ve her halde Hükümeti düşür
mek için hangi vasita olarsa olsun o vasıtaya müra
caat etmekten sakınılmaz hale geliyor, yani hükü
metlerin, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türk 
Milletinin birliği, bütünlüğü ve refahı için bire;- as aç 
oldukları unutularak, Hükümet gaye haline getirili
yor, hatta biraz daha ileriye gidiliyor ,Hükümeti yık
mak bîr gaye haline getiriliyor. Hükümet olmak veya 
Hükümeti yıkmak sadece belirli gayelere varmak için 
daha iyi bir aracı kullanmak veya kötü bir araçtan 
kurtulmak için birer vasıtadır. Yoksa, Hükümeti yık
mak bir gaye ohmıaz; ama maalesef Hükümeti de
virmek, ne olursa olsun bu Hükümet gitsin, hangi 
şekilde olursa olsun b« Hükümet gitsin gibi kendimi
zi bir Hükümet düşmanlığına kaptırmak, bizden ol
mayan bir Hükümete hayat hakkı tanımamak gibi 
bir hisse kaptırmak kanaatimizce hem haksızlık olu
yor, hem de siyasî hayatımız için, siyasî gelişmemiz 
için pek de sağlık verici, pek de ümit verici işaretler 
olmuyor. 

Bu itibarladır ki, burada yapılmış olan tenkitlerin 
yapıcı taraftan için sayın senatörlere Hükümet adı
na teşekkürlerimi sunuyorum. 

Muhalefetin Hükümeti yıpratma maksadıyla ile
riye sürmüş olacağı tenkitleri de tabiî kabul ediyo
rum; ama çizilen tablo Türkiye'nin tablosu değildir, 
bunu sarahatle ve kesinlikle ifade ediyorum. 

Huzurunuzda bütçesini savunan Hükümet, başar-
dığsm da, başa .madiğini da büyük bir samimiyetle 
hiç bir art düşünceye kapılmaksızm, rakamların ger
çek ifadesi ne ise onu söyleyerek takdim etmiş bulun
makladır. Eaşan ve başarısızlık ne ise, büyük bir ta-
rafs!?Jık!a Hükümet tarafından ortaya konmuştur. 
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Öyle ümit ediyoruz ki, 1977 yılı içinde siyasî ikti
darın yeniden belirlenmesi için Yüce Milletimiz 
kendi oylarıyle karanın belli edecektir. Bu kararı, 
hangi siyasî iktidarın kendisini idare etmesi istediği 
kararını, münhasır kararını Yüce Milletimize bıraka-
lım. Ne olursa olsun Hükümeti yıkahm, ne olursa 
olsun Hükümetten kurtulalım, bu Anayasanın bir 
müessesesi olan, en önemli bir müessesesi olan Hü
kümet düşmanlığına bizi götürür. Bu Anayasamızın 
da sağlıklı işlemesi için her haMe faydalı bir tavır 
olmayacaktır. 

Bu noktada tecrübesine fevkalâde güvendiğimiz 
ve saygı duyduğumuz bir değerli politikacı, iktidar 
ve muhalefet arasında kurulması gerekli, bizim ka
naatimizce de gerekli Ve fevkalâde faydalı olan diya
logun eksikliğinden bahsettiler^ Demokrasi içinde 
bunun fevkalâde faydalı olduğunu, şart olduğunu 
da ifade ettiler. Bu ifadelere katılmamak mümkün 
değil. 

Ancak, iktidar ve muhalefet arasında kurula
cak olan diyalog, birinin diğerini daha kolay imha 
etmesi için, kendisini teslim etmesi veya zaaflarıyle 
ötekine aşılması şeklinde telâkki edilmemelidir. İk
tidarla muhalefet arasında her halde kurulması icap 
eden diyalog, bu memleketin faydasına bir siyasî 
ortamın nasıl yaratılacağım aramak maksadına ma
tuf olmalıdır; ama öyle görüyoruz ki, Türkiye için 
fevkalâde birtakım mühim hadiselerde, Türkiye 
içlin uzun zaman dokunulmaz kabul ettiğimiz, üze
rinde münakaşa yapmakta tevakki ettiğimiz fevka
lâde önemli hadiselerde iktidarla muhalefetin işte 
o anda çok kolay diyalog kurabileceği ve diyalog 
kurmayı engelleyen birtakım zahir veya gerçek se
bepleri kolayca bertaraf edebileceğini zannettiğimiz 
anlarda dahi, bu diyaloga yanaşılmadı, bu diya
logu kurmamak uğruna birtakım millî menfaatlerin 
dahi zorlandığı müşahade ediliyor. 

Türkiye 1974 yılında bir Kıbrıs harekâtını yap
mak mecburiyetinde kahnıştırj Bunu Türk Milleti 
büyük bir fedakârlık, büyük bir gayretle, büyük 
bir şevkle, kendisine yaraşır vakarı içinde gerçek
leştirmiştir.. Kıbrıs Harekâtı Türk Milletinin kara
rını ifade etmiştir, Türk Milletinin gücünü ve va
karını ifade etmiştir. Kıbrıs harekâtı bir siyasî zim
met veya bir siyasî matlup değildir^ Kıbrıs'ın Tür
kiye içinde mağlubu yoktur. Çünkü, Kıbrıs Tür
kiye için bir harekât değildir, Kıbrıs harekâtının 
galibi Türkiye'dir, mağlubu Türkiye'nin dışında
dır; Önce böyle bir haklı tespiti yapmak gerekir 

kanaatindeyim ve Kıbrıs harekâtı yapıldığı sırada 
Türkiye'de yine muhalefet vardı ve gerçekten karşı
sındaki iktidarı yıpratmak isteyen bir muhalefet 
vardı. Karşısındaki iktidarı yıpratmak için de elin
den gelen fırsatı kaçırmak istemeyen bir muhalefet 
vardu Meşruiyet hudutları içinde kendisine ka
nunların, Anayasanın tanınmış olduğu hudutlar 
içinde bu gayrette bulunan bir muhalefet vardı; fa
kat bu muhalefet ne yaptı? Böyle bir büyük dış 
problem karşısında Türkiye'de iktidar ve muhalefet 
sesi yoktur imajını bütün dünyaya verdi ve gerçek
ten Türkiye tek bir vücut idi, 1974 Kıbrıs mesele
sinin Türkiye'yi tehlikeli bir şekilde meşgul ettiği sı
rada tek bir vücut idi. Muhalefet, iktidarın ve 
Türk hükümetlerinin desteği idi, gücü idi, kuv
vetiydi. Türk Hükümeti, muhalefetin kendisine 
vermiş okluğu bu destekle çok daha güçtü idi. Dı
şarıya karşı çok daha kuvvetli bir şekilde yumruğu
nu vurmak imkânına sahipti; ama Türkiye 1975 ve 
1976 yıllan içinde de benzerî hâdiselere muhatap 
OMUJ Bir üsler meselesi Türkiye'yi fevkalâde cid
dî bir şekilde meşgul etti. Bir Ege meselesi Türki
ye'yi fevkalâde ciddî bir şekilde meşgul etti. Üsler 
meselesinde Türkiye her halde Kıbrıs'ta takınılan 
tavra benzer ve Kıbrıs'taki muhatabında çok daha 
farklı bir muhataba karşı Türk onurunu ve haysiye
tini gösterici bir tavır takındı; ama bu tavır her hal
de ülke içinde iktidar olmayan gruplar tarafından 
desteklendiği takdirde dışarıya çok daha güçlü bir 
görüntü verebilirdi; ama bu destek o zamanın ikti
darından esirgendi. 

Ege'de Hora Türkiye'nin itibarı, Türk yurdu
nun bir parçası olarak dolaşırken, Türk bayrağını 
Ege'de gezdirirken Türkiye'nin haysiyeti, izzeti nefsi 
olarak orada dolaşırken, Hora maalesef alay ko
nusu edilebildi. Kıbrıs'a gösterilmiş olan destek 
Hora'ya ve üslerde o zamanın iktidarlarına gösteril
medi. 

Türkiye'de çok uzun süren bir millî dış politika 
güdülmüştür. Hattâ, dış politika çoğu zaman Mec
lislerde uzun boylu müzakere konusu dahi yapıl
mazdı. Bu, son zamanda Türk dış politikasında, 
Türk iç politikasının bir malzemesi haline getirilme 
gayretlerine şahit olmaktayız. Bir malzeme yapıl
mak istenmektedir; dışarıdaki başarı, iktidardaki bir 
siyasî kanadın başarısı halinde gösterilmek istenmek
te; dışarıda başarı kazanmak ihtimali olan bir siya
sî iktidarın bu başarıyı kazanması nasıl engellenir 
diye bir gayret istense de istenmese de sezihnekte-
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dir. Dışarıda kazanılacak başarı, yeniden tekrar 
ediyorum, bu başarı, zamanında hükümet olan 
siyasî iktidarın değildir. Hora'nm başarısı bu Mec
lislerindir, sizin Hükümetsizindir, Türk Milletinin-
dir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Üsîere karşı takınılan tavır Türk Milleti tara
fından takınılmış tavırdır; Adalet Partisinin, Millî 
Selâmet Partisinin değil. Türkiye'nin tavrıdır, sizin 
Hükümetinizin tavrıdır; Kıbrıs'ta olduğu gibi. 

Bu itibarla, gerek üslerde, gerek Hora'da Kıb
rıs'taki anlayışın, Kıbrıs'taki desteğin herhalde o 
zamanın Hükümetlerine gösterilmesinde iktidar - mu
halefet diyalogu bakımından, ülkenin bütünlüğü ba
kımından, karşılıklı anlayış, sevgi bakımından de
mokrasinin yaşatılması bakımından herhalde re
jimin geleceğine büyük katkı, büyük hizmet yapıl
mış olurdu; şayet o zamanın muhalefeti, 1974 mu
halefetinin anlayışı içinde olsaydı. 

Değerli senatörler, 
Arkadaşlarımız halen mevcut Hükümeti tenkit 

edebilmek için bu Hükümetin çoğu zaman hiçbir şe
kilde ilişkili olamayacağı, bu Hükümetin ıstırabım 
aynı şekilde çektiği ve her halükârda önlenmesi için 
en büyük gayreti sarf ettiği konuları Hükümetle bir 
arada mütalaa etmek gayretini göstermektedirler. 
Bu, anarşi konusudur. Anarşi konusu Meclislerimi
zin şikâyeti konusu haline gelmiştir. Bu, memnuni
yet verici bir gelişmedir. Anarşiden Meclîslerimizin 
şikâjret etmesinden memnuniyet duyuyoruz; çünkü, bu 
şikâyetten isabetli tespit çıkabilir; bu şikâyetten isa
betli tedbir çıkabilir. Bu şikâyetten çıkarılacak olan 
tedbirlere destek çıkarılabilir. Meclislerimizin anar
şiyi bir mesele olarak görmesi iyi bir başlangıçtır; 
î'.ma anarşinin sadece anarşi olarak kötülenmesi yet
memektedir. Sebebini müştereken teşhis etmek ge
rekmektedir; hedefini müştereken teşhis etmek ge
rekmektedir; failini müştereken teşhis etmek gerek
mektedir. Anarşinin sadece mevcudiyetinde değil, 
şayet hedefinde ittihat ede biliyorsak, anarşinin fai
linde ittihat edebiliyorsak o takdirde anarşi hakkın
da hangi tedbiri alacağımız hususu bir mecburiyet 
olarak ortaya çıkacaktır, kaçınılmaz bir mecburiyet 
olarak ortaya çıkacaktır. O zaman belki de biz 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri diye bir mahkemenin 
gereğini savunmak ihtiyacını hissetmeyeceğiz veya-
hutta siz Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı ge
linemeyeceğini, karşı gelmenin hem Anayasanın 
emrine muhalif olmak, hem de Türkiye'nin gerçek
lerine ve menfaatlerine uygun olmadığını idrak ede

rek, bu karşı gelmekten vazgeçmiş olacaksınız. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Anarşinin hedefi nedir; anarşinin sebebi nedir, 
hedefi nedir? 

Anarşi Hükümetten rahatsız değildir. Anarşi 
Meclisten de rahatsız değildir; şimdiki görünüşüyle, 
birinci plan hedefleriyle. Anarşi rejimden rahatsız
dır. Anarşi bu rejimi sevmiyor. Anarşi, kendisini, 
bu rejim içinde ancak bu rejimi devirici özgürlük
leri kullanmak için mevcut hissediyor ve bu rejimi, 
devirme gücünü elde edene kadar yaşatmak istiyor. 
Anarşinin istediği budur. 

Anarşi neyi istediğini bizim tahminimizle söyle
miyor, kendi ağzından söylüyor; bağımsız yargının 
tespitiyle söylüyor, Devletin arşiviyle söylüyor. Bi
zim ifadelerimiz sadece sağa veya sola karşı olan bir 
siyasî iktidarın çıkmış o!an hâdiseleri kendi karşı
sındaki siyasî temayüle atfetmesi ve dolayısıyla ona 
maîetmesi şeklinde değil. Anarşi, sizin ifadenizle de
mokratik solun da düşmanı olacaktır. Anarşi de
mokratik sağın da düşmanı olacaktır; yani anarşi 
Türk Anayasasının sığabildiği bütün cereyanların 
karşısmdadır. Çünkü, anarşinin kendisi de Türk 
Anayasasının içinde değildir. Anarşi, Türk Anaya
sasının dışında bir rejimi ülkeye getirmek istemekte
dir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

3u tespiti öncelikle yapmamız lâzımdır. Nedir, 
getirilmek istenen rejim getirilmek istenen rejim, 
herhalde hürriyet nizamı içinde savunulması müm
kün olsaydı, hürriyet nizamı içinde meydanlarda 
bir tercih konusu yapılabilmesi mümkün obaydı, 
kendisini beğendirmesi mümkün olsaydı, elinde si
lâhı olmayacaktı, elinde dinamiti olmayacaktı. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Onun metodu öldürmek, soymak, baskın yapmak 
olmayacaktır. O, vatandaşa sevgiyle gidecektir; si
lâhla, ateşle değil. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Vatandaşa sevgiyle gidemeyen bu rejim, vatan
daşa ateşle giden, silâhla giden; topla, soygunla, 
baskınla giden nedir bu? Bu, bu rejimin düşmanı
dır. Sizin de mevcudiyetinizi borçlu olduğunuz, 
bizim de mevcudiyetimizi borçlu olduğumuz bütün 
demokrasinin mevcudiyetini borçlu olduğu bu reji
min düşmanıdır. Bu rejimin karşısıdır, o; yani bı
rakınız ülkeyi komünist yapalım demek istemekte
dir, anarşi. 

Ülkeyi komünist yapmaya ne onun hakkı var
dır, ne onları bu şekilde serbest hareket etmek şek-
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îinde bırakmaya bizim yetkimiz vardır. Siyasî ikti
dar olarak bizim değil, Meclisler olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclîsinin yetkisi yoktur. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Türk Anayasasını korumaya 
mecburdur. Türk Anayasası göstermiş olduğu dev
let şeklini Türkiye Büyük Millet Meclisinin güveni
ne ve Türkiye Büyük Miflet Meclislinin siyanetine 
tevdi etmiştir; Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
Anayasayı korumayacak da, bu Anayasadaki dev
let şeklini korumayacak da, kimi koruyacaktır? 

Bunun yanında bunu kim koruyacaktır? Anarşi
ye karşı gelmesi mümkün olan, gelmekle görevK ve 
gelmeye mecbur olan birinci Anayasa organı Türki
ye Büyük Millet Meclisidir, yasama organlarıdır. 

O halde yasama organları anarşiye karşı gel-1 

mek için, bunun kökünü kazımak için, «Türki
ye'yi komünist yaptırmayacağız» iradesini, bu Ana
yasal iradeyi bir defa daha ifade etmek için gere
ken tedbirleri bütün gücüyle, bütün ittüıatıyla; 
muhalefetiyle, muvafıkıyla almak mecburiyetinde-
diıîer. 

İkincisi nedir? 
Değerli arkadaşlarım; 
İkincisi yargıdm Meseleleri gayet açıkça ortaya 

koymak lâzımdır. Yargı, Anayasamız içinde bir 
devlet organıdır^ Öyle bir devlet organıdır ki, ya
sama gibi, yürütme gibi devletin çatısını ve varlığı
nı teşkil eder. Yargı olmadığı taktirde devletin 
varlığı ve bütünlüğü meydana gelemez; ama yargı 
bu devletin bütünlüğünün yargısıdır. Türkiye Cum
huriyetinin ysrgısıdır, Türk Anayasasının bir orga
nıdır yargı organı. Yargı organı tarafsızdır, kime 
karşı?. Devlete karşı yargı organı tarafsız değildir, 
Anayasaya karşı yargı orgam tarafsız değildir. Yar
gı organı Anayasanın yanındadır, Anayasanın tara
fıdır, Anayasanın tarafı olmaya mecburdur yargı 
crganı.1 Bir başka Anayasa ile Türk Anayasası ara
sında hakem değildir yargı orgam. (A. P. sıraların
da;! «Bravo» sesleri.) Bu itibarladır ki, yargı or
ganının tarafsızlığından Türk Anayasasını ihlâl edici 
fiiller karşısındaki tarafsızbk anlaşılamaz. Yargı 
organı, devleti korumaya mecbur olan devlet güç
lerinin, devlet organlarının başmda ve en mühim
lerinden biridir. Tarafsızlık anlayışımızı öyle zan
nediyorum ki, Anayasanın emrettiği şekilde ifade 
etmiş oluyorum. Bunun başka şekli ile yargı orga
nının tarafsızlığından bahsetmek mümkün değildir. 
Kanun karşısında herkes müsavidir, kanun karşı
sında herkes eşittir. Zengini fakiri, itibarlı itibarsız, 

mevkiîi mevkisiz; bu aranmadan kanun herkese eşit 
olarak tatbik edilir. 

Özel hukuk hükümleri tatbiki söz konusu ise, 
devlet ve özel kişide kanun karşısında müsavidir; 
ama devletin korunması söz konusu ise, o zaman 
kiminle kimi müsavi telâkki etmek mümkündür. 
Yargının burada bir Anayasal organ olduğunu, Ana
yasal organ olarak, bu Anayasanın yanında bulun
duğunu, Anayasanın yanında bulunmayan yargı esa
sen Anayasal güç olma vasfını kaybeder. 

Bu itibarladır ki, devletin ikinci gücü olan yar
gı, Anayasayı cebren değiştirmeye, Türkiye'de dev
letin şeklini, devletin rejimini değiştirmeye matuf 
bir hareket varsa, bu harekette tabiatıyla devletin 
yanında olacaktır, tabiatıyla Türkiye'de komüniz
min devleti imha etmesine müsaade etmemekte baş
lıca birinci rolü alıp oynayacaktır. 

Üç organ arasındaki uyumun, sayın senatörün 
özdenlikle ifade ettikleri uyumu biz de ifade edi
yoruz, bu üç organ arasında uyum mecburiyeti 
vardır; ama uyum için bir şart aramak, uyum için 
bir ayrı diyalog metodu aramaya ihtiyaç yoktur. 
Uyumun yeri bellidir, uyulacak yer bellidir; bir 
üst birlenme noktası vardır, bir çatı vardır, bu Ana-
yasadır. Üç organ Anayasada birleşmektedir, hep
si devleti teşkil etmektedir. Üç organ arasındaki 
uyum, hepsinin öncelikle devlet hizmetinde olmasıy
la meydana gelebilecektir; ama üç organdan biri 
devletin güçlenmesi veyahutta, devletin korunması
nın kolaylaştırılması bakımından alınması mecburî 
tedbirlerde diğer organa nazaran tereddüt gösterir
se, o zaman gerçekten uyumun arzu edilir seviyede 
yeri mevcut olmadığı ve bundan da devletin zarar 
gördüğü, rejimin zarar gördüğünden bahsedilir. Bu 
uyumu tabiatıyla sadece icranın davranışlarında ara
mamak lâzundır, icra Meclislere hadiseleri getirir, 
tedbirleri getirir. Sadece tedbirleri icra da getirmez, 
Meclislerin kendi üyeleri de getirir. 

Nitekim icra Meclislere hâdiseleri getirmiştir, teş
hisini getirmiştir. Eğer teşhise katılmıyorsanız, teş
hisi münakaşa edelim. Diyoruz ki, Türkiye'de bir 
büyük tehlike vardır, bu büyük tehlike sadece Tür
kiye'ye has değildir; Dünyanın başka yerlerinde ya
pılmakta olan ve demokrasilerin huzurunu kaçıran, 
hürriyet rejimlerinin huzurunu kaçıran birtakım ter
tipler Türkiye'de de müessir bir şekilde oynanmak
tadır. Bu Türkiye'deki tehlikenin adını koymamı
za yardım etmektedir. Türkiye'de en büyük tehli
ke komünizm tehlikesidir. Biz bunu teşhis ediyoruz 
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diyoruz ki, anarşinin de istediği budur, nereden 
diye sorulduğu zaman?.; Anarşi bunu kendi ağzın
dan söyledi diyoruz, bağımsız yargının huzurunda 
söyledi diyoruz, bizim huzurumuzda değil, bizim 
kitabımızda, defterimizde değil; bağımsız yargının 
zaptında söyledi, hükmünde söyledi diyoruz; hu
zurunda söyledi diyoruz. Eğer, bu teşhise itirazı
mız varsa, bu itirazı «Hayır anarşinin sesi bu de
ğildir, anarşinin maksadı bu değildir» diyerek or
taya koymak lâzım, delili ile ortaya koymak lâ
zımdır. O zaman Türkiye'de komünizmin tehlike 
oüup olmadığını ortaya koymak lâzımdır. Biz anar
şinin bu hedefini görerek kendi ağzıyla ifade edil
miş, yargı merciinde tespit edilmiş bu hedefini gö
rerek, «Türkiye'nin en büyük tehlikesi komünizmdir» 
diyoruz. İlk tehlikeye ilk defa çare bulmak mecbu
riyeti vardır diyoruz. «Türkiye'nin yegâne tehlikesi 
komünizm olmayabilir» diyoruz; ama «en yakın 
tehlikeye en büyük tehlikeye ilk defa çare bulmak 
gereği vardır» diyoruz. 

Bu itibarla, «gelin, evvelâ Türkiye'yi komünizme 
karşı savunmak için bütün güçlerle devletimizi teç
hiz edelim» diyoruz. «Nasıl edilmesi mümkünse öy
le edelim» diyoruz. Bunun için yargıyı mı güçlen
dirmek lâzım, bunu güçlendirelim; yürütmeyi mi 
güçlendirmek lâzun bunu güçlendirelim, bu güçlen
dirmenin de anahtarı yasamadadır diyoruz, Meclis
lerdedir. 

Bu itibarladır ki, siyasî partilerimizden bu ko
nuda elbetteki anlayış bekliyoruz; fakat meseleyi bir 
siyasî kördövüş haline getirmekte Türkiye'nin de fay
dası yoktur, siyasî iktidarların veya siyasî muha
lefetlerin de faydası yoktur. Bu tespit ve teşhisi eğer 
haklı olarak yapıyorsak, o zaman millet bize yarın 
soracaktır; mademki; böyle bir teşhis ve böyle bir 
teklif yaptınız, ne diye çare bulmadınız?.. Yal
nız, «Ne diye çare bulmadınız?» diye sormakla 
kalmayacaktır; «kim çare bulmadı?» diye soracak
tır veya «Getirilen çareye kim engel oîdu?» diye so-
rrcaktır. Milletin huzurunda siyasî partiler, siyasî 
kuruluşlar bunu anlatmak mecburiyetindedirler. 

Biz, 1977 senesinin millet iradesinin bir defa 
tecelli etmesi vesilesiyle bunu Yüce Milletimize bir 
defa daha anlatacağız. Türkiye'nin tehlikesinin. ne 
olduğunu anlatacağız, «Türkiye'nin tehlikesi ortaya 
konmuştur, bu teşhise itiraz edilememiştir.» diyece
ğiz. «Türkiye'nin yakın tehlikesinin komünizm oldu
ğu teşhisine itiraz edilememiştir, anarşinin maksa
dının rejimi devirmek olduğu teşhisine itiraz edile

memiştir» diyeceğiz. Bunun çaresi ve tedbiri şudur 
şudur sıralandıktan sonra bu çare ve tedbiri getir
mesi gereken kişiler filândır, getirmesi gereken ma
kamlar filândır, getirmesi için gayret sarf etmesi 
icap edenler ve getirmesini mümkün kılmakla görev
li organlar da şunlardır diye milletin huzurunda 
saymak durumundayız; ama getirilmesine engel olan
ları da ortaya koymak yine hepimizin vatanseverlik 
borcudur. 

Bu itibarladır ki, («Zayıf Hükümet anarşiye kar
şı tedbir alamayan hükümet, cinayeti yapan veya 
yaptıran hükümet») ifadelerini (Beni mazur görsün
ler değerli hatipler) insafla bağdaştıramıyorum. Han
gi hükümet cinayeti yaptırır?.. Cinayet asayişsiz
liktir, asayişsizlik öncelikle bir hükümetin başarı
sı değil, başarısızlığıdır. Hangi hükümet kendi ba
şarısızlığının sebebini kendisi yaratır?.. Bu müm
kün değildir. Bu hükümet, bu meşru nizamın ürü
nüdür, bu meşru nizama kasteden davranışları han
gi hükümet destekler?.. Kendisinin mevcut olduğu, 
iktidar olduğu, iktidar olarak devam ettiği meşru 
nizamın kökünün kazınması için olabilecek hareket
leri desteklemesi bîr hükümetten beklenebilir mi?.. 
Bu hükümet bundan başka rejim istemiyor, bu hü
kümet bu rejimi istiyor, bu Anayasa rejimi içinde 
kendisinin mevcut olduğu kanaatindedir ve bunun 
dışında da bir rejim aradığını hiç kimse göstere
memiştir. O halde bu rejimin düşmanlarının bu 
Hükümetten kuvvet alması mümkün değildir. Bu 
rejimin düşmanlarının bu Hükümet tarafından des
teklendiği dinamiti atanın, silâhı çekenin, cinayeti 
yapanın bu Hükümetten yardım alabileceğini düşün
mek, her hakle gerçekleri ya hiç görmemektedir, ya-
hutta kasten değiştirmektir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Ülkü Ocakla
rını kim besliyor ;. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin 
efendim. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Kim silâhlan
dırıyor efendim?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, mü
dahaleye mecbur değilsiniz^ 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bir şeyi daha ifade etmek icap ediyor 
ki, evet Türkiye'de birtakım cinayetler yapılıyor, 
takbih ediyoruz bu cinayetleri, kim yaparsa yapsın 
takbih ediyoruz. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Ortaklarına sor. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hoca, yavaş 
hoca. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Ortaklıktan çe
kilin o zaman. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Susun be kar
deşim. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Cinayet şebe
kesinin başkanı ortağınız, İçişleri Bakanının rapo
runu oku. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Yani niye do
kunuyor bu söz size anlamıyorum?.. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Suçluları yaka
layıp adalete teslim edin. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Hoca, biz sîzi 
saygı ile dinledik, lütfen siz de dinleyin. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Erbakan bu konularda 
açıklama yapsm diye müdahale ettik. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Çok şükür ki. Türkiye açık rejim için
de yaşsyor. Hele bugünkü Türkiye'nin ortamında ba
sının bu kadar rahatça, siyasî kuruluşların bu kadar 
rahatça her düşündüklerini, her istediklerini, her bil
diklerini ifade edebildikleri bir ortamda, şayet bir ci
nayet en ufak bir şekilde bugünkü Hükümetle ilişkili 
halde koııuîabilse idi, şimdiye kadar bu ortaya çıka
rılmaz mıydı ve bunun ortaya çıkarılmasını biz de is
teriz. Cinayete iştiraki kimse terviç edemez, cinayete 
iştiraki kimse destekleyemez. Gayri meşrunun yanın
da lıiç bir hükümet olamaz. Cinayet gayri meşru bir 
fiildir. Hiç bir gayeyle de cinayetin savunulması 
mümkün değildir. 

Hükümet cinayetlerin katillerini yakalamak için 
elinden gelen bütün gücü harcamaktadır; ama şunu 
ifade etmek icap ediyor, cinayeti şunun veya bunun 
yapması kabahati azaltmaz veya çoğaltmaz. Kim ya
parsa yapsın, gelin beraber takbih edelim. Biz ifade 
ediyoruz Hükümet olarak, «Cinayetin her çeşitini 
takbih ediyoruz» diyoruz, «siz de takbih edin» diyo
ruz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bin defa 
dedik. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Ama, cinayet sadece ölenle bitmiyor, 
bir de cani (öldüren) var. Öldürenin takbih edilmesi
ni istiyorum. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Onları yakala
yın diyoruz, Hükümetsiniz, onları yakalayın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Yalnız fiil olarak müdahale değil, ci
nayet bir maddî fiildir, bir hadisedir; fakat onun fa
ili vardır, mağduru olduğu gibi, faili de vardır. Faili
ni de gelin takbih edin diyoruz. Eğer fail, bizim sem
pati duyduğumuz fikir cereyanlarına mensup olursa, 
kendisini âdeta kahraman gibi savunalım, takdir ede
lim; ama muhalifimi;- olan bir fikrin mensubu olur
sa, onu cani olarak ilân edelim, bu mümkün değildir 
diyoruz. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri). 

Kavga çıkaran, kavga eden solu gelin takbih edin 
diyoruz. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Yakalayın s:z 
de. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Mitinglerde, «Bağımsız Türkiye» pan
kartlarım, «Azadî Kürdara» diyen pankartları tak
bih edin diyoruz. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Ediyoruz, ediyoruz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Takbih edin diyoruz. Yanaştırmayınız 
mitinglerinize bu nevi pankartları, yanaştırmayınız, 
bizim mitinglerimize gelemiyor, gelemez diyoruz. 
(A. F. sıralarından, «Bravo» sesleri). 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — S?.« gönderiyor
sunuz onları. Gönderen belli. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dinleyelim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Tabiaiıyle «Yasa dışı şer kuvvetlere ne dağıtıldı?» 
şeklinde sayın sözcünün ifadelerini öyle zannediyo
rum ki, yine bir eleştiri hududu içinde kabul etmek 
lâzım. Bütçenin faslı, bölümü bellidir, ödeneği belli
dir, harcama şekli bellidir. Devletin her kuruşunun 
harcanması hangi murakabe kademelerinden geçer, de
ğerli arkadaşlarımın malumudur. Şer veya hayr kuv
vetlerinin hiç birine yasa dışı bir ödeme yapmak 
mümkün değildir. Şer kuvvetinin de kanun karşısın
da mevcudiyetini sürdürmesi mümkün değildir. Bu 
itibarladır ki, yasa dışı şer kuvvetlere bir şey dağıtıl
ması veyahutta Bütçeden herhangi bir şey ayrılması 
ihtimali gibi bir endişenin arkadaşımızda her halde 
devam etmeyeceğini ummak istiyorum. 

«1977 seçimleri Faşizme dur diyecek» diye ifade 
eltiler Sayın Atmaca. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — «Komünizme 
geç» diyor, yalnız «faşizme dur» diyor. 
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MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 1977 seçimi çok şeye «dur» demelidir. 
1977 seçimi Anayasaya geçit vermelidir, bunun dışın
daki her şeye «dur» demelidir. 

1977 seçimi faşizme eğer «dur» diyecekse, başka 
şeylere «dur» demez olur mu?.. 

Türkiye'de hangi şer cereyan varsa, 1977 seçimi-
nin ona «dur» demesi icap etmektedir ve «1977 seçi
minin halk iktidarını getireceğini» ifade ettiler. Şim
diki İktidar kimin iktidarı değerli arkadaşlarım?.. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Cephenin, top
rak ağalarının. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O başka ülkenin 
iktidarı. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Şimdiki İktidarı iktidar yapan karar, 
mîllî iradenin kararıdır. Bu karar Millet Meclisinde 
milletvekilleri taraf îndan ifade edilmiştir; ama bu 
karara güç veren kuvvet, milletin bizatihi kendi ira
desidir, kendi kararıdır. 

1977 senesinde gelecek oîan halk iktîdan, şayet 
bugünkü İktidarı bir başka iktidar şeklinde siz görü
yorsanız, bıı... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Transferlerden 
ne haber?.. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
konuşmayı takip edemiyoruz, birtakım şeyler yapı
yorlar oradan. Rica ediyoruz efendim, ikaz edin. 

BAŞKAN — Başkan, ilk mektep hocası değil 
efendini, her dakika «yapmayın, etmeyin» desin. Bu
rası Cumhuriyet Senatosu efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bu sabırsızlığı anlamak fevkalâde güç 
olacaktır. 

Milliyetçiliği bize bir kusur gibi değerli arkada
şım ileri sürü. «Milliyetçiliğin kimsenin tekelinde ola
mayacağını» ifade ettiler. Doğrudur, biz milliyetçili
ği tekelimizde tutmak istemiyoruz ki. Milliyetçilik 
herkese açık bir kavram ve milliyetçi olmak bir gö
rev, o kadar övünülecek bir konu da değil, namuslu 
insan olmak gibi bir görev milliyetçi olmak. Milliyet
çi olmamak uianç vericidir, milliyetçi olmak utanç 
ver/d değildir. (A. P. sıralarından, «doğru» sesleri). 

Çünkü, milliyetçilik bölücülük değildir, bölmez 
milliyetçi yoktur lugatmda bölücülük, bölücü milli
yetçi değildir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hiç böl-

12 , 2 . 1977 O : 2 

BESİM ÜSTÜNE (İstanbul) — Cephe bölücü de
ğil mi? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Milliyetçi kavgacı değildir, barış ister 
milliyetçi. Milliyetçi, küçültücü değildir, ülkeyi bü-
yültücüdür, geliştiricidir. Milliyetçilikte sulh vardır, 
sükun vardır, barış vardır, sevgi vardır, kardeşlik var-
dır. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Allah için 
var! 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Milliyetçilikte düşmanlık yoktur, milli
yetçilikte bölünme yoktur. Milliyetçilik onun içindir 
ki, Türkiye'yi büyütebilmenin bir umdesi olarak Ata
türk tarafından ortaya konmuştur, bu sebepledir. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Anayasaya da ondan girmiştir. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Yine değerli arkadaşım, bize «Güçlü 
Hükümet istiyoruz, suçlu Hükümet istemiyoruz» de
diler. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Doğru. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Birçok doğru var. Bu doğrular için
de, herkesin hakkını sahibine bırakmak da en doğru
sudur. Yani, Hükümeti veya kişiyi itham, her halde 
yine kişinin hakkı değildir. Yargının verebileceği ka
rarı almak, yargı dışındaki organların veya kişilerin 
de hakkı değildir. Suçlu Hükümctse, suçunu tespit et
mek ve cezasını vermek lâzımdır. Niye vermiyorsu
nuz?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Komis-
yonîarı işlemiyor ki. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Eğer verilemiyorsa, suçunu tespi'ı ede
miyorsanız, suçu yok demektir. Siz «suçlu» dediğiniz 
anda kimsenin suçlu olması mümkün değildir ve bir 
başkası «suçlu» diyecek diye «suçlu» dediğiniz her 
insanı Türkiye'nin siyaset sahnesinden çekmek de 
mümkün değildir. Bırakınız suçu, suçluyu, hangi ma
kam yetkiliyse, o makam ayırdetsin, o makam hük
münü versin. 

İthamdan kaçınınız, iftiradan kaçınmak gerektiği 
gibi. Çünkü, bunların sonu yoktur, bunların kimseye 
de faydası yoktur, Türkiye'de buraya gelen bütün ar
kadaşlarımızın Türk milletini temsil etmek şeref ye 
vakarında olduğunu kabul etmek mecburiyetiniz var
dır. Türk milleti şerefli kişiler tarafından temsil edi-

İ lir. Bunu hepimizin kabul etmek mecburiyeti vardır. 
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Bir Cumhuriyet Senatosu Üyesi, bir milletvekili şeref
li kişidir, her şeyden önce Türk milletini temsil ettiği 
için şerefli kişidir. 

Bu itibarla, bunlara herhangi bir şekilde gölge 
düşürecek sözden ve eylemden mutlak olarak kaçın
mak, Türk milletine olan saygının gereğidir, demok
rasiye olan saygının gereğidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 6 dakikanız kaldı efen
dim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Tamamlıyorum sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu arada Bütçe hakkında da birtakım tenkitler 

ileri sürüldü. Çeşitli vesilelerle yapmış olduğumuz be
yanlarda, Bütçe hakkında değerli arkadaşlarımın or
taya koymuş oldukları iddialara imkân nispetinde 
cevap verme gayreti içinde olmuştum. Bütçenin bü
yük olup olmadığı devamlı olarak münakaşa edil
mektedir. Bazı değerli arkadaşlarımız «Bütçenin yete
ri kadar büyük olmadığını,» bir kısım arkadaşlarımız 
da «Bütçenin büyüklüğünün sadece rakamların cesa
metiyle değil, kime ne götürdüğü, ne kadar götürdü
ğü, kiıiîdcn alarak nasıl gotürdüğüyle ölçülebileceği
ni» ifade e'iîiler. Bu ifadeleri biz de çeşitli vesilelerle 
muhtelif tarzlarda huzurlarınızda beyan etmiştik. 

Bu Bütçe ile Türk köylüsüne neler götürüldüğünü 
beyan etmiştik. Bu Bütçeyle Türk memuruna neler 
getirildiğini beyan etmiştik; bu Bütçeye konulmuş 
olan her kuruşun, her liranın, nerede yo!, nerede iç
me suyu, hangi köyde ışık haline geleceğini ifade et
miştik; ne kadar yeni okulun . açılarak Türk çocuğu
nun yeniden okumak imkânı kazanabileceğini ifade 
etmiştik; esnafa neyi götürdüğümüzü, neyi götürmek
te olduğumuzu ifade etmiştik; bu Bütçeyle kimsesize, 
bakımsıza, güçsüze, Türk milletinin yardım duygula
nılın devlet ciddiyeti içinde ve devlet müessiriyeti ile 
nasıl götürülmesinin planlandığını YC tedbirlerinin ge
tirildiğini ifade etmiştik. 

Öyle zannediyorum ki, kavramış olduğu bu kadar 
konu bakımından, götürmüş olduğu bu kadar hizmet 
bakımdan, gerçekten Cumhuriyet dönemi içinde İfti
harla huzurunuza sunulan bir büyük Bütçedir 1977 
yılı Bütçesi. 

Bu Bütçe tenkitleri yapılırken, iki noktaya daha 
zamanım içinde cevap vererek sözlerimi ikmal etmeli 
istiyorum : 

«1977'de yine zamların birbirini takip edeceği, 
kuyrukların geleceği» şeklinde birtakım tahminler ya
pılmak istendi, Î974 yılında zam ve kuyruk gibi acı 

I hatıralar Türk milletinin hafızasında yaşıyor. O acı 
hatırlar Türk milletinin hafızasında bu kadar taze ya
şadıkça; 1975 - 1976 yılında huzurunuzdaki Hükümet 
zam ve kuyruğa sebebiyet verici tedbirler almak içm 
en büyük özeni göstermiştir; 1977 yılında da bu öze
ni göstermek mecburiyetindedir. 

Sayın Atmaca benim için bir haksızlık yaptılar; 
bunu tashih edeceklerini umarım. «Kamu iktisadî Te
şebbüslerindeki işçinin aldığı ikramiyeye göz diken 
Maliye Bakanı» şeklinde bir haksızlık yaptılar. Bura
da bir yanlış var öncelikle. Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinde işçilere ikramiye verilmemiştir. Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinde, 230 bin memur, 370 bin işçi var-

I dır; 603 bin kişi etmektedir Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinde çalışan memur ve işçinin yekûnu. Bunların 
içinde sadece 65 bin memura ikramiye verilmiştir, bir 
tane işçiye ikramiye verilmemiştir. Şayet, fevkalâda 
ikramiye vermek imkânı, yani 440'an 30 ııcu madde
sinin 3 ncü fıkrasını seyyanen tatbik etmek imkânı 
var idi ise, bu da hukukî ise işçiye de verilmesi lâ
zımdı. Maliye Bakanı bunu savunmuştu. Maliye Ba
kana, işçinin almış olduğu ücrete karşı değildi. İşçiye 
verilmiş olan bir ikramiye yoktu ki karşı gelsin. An
cak, Maliye Bskam Bütçe Karma Komisyonunda, 
«Şayet bu ikramiyeler krınunî ise işçiye de verilmesi 
kanunidir» diye beyanda bulunmuştu; bunu tashih 
etmek isterim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın senatörlerin, Bütçenin gerek maddeleri ge

rek tümü üzerinde yapmış olduğu eleştiriler sonunda 
toparlayabildiğim kadar arzı cevap etme gayretinde 
bulundum. 

Hükümetiniz, !977 ydında kendisine güven göste-
| rir ve bu Bütçeyi uygulaması için izin verirseniz; Î977 

yılı içinde Türkiye'de enflasyonla mücadele etmeye 
devam edecektir. 1977 yılı içinde Türkiye'de daha 
fazla iş sahası açma gayretinde olacaktır. Türkiye'de 
daha fazla kişiye güvenlik getirme gayretinde olacak
tır. Türkiye'yi büyütme gayretlerine 1977 yılında da 
devam edecektir. Daha fazla köye ışık, daha fazla 

I yavruya okul 1977 Bütçesiyle huzurunuza takdim 
edilmektedir. 

Yapılmış olan değerli eleştirilere Hükümet adına 
yeniden teşekkürlerimi sunuyorum. 

\ 1977 Yılı Bütçesinin ülkemize ve büyük Türk 
j milletine uğurlu ve hayırlı olmasını diliyor, Yüce Sc-
j natoyu saygıyle seiâmhyorum. (A. P. ve Cumhurbaş-
j kanınca S. Ü. Grupu sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — 1977 malî yılı Bütçe kanun tasarısı
nın tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Şimdi, Bütçenin tümü açık oya arz edilecektir. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

oyumu bildireceğim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Ancak, oylamaya geçmeden önce, Tüzüğümüzün 

açık oylamaya mütedair 108 nci maddesine uygun 
olarak söz istemiş olan Sayın Raif Eriş'e, oyunun 
rengini belirtmek üzere söz veriyorum; buyurun efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Birinci söz be
nim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, zatıâliniz Bütçenin tü
mü üzerinde söz istemişsiniz. Bendeniz, Bütçenin tü
mü üzerinde nasıl müzakere cereyan edeceğine dair 
maruzatımı daha önce, müzakereye... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yazılı orada. 
BAŞKAN — Bir dakika efendini. Yazılı olsun. 

Biliyorum yazılı olduğunu. Şimdi Sayın Fikret Gün-
doğan da yazılı olarak gönderdi; ama vermek imkâ
nına sahip değilim sözü. Çünkü, İçtüzüğün 74 ncü 
maddesine göre kanunların müzakeresinde, tümü üze
rinde bir lehte bir aleyhte iki sayın üyeye söz verilir 
sadece. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Fikret Beye 
verildi. 

BAŞKAN — Ama Bütçe müzakeresinde bu 15 se
neden beri bir teamüle bağlanmıştır, grup sözcülerine 
si:z verilir. Bu şekildeki doğru tatbikatımı niye yan
lışlıkla itham ediyorsunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben 108'e gö
re istemiştim. 

BAŞKAN — Hay:r efendim, işte burada yazınız, 
vereyim okuyun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendim, sek
reter»? gönderdim. 

BAŞKAN — Göndereyim yazınızı okuyun. Eğer 
ona göre istedi iseniz ne âlâ. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Değiştirilme
miş. Hileyi seriye girmiş işin içine. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eriş; süreniz 10 da
kikadır efendim. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Yrısalann öngördüğü süre içinde hükümetçe hazır-
îancr&k Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 1977 
Mr.iî Yılı Bütçesi, normal seyrin» takip ederek, olum

lu ya da olumsuz oylarınızı alıp katiyet ve yürürlük 
safhasına doğru hareket etmek üzere müsaadenizi 
beklemektedir. 

Hiç şüphe yok ki, bütçeler, muhalif olsun, mu
vafık olsun, Yüce Meclislerin huzurunda, değerli 
mensuplarının, değerli katkılanyle değer kazanarak 
ülke gerçeklerine en uyumlu bir şekilde ortaya çık
makladırlar. 

Memleketimizin fizikî imkânlarına, tatbikatçıları
nın bilgi, tecrübe ve yetenekleri eklenerek bir çok 
hizmetlerin iyi bir şekilde ifa edileceğinden ve ülke 
için bir çok büyük eserlerin ortaya çıkacağından hiç 
kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Devlet hayatında ve ekonomik girişmede fevka
lâde büyük önemi ve yeri bulunan bütçelerin, ülke ve 
millet hayrına ve yararına hükmünü icra edebilmesi 
ya'nız hükümetlerin tatbikat, usul ve üslubuna tabi 
olmayıp, Yüce Meclislerin ve değerli mensuplarının 
olumlu, olumsuz tutumlarının etkisi altında olduğunu 
kabul etmemeye imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin malumu bulunduğu üzere, siyasî parti

ler millete hizmet amacıyle kurulurlar ve bu amaç 
doğrultusunda hayatiyetlerini devam ettirirler. Bu hiz
meti hükümet olarak vermek en ideal şekil ise de mu
halefette kalmak suretiyle de vermek mümkündür. 
Aradaki fark fonksiyon farkı olup her biri diğeri ka
dar kutsal ve muhteremdir. Binaenaleyh, bu yükümlü
lüğün karşısında büyük bir sorumluluk olması icao 
eder. İşte, bu noktadan hareketle, uzun süreden beri 
ve bir kaç kesinti hariç devamlı olarak muhalefet gö
revini almış bulunan Sayın Cumhuriyet Halk Partisi
nin bugüne kadar sürdüregeldiği olumsuz, hız kesici 
ve vatandaş zihnini karartan ve karıştıran tutumuna 
değinerek, kendilerinden bazı ricalarda bulunmayı 
kendim için bir görev sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin tartışmasız olarak kabul edip her fır

satta burada dile getirmeye çalıştığınız bazı darboğaz
ların mevcudiyeti bir vakıadır. Ülkeyi bu darboğaz
lardan kurtarmak hepimize mevdu bir görev olduğu
na ve her birimiz karınca kararınca bir katkıda bu
lunmaya mecbur olduğumuza göre, bu darboğazları 
daha da daraltmaya çalışmak, ülkeye yarar değil za-

ı rar getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maksadımı daha açık anlatmak için bazı somut 

i örnekler vereceğim : 
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Evvelâ, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi, her se
çimden hemen sonra veya seçimlerden bir yıl evvel 
seçimlerin yenilenmesini ortaya atarak ülkenin siyasî 
tansiyonunu daima yüksek tutmayı belki teşkilâtı için 
zarurî görüyordur; ama yurt içi huzur ve sükununa 
önemli derecede zarar vermektedir. Yenilen pehliva
nın güreşe doymaması gibi, hiç durmadan seçimin ye
nilenmesini veya tekrarlanmasını istemek siyasî at
mosferi elektriklendirmekten başka neye yarıyor?.. 

Yapılan seçimler sonunda meydana gelen Meclis 
aritmetiği hükümet çıkmasına imkân vermiyorsa, Ana
yasada değişiklik yaparak buna imkân verecek yol
ları aramak dururken niye işi sokağa döküyoruz?. 
işte, sokağa döktüğümüz içindir ki, bugünlere gel-
mişizdir. 

Saniyen, memleketin ekonomik tablosunu en uy
gunsuz ve en acı renklerle resmederek, afişe etmek, 
ne kendi vatandaşımıza ne de dışta bir güven bırak
maz. Bu şartlar altında ne bir kredi anlaşmasına gide
biliriz ne de işçilerin dövizlerini bekleyebiliriz. 

Sabah akşam enflasyon, devalüasyon lafı etmek, 
kimseye yarar getirmez; ama memlekete ve ülkeye 
çok zarar getirmektedir ve getiriyor. Ortaya konan 
eserler parasıyle, emeğiyle, mühendisiyle, teknisyeniy-
le, Türk Milletinin ortak eseridir. lyîsiyle her Türk 
övünecek ve sevinecektir. Bu eserleri politika aracı ya
parak, Millet gözünde kötü diyerek içe sinmez bir 
hale getirmeye kimsenin hakkı olmaması lâzım ge
lir. Çağ dışı, çarpık, bozuk düzen iddialarıyle vatan
daşı devletine, rejimine ve ülkesine karşı tahammül
süz, hale getirmek, yurttaşı şikâyetçi olmaktan, yurt 
sevgisini azaltmaktan başka ne işe yarıyor?. Olsa olsa 
bizi bölmek isteyenlerin yurdumuza ve bütünlüğümüze 
göz dikenlerin yüreklerini ferahlandırmaktadır. 

Yurt içindeki huzur bozucu bazı olaylardan şikâ
yetçi olmayanımız yoktur. Modern hukuk devleti an
layışı içinde bunları yasal ve meşru yollardan hallet
mek, üstesinden gelmek için önerilen tekliflere karşı 
çıkmak kimden yana olunduğu hakkında kuşku yarat
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın muhaliflerimizin neyi söyleyeceğini, neyi söy

lemeyeceğini tayin ve tespit etmeye kimsenin hakkı 
yoktur, benim de haddim değildir, ama lütfen pireyi 
öldürmek için yorgam yakmayalım. Tabiî bu tutum 
ve davranış devam ettiği müddetçe, bizim de onları 
halka, millete şikâyet hakkimiz devam edecektir. 

Şahısları incitmek, kırmak kolaydır. Zaman için
de tamir etmek de mümkündür; ama Devletin manevî 

şahsiyetinde, otoritesinde hayatî yaralar açarsak belki 
zor tamir ederiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Buraya kadar yaptığım konuşmamda mümkün ol

duğu kadar kırıcı bir söz kullanmamaya ve hiç kim
seyi incitmemeye itina gösterdim, inşallah bu niye
timi bir tazallüm-i hal olarak kabul etmezsiniz. 

Muhterem senatörler; 
Uzun ve yorucu bir mesai sonucu, bu aziz milleti

mize ve yüce devletimize takdim etmek üzere bulun
duğumuz bir sayısal iş ve görev emri olan bu Bütçe, 
istikrar ve büyüme politikasının devamını sağlarken, 
gerçek dışı kaynaklarla finanse edilmemiştir. 

Üçüncü Plan döneminde yatırımlara en yüksek 
payı ayırarak cari harcamaları ve transferleri, politi
kası doğrultusunda dengelemiştir. Ekonomik yönden 
de yatırıma, üretime ve hizmete ağırlık vererek, israf-
cı değil, tasarrufçu bir bütçe olmak niteliğini kazan
mıştır. Vatandaşa yeni külfetler getirmeden, sosyal 
adaleti ve güvenliği sağlayıcı tedbirleri havi, savunma 
ve eğitim hizmetlerine büyük ağırlık veren bu bütçeye 
ben olumlu oy vereceğim. Sizlere de aynı şeyi tavsiye 
ederek, hepinizi en derin saygılarımla selâmlıyor, büt
çenin aziz milletimize, huzur ve refah getirmesini ni
yaz ediyorum. (A. P., C. G. P., M. S. P. ve M. B. G. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, 10S nci maddeye 
göre grup adına söz vermem mümkün değildir, mad
de sarihtir. Şahsınız adına aleyhte oyunuzun rengini 
belirtmek üzere buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Oyumun rengini belli etmek için huzurunuzda 
bulunduğum şu anda, ifadelerimde bende olayların 
hâsıl ettiği onulmaz yaraların acısını duyan bir kişi
nin acısını yüreğine bastırarak, olnca sükûneti ve se-
kinetiyîe ifade-i merama niyetli bir kişi olduğum ve 
o kararla buraya geldiğimi lütfen kabul buyurun. 

Çok değerli arkadaşlarım; 

Benden evvel bu kürsüde Adalet Partisi Grupu 
Başkan Vekili Sayın Ege tarafından... 

BAKAN — Grup Başkanı efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup Baş

kanı Sayın Ege tarafından yüksek huzurlarınızda din
lediğiniz sözlerin söylenmesi ve biraz sonra Sayın 
Maliye Bakanının ifadeleri karşısında, biraz evvel arz 
ettiğim gibi çok acı çeken bir insan veya çok acı çe
ken bir partinin üyesi olmama rağmen, sükunet ve 
sekinetimi muhafaza etmeye gayret sarf edeceğim. 
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Ancak, bazı gerçekleri söylemekten de kendimi ala
mayacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçenin tümünün müzakeresi sırasında daha ilk 

günü yüksek huzurlarınızda grupum adına yaptığım 
kısa konuşmada arz etmiştim ki; bugün Türkiye'de, 
bu Milieiin en güzide evlâtları gençlerin iki yıldan 
beri p'anlı, programlı ve kasıtlı biçimde özel surette 
ye'Jişîiriîınlş cinayet mangaları eliyle her gün birkaçı
nın öndürübnesl suretiyle yaratılan ve bu memleketin 
tarihinde eşi görülmemiş ağır bunalım döneminde 
Cumhuriyet Halk Partisini her satın kan kokan bir 
bütçenin müzakeresine bütün bu olanları ve buna
lımları görmezden gelerek veya bunları olağan kabul 
cıleerk burada hazır bulunmaya hiç bir kuvvet mec
bur edemez; hatta Cumhuriyet Halk Partisi, bu şu
ur içinde, bu idrak içinde bulunan Cumhuriyet Halk 
Psi-üsi şayet bu bütçe müzakerelerinde bir taraf gibi 
MecFiste yerini almışsa, bilinsin ki, bu büyük ve ağır 
insan hayatına kasteden bunalımlı dönemde ve onla
rın yaratıcılarının getirdiği bütçelere taraf olmayı, 
haysiyetiyle, onuruyla bağdaştırmaz. Ne var ki, Cum
huriyet Halk Partisi hiç kimsenin erişemeyeceği dü
zeyde çok soylu bir millet sevgisi ve vatan sevgisiyle 
dolu bir parti olduğu için bu ağır bunalımlı ortamın 
daha da azarak, memleketi büibüsün yaşanmaz hale 
getirmesini önlemenin çarelerinden birisinin de bulun
duğu yeri terk eîmemek olduğu düşüncesi ve inan
cıyladır ki, acı çeken yüreğine taş basa basa burada 
bulunuyor. 

Bu itibarla, bizim bugün iki yıldan beri miDeti iki
ye bölerek kendisine «Cephe» adını vermiş ve bu su
retle bir hükümetten ziyade karargâh manzarası arz 
eden MC topluluğunun iki yıldan beri bu memleketin 
basma açtığı büyük yaraları bu memleketin evlâtları 
kam pahasına sürdürdüğü saltanatı tasvip eden bir 
parii olmamıza, böyle telâkki etmemize, bunu gör
mezlikten geldiğimizi sanmaya, bunu olağan farz et
tiğimizi kabul etmeye hiç kimse lütfen gayret etmesin; 
ama millet ve yurtseverliğimiz bize bir görev verdiği 
için burada bulunuyoruz. 

Sayın Adalet Partisi sözcüleri ve Bakan buradaki 
konuşmalarında muhalefetten ne içte ne dışta destek 
görmediklerinden yakınd dar. 

Önce şurasını söyleyeyim ki, Sayın Adalet Partisi 
ve Hükümet temsilcisi olarak Sayın Bakan, muhale
fetten, daha kuruldukları gün destek istememe kara-
rıyle yola çıktılar. Çünkü cephe kurdular. Milleti ve 
memleketi ikiye böldüler. Kendi kurdukları cepheye 

«Milliyetçi» dediler. Onun dışında kalanların hepsine, 
tümüne birden, muhalefetiyle, insaniyle hepsine bir
den milliyetsizler damgasını vurdular. Milliyetsiz diye 
tanımladıkları kitlelerin, kendilerine yardımlarmı bek
lemeleri, hem o kitlelere onur dışı bir teMifte bulun
mak oîur hem de zaten kendilerinden başka hiç bir 
gücün, hiç bir suret ve veçhile bu memlekette mute
ber, bu memlekette söz sahibi olmalarına olanak yok
tur, fetvasıyle hareket ettiler. 

Soruyorum size; bir memlekette hükümet kurmak 
için, anayasal kurallardan yararlanarak koalisyon 
kurmaya kalkışanların, koalisyonlarının adına milli
yetçi cepheyi tesmiye etmeleri ve bu milliyetçi cep
heyi, o koalisyonun içinde bulunanların dışındaki 
herkese karşı bir savaş cephesi olarak ilan ettikleri 
bilinen bir gerçek iken, savaşta bulundukları bizler
den ne yardımı istiyorlardı anlayamadım. Anlamak 
mümkün değildir. Sonra, hangi gün, nerede, hangi 
konu içîn bizimle hangi mahfeîde beraber olmak, di
yalog kurmak veya memleketin bir sorununu ortakça 
hallelmek talebinde bulundular?.. Olaylar tam tersine 
cereyan etti. Milliyetçi Cephe, karargâh gibi kurul
duğundan sonra, bu memlekette yer gök inletircesine 
hemen her yerde büyük bir kampanya başladı. Bu 
kampanyanın içinde ve kampanyanın yürütülmesinde 
hedef olarak Devlet vardı, Devletin kuruluşları vardı, 
Devletin memurları vardı, Devletin varlıkları vardı 
ve en çok da bu ülkede Anayasal bir kuruluş olan ve 
en büyük parti olan. milletin en çok reyini almış olan 
Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığı vardı. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Başında 
bu geliyordu ve deniyordu kî, «Biz Milliyetçi Cephe
yi, bu memlekette en büyük tehlike olan komünizmi 
kanatları altına almış, onu koruyan, onu besleyen, 
onu anarşik zemine iten parti olduğu için, kurduğu
muz bu cepheyle yıkmak istiyoruz. Binaenaleyh, bü
tün bu cephe kurmamızın maksadı, komünizmi, ama 
aslında Cumhuriyet Halk Partisini yıkmak idi. «Bizim 
için bu kadar derin, bu kadar yersiz, bu kadar insa
niyete sığmaz, insan onuruna sığmaz düşmanlık du
yanların, gelip iki sene sonra, memleketi içine batır
dıktan bu kanlı çukurdan çıkarmak için el uzatma
larına, şu temiz ellerimiz uzanmıyorsa insaf buyursun
lar. 

Biz bu Hükümete veyahutta bu Cephenin Bütçesi
ne kırmızı oy vermezsek, bütün bu ülke insanları biz
den tarih içinde şunu soracaklardır. 157 genci sokak 
ortasında, planlı programlı öldürtenlerin kurdukları 
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yahut o planı, programı Hükümete bir icraat progra
mı kabuî ettirenlerin, komandoların, Ülkü Ocakları
nın Hükümet içinde bulundukları bir dönemde, siz 
muhalefet partisi idiniz de bu insanlar ölürken, her
kes her şeyinden emin değilken, can ve mal güven
liği yok iken siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu 
ortamı yaratanlarla birlik, beraberlik içinde oldunuz. 
Ne yüzle bize geliyor da bizden iktidar istiyorsunuz 
ya da rey istiyorsunuz demezler miydi? Biz bu mem
lekette herkesin içine düştüğü can ve mal emniyetsiz
liğinden kurtulmak için yapacağımız mücadeleyi ken
dimiz saptadık, ama aslında bizim bu mücadeleyi mil
letin kurtuluşu istikametinde yapmamız, sizin bize 
çok ağır bir düşmanlık isnadınızdan cihetteki gıda-
landı. 

Şimdi, arkadaşlarım şüpheniz olmasın, ne derseniz 
deyiniz, bizi neyle suçlarsanız suçlayım/, millet yaşı
yor, millet görüyor, miilet biliyor. Böylesine bir cep
he karargâhı olarak kurulmuş, içine en ileri dere
cede insan sevmez, insan itlaf eder, insan itlafı sure
tiyle baskı rejimi kurmak isteyen partileri almış bir 
Hükümetin yandaşı, yardakçısı olmak bizim haysiye
timizle kabili telif değildir. Milletin bize verdiği gü
venle de bağdaşmaz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen rengine geli
verin artık. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Herkesin hayalında adeta cehennemi bir ıstırap 
çektiği pahalılık ortamı içine düşürüldüğü bir ortam
da, Cumhuriyet Halk Partisinden, hiç bir şey yokmuş 
gibi, bu MC Hükümetini kurtarma talepleri geldiğin
de, o temiz ellerini, o kanlı ellere ulaştırmayı istemek 
kimsenin hakkı değildir sevgili arkadaşlarım. 

Kıbrıs'ta bizimle beraber olduğunu söyleyenlere 
şunu hatırlatmak isterim: Daha Kıbrıs'a çıkma karan 
verildiği gün, Adalet Partisi Genel Başkanının, Kıb
rıs'a çıkma kararı verenlerin bir maceracı olduğunu 
ilân ettiğini unutmadık. Eğer Kıbrıs çıkarmasında ve
ya ondan sonraki zamanlarda.. 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, müsamaha payını 
da kullandınız, çok rica ediyorum, bağlayınız efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim, peki efendim. 

Eğer bir beraberlik numunesi göstermişlerse, sanı
yorum ki bu, kendilerinin arzulan veya iyi niyetlerin

den gelmedi. Bildiğiniz gibi, Kıbns'a asker çıkarma 
karannı Büyük Millet Meclisi verir. Büyük Millet 
Meclisi oradaydı. Hepimiz oturduk çıkarma kararım 
verdik. Çıkarma karannı beraber verdikten sonra, bu
nu, bu karan.. 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Bu sözlerin 
bütçeyle ne alâkası var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, çok rica ediyorum, 
müddetiniz çok geçti. Beni, sözünüzü kesmeye mecbur 
etmeyin, ben bunu yapmamaya gayret ediyorum, siz 
de gayret gösterin, rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kendi için
de tutarlı olmayan, her konuda birbiriyle çekişen, 
memleketi kanlı bunalımlara sürükleyen, milleti ha
yatından bezdiren bir Hükümete, bu temiz elli parti
nin kurtarıcı elini beklemek boştur. 

Saygılar sunanm. (C. H. P. sıralarından alkışlar, 
A. P. sıralarından gülüşmeler) 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Gülün bakalım, son
ra ağlayacaksınız. 

BAŞKAN — Şimdi, 1977 malî yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının açık oylamasına geçiyoruz. Bu oylamada, 
beyaz oy pusulası kabulü; kırmızı oy pusulası reddi; 
yeşil oy pusulası çekinser kalmayı tazamınun etmek
tedir. (A. P. sıralanndan «İsim okumak suretiyle ya
pılsın» sesleri) 

Bir dakika efendim, bir dakika. Açık oylamanın 
ne suretle yapılacağına dair bir önerge var, takdim 
ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçenin tümünün oylanması için isim okunarak 

oylama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saj gılanmızla. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

Kırklareli 
Ali Alkan 
Trabzon 

A. Cemil Kara 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 
Balıkesir 

Sıtkı Yırcah 
Afyonkarahisar 

Ahmet Karayiğit 

Sinop 
Nazım İnebeyli 

İzmir 
Beliğ Beler 

Denizli 
Baha Akşit 

Ankara 
Atıf Benderlioğlu 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

Çankın 
Gürhan Titrek 
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Koliye Konya 
Osman Nuri Canpolat Ahmet Vanşh 

Bilecik 
Orhan Tuğrul 

BAŞKAN — Önerge usulüne uygun verilmiştir. Oy
lamaya geçmeden önce bir maruzatım var, onu arz 
edeyim. 

Sayın üyeler; 

Cumhuriyet Senatomuz Genel Kurulu, 1977 malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısını 10 birleşim, 36 oturum
da, 141 saat çalışarak görüşmüş ve görüşmeler sıra
sında 421 sayın üye söz alarak konuşmuştur. 

Arz ederim. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — A. P. ve C. H. P. Grupıı Başkanlıklarının, 
parlamenter ödeneklerine ait kanun teklifinin Anaya
sa ve Adalet, Bütçe ve Plan Komisyonlarında aralık
sız görüşülmesi şariıyle. Genel Kurul çalışmalarına 
21.2. 1977 tarihine kadar ara verilmesine dair öner
gesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisinde kabul edilen parlamenter öde

neklerine ait kanun teklifinin Anayasa ve Bütçe Ko

misyonlarında aralıksız görüşülmesine devam etmek 
şartıyle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 21 
Şubat 1977 Pazartesi gününe kadar ara vermesini 
öneririz. 

Saygılarımızla. 

A.P. Grup Başkanvekili 
Eskişehir 

Ömer Ucuza! 

C.H.P. Grup Başkanvekili 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

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

/. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : / 494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) 

BAŞKAN — Şimdi hangi sayın üyeden başlana
cağına dair ad çekiyorum: Sayın Adile Ayda. 

Efendim, Sayın Dışişleri Bakanımız görev ile An
kara'yı terk etmek zorunda olduğunu beyanla önce 
oyunu kullanması için müsaadelerinizi rica ediyor. 
Bu itibarla kendilerinin oyunu alacağım. 

Sayın Çağlayangil?. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Ka

bul. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş

kan, siz oylamayı açık oy pusulasına göre anlattınız, 
bunda ise değişiktir. 

BAŞKAN — Evet doğru, bu önerge ile açık oyla
ma şekli değişmiştir. îsmi okunan her sayın üye büt
çeye kabul, ret, çekinser şeklinde beyanda buluna
caklardır. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Oylamaya Sayın Adile Ayda'dan başlıyoruz. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adile Ayda'dan başla
narak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayranı yapıldı) 

BAŞKAN — 1977 malî yılı Bütçe Kanunu tasa
rısının açık oylamasının neticesini arz ediyorum. 

84 kabul, 64 ret, 1 çekinser, yekun 149. Bu su
retle 1977 malî yılı Bütçe Kanun tasarısı Cumhuriyet 
Senatosunda kabul edilmiştir. (A. P. sıralarından al
kışlar) Bütçe Kanununun memleketimize, milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

22 . 2 . 1977 Sah günü saat 15.00'te 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.40 

toplanmak 
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yılı Büt çe Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 662) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
itefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataki' 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
S elâh aittin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYONKARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

Üye sayısı -: 184 
Oy verenler : 131 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 22 

Çekinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 51 

Acık üyelikler : 2 

/Kabul Edenler] 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
t. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

| BİTLİS 
I Kâmran İnan 
| BOLU 
I Turgut Yaşar Gülcz 
' Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barias Küntay 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa. YaLçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömfer Naci BozJcurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karalküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 

Ziya Müezzinoğlu 
Sami Tıuran 

KIRKLARELİ 
Ali Alfcan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolnt 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varisli 

KÜTAHYA 
Ahmet özmuıneıı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
0rai Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tıuıakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Meuıteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağıın 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhaddin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Baıhri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeei 
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SİNOP 
Nâzını İııebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlıı 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Ora] 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Avda 

| Cihat Alpan 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Şerif Tüten 
Bahrive üçok 

[Reddedenler] 

AFYONKARAHlSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Erg ün Ertem 

BURDUR 
Ekrem Kah ay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizre! ioğlıı 

I ESKİŞEHİR 

Hikmet Savaş 
s GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
İSTANBUL 

Solmaz Belül 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 
KAHRAM A N MAR AŞ 
Hilmi Soydan 

| KONYA 
| Fakih (İzlen 
] MANİSA 
S Doğan Baru.tçuoğru 
1 MARDİN 

!
Mehmet Ali An kan 

, MUĞLA 
• Fevzi Özer 
j ORDU 
t Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ü 
f Hasan Güven 

(Çekinserler) 

TABİÎ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioû'hı 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran özkaya 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ANKARA 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Gorai 

BALIKESİR 
Nejat Sarheah 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlıı 

i GİRESUN 
i Ali Cüceoğki 
| HAKKÂRİ 
! Naci Cidal ı 
I HATAY 
! Kemal Kiheoğhı 
I İÇEL 
i Lûtfi Bilgen 
] İSTANBUL 
s Tekin Arıburun (Başkan) 
| Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
j Fevzi Hakla Esatoğhı 
I Mehmet Feryat 
| KARS 
\ Sırrı Atalay 

Muzaffer Şâmiloğlu 
KIRŞEHİR 

Halil üzmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

\ KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Ham di Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
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SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YAN 
Merid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile 
Ahmet Demir Yüce 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
İzmir 

Yekûn 

1 
1 

2 

CUMHURBAŞKAN IN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Özer Dorbil 
Sait Naci Ergin 

I Halil Tunç 

»>•« 
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1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kannuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı: 663) 

(Kabul ediiliniştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmı 1 Ka ra vol i o ği u 
Sami Kibük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sun ay 
Hayd a r Tun ekan at 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

A F YONKARAHİS AR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
ihınet Kara yiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğiu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Sera f ettin Paker 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 21 

Çekmserler : — 
Oya katılmayanlar : 56 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Asıanoğ!u 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Melımet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Al âıetl d in Yi 1 m a zt ü r k 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ ~ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

| ESKİŞEHİR 
jj Ömer Ucuza 1 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
jj Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ö-mer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Del iv id i 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
\ Erdoğan Adalı 

Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

| İZMİR 
İ Beliğ Beler 
i Mustafa Bozuklar 
I Mümin Kırlı 
İ Orhan Kor 
I Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Adııan Karajküeük 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğkı 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğiu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Öz mu men 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlıı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi T una kan 

MUĞLA 
Ha 1 d un M enfes oo ğkı 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Ata sağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Bayika! 

SAKARYA 
Osman Salilıoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İn ebeyi i 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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TOKAT 
Cevdet Ay kan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

ÜRFA 
Ha#a& Oral 

YOZGAT 
B. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Adile Ayda 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 

Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 
AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HATAY 
Kemal Kılıçoğru 

İSTANBUL 
Metanet Feyyfet 
Besim Üstünel 
KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KONYA 
Fatih. özlen 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğiu 

MUĞLA 
Fevzi özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYE 
Selâhaddin Babüroğlu 

[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaklı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Groral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmacj 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan lldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (1. Ü.) 
Hilmi Nalbantoğlu 

GİRESUN 
AU Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan.) 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrını 
Mumazzef Şâmiloğlu 

KIRŞEHİR 
HalU Özmenı 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Feyzi Halıcı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arakan 
(t A) 

Sait! Mehmetoğlu 
MUŞ 

ismail ilhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 
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YOZGAT 
Vefti Uyar 

ZONGULDAK 
Meflımet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muhsin Batur 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Halil Tunç 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
İzmir 

Toplam : 

»>-•-« 
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1970 Sayıh 1976 Yılı Bütçe Kanunu İle Bu Kanuna Bağh Cetvellerde Değişiklik 
Kanunun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 664) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 135 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 31i 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 47 

Acık üyelikler : 2 

/ Kahml edenler] 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

Yapılması Hakkında 

(Kaıbul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrali 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdü ek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Suııây 
Haydar Tunçkaııat 
Ahmet Yıldız 
i[uzat*fer Yıırdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYONKARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Melımet Atıf Esnderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
I. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergenell 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Müimin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmiet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osma.n Albayrak 
Ahmet Özmumeu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaoamanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
Haldun Mönteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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CUMHURBAŞKANIN- j 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
öih,at Alpan 
Adile Ayda 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 

Fethi Çelihbaş 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

ADANA 
Hayri Öner 
AFYONKARAHtSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

TABİİ ÜYELER 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

C. Senatosu B : 37 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reda 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

ÇORUM 
Sata Yalçnk 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (İ. A.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HATAY 
Kemal Kıheoğlu 

İÇEL 
Lûfcfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arılburun 
(Başkan) 
Solmaz Belül 
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kiedenleı ] 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdı özer 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

StVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

ZONGULDAK 
Mefiımet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 

[Oya Katıhnayanlar] tıhnayanlar] 

Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

KARS 
S i m Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmüoğlu 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MANİSA 
Doğan BarnjtçnoğlTi 

MABDlN 
Mehmet Ali Ankan (İ. A.) 
Sait Mehmetoğlu 

MUŞ 
ismail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
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TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

UŞAK 
Ahmet Tahtaküıç 

YAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Özer Denbil 
Sait Naci Ergin 
Halil Tunç 

[Açık üyelikler] 

Aydın 1 
İzmir 1 

Toplam 

-»• m>*<t 
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1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 614) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 149 

Kabul edenler : 84 
Reddedenler : 64 

Çekins erler : İ 
Oya katdnrayanlar : 33 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul rdenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Cevdet Suııay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYONKARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderüoğlu 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Sera f ettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğln 
Rai[ Eriş 
1. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
3Ieln.net Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Güle/, 
Alâ eddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

I Sakıp Hatun oğlu 
I ESKİŞEHİR 
I Ömer 1. etızaî 
f GAZİANTEP 
| İbra h im T e vf ik Ku 11 a r 
İ GİRESUN 
I Hayrettin Erkmen 
j GÜMÜŞHANE 
İ Ömer Naci Bozkurt 

İSPARTA 
I Mustafa Gülcügil 
! İÇEL 
I Talip Özdolay 
I İSTANBUL 
I M. Erdoğan Adalı 
I Ali Oğuz 
1 Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
f Beli£ Beler 

Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaîküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrmı 

I KASTAMONU 
I Mehmet öaımiıea 
\ Ahmet Nusrret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

j KIRKLARELİ 
| Ali Alkan 
! KOCAELİ 
I Lûtfi Tokoğlu 
j KONYA 
} Osman Nuri Canpolat 
| Feyzi Halıcı 
I Mehmet Varışlı 
I KÜTAHYA 
| Osman Albayrak 
! Ahmet özmumcu 
j MALATYA 
I Nurettin Akyurt 
1 MANİSA 
i 
I Oral KaraosmanoğTu 
I A. Orhan Süersan 
I Ruhi Tunakan 
I MARDİN 
I Sait Mehmetoğhı 
I MUĞLA 
i Haldun Menteşeoğlu 
j MUŞ 
| İsmail İlhan 
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NEVŞEHİR 
t. Şevdri Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Seiâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Baihri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeei 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioglu 
Ahmet Cemil Kara 

UR FA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

İ Adile Ayda 

I
" Hüsamettin Çelebi 

Fethi Çelikbaş 
Sabahattin Özbek 

http://3Ieln.net
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[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâ m il Karavelio ğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan ' 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHlSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENÎZLÎ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
SnuTL Ata'lay 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Feyzi Halıcı 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğiu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

•SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılsç 

YOZGAT 
Velıi Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet AH Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Güıat Arpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Bay kara 
Sadi Irmak 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

[Çekinser] 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Nihat Erim 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

[Oya Katılmayanlar] 

BALIKESİR 
N^jat Sarlıe&lı 

BİNGÖL 
Melımet Bilgin 

ANKARA I GİRESUN 
Yiğit Köker f Ali Cüceoğlu 

ADANA 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıç o ğlu 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Solmaz Belül 
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Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

İZMİR 
Orhan Kor 

KARS 
Muzaffer Şârniloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmeıı 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

MALATYA 
Hamdı Özer 

NÎÖDE 
Abdullah Emre İleri 

ÖRDÜ 
Şevlket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TRABZON 
Hasan Güven 

[Açık üyelikler] 
Aydm 
İzmir 

1 
1 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Halil Tunç 

Toplam 

926 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

37 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 2 . 1977 Cumartesi 

Saat : 10,30 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

rv 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1977 yıh Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (Da
ğıtma tarihi: 3 1 . 1 . 1 9 7 7 ) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Topianü : i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 662 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yılı Bütçe Kanu
nuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 

1/524; C. Senatosu : 1/454) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 12 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-144/09913 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 12 . 12 . 1976 
tarihinde kararlaştırılan «Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birinci Madde : 
1. Bu madde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Bütçe Kanununun 5 nci maddesi hükmüyle 

parelelliği sağlamak için; 
a) Devlet Planlama Teşkilâtınca tetkik ve vize edilmiş, 
b) Maliye Bakanlığınca kabul edilmiş, 
c) Harcama Kalemi açılmış, 
d) Bütçeye konmuş, 
Yıllık programlara göre Toprak ve Tarım Reformu Fonundan diğer kamu kuruluşlarına verilecek ödene

ğin Toprak ve Tarım Reformu Fonuna aktarılmasını sağlamak için konulması gerekli fakat unutulmuş olan 
(T.T.R. Fonuna ödenir.) 
ibaresinin ilavesini sağlamak maksadı ile getirilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/524 
Karar No. : 172 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak, 12 . 12 . 1976 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen 
ve Yüksek Başkanlıkça 22 . 12 . 1976 tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan «Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı» Maliye Bakanlığı temsilcilerininde katıldığı toplantıda görüşüldü. 
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Yıllık programlara göre, Toprak ve Tarım Reformu fonundan diğer kamu kuruluşlarına verilecek ödene
ğin Toprak ve Tarım Reformu fonuna aktarılmasını sağlamak için, 111 -01 - 2 - 004-900 harcama keleminin 
altına (Toprak ve Tarım Reformu fonuna ödenir) ibaresi unutularak eklenmemiştir. 

Bu nedenle tasarı söz konusu ifadenin eklenmesini ön görmektedir. 
Bu gerekçenin ışığı altında hazırlanan tasarı, Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve maddelerin mü

zakeresine geçilmiştir. 
Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul olunmuştur. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

îsmet Sezgin 

Balıkesir 
Raif Eriş 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Süleyman Genç 

Kütahya 
İlhan Er s oy 

Sözcü 
Manisa 

Gündüz Sevilgen 

Bursa 
Hüseyin S. Sungur 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Kemal Okyay 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Kâtip 
Elâzığ 

Hasan Buz 

Çankırı 
M. Ali Arsan 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

İstanbul 
Söz hakkım saklıdır. 

Engin Unsal 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Adana 
Söz hakkım saklıdır. 

Osman Çıtırık 

Denizli 
Söz hakkım saklıdır. 

Hüdai Oral 
İçel 

İbrahim Göktepe 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Metin Tüzün 

Kocaeli 
Sedat A kay 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Sivas SivaS Zonguldak 
Vahit Bozatlı Söz hakkım saklıdır. Sebati Ataman 

Ahmet Durakoğlu 

Cumihuruyet Senatosu (S. Sayısı : 662) 
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HÜKÜMETİ TASARISI 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı 1976 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) İşaret
li Cetvelin 1111 (Toprak ve Tarım Reformu Uygu
lamaları) Program, 01 (Toprak ve Tarım Reformu 
Uygulamaları) Altprogram, 2 ödenek türü, 004 (Top
rak ve Tarım Reformu Uygulaması ile ilgili projele
re ilişkin ödemeler) proje, 940 malî transferler har
cama kalemine (Toprak ve Tarmı Reformu Fonuna 
ödenir.) ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakam yürütür. 

Başbalkan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
Dr. K. Demir 

Çalışma Balkanı 
Ş. Kazan 

îmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Başbakan Yardımcısı V. 
H. Aksoy 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi ve Tek. Balkanı 
A. Doğru 

Köy işleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Bakam 
R. Danışman 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik 

Yamlması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi 
kabul edilmiştir. 

aynen 

MADDE 2. — Tasarımın 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Balkanı 
M. K. Er kovan 

İçişleri Bakam \ 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakam J 
F. Adak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakam 
Prof. K. Özal 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Orman Bakam 
T. Kapantı 

Sosyal Güvenlik Bakam 
A. M. Ablum 

12 . 12 . 1976 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı 
/, S.^ Çağlayangil 

Ticaret Bakam 
H. Başol 

Ulaştırma Bakam 
İVt Menteşe 

Turizm ve Tan. Bakam 
L. Tokoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Ş. Erek 

Currihurfiyeft Senatosu (S. Sayısı : 662) 





Topumu : 16 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 663 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/529; C. Senatosu : 1/453) 

T. C. 
Başbakanlık 8,2, 1977 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-11/Ol276 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13.1.1977 
tarihinde kararlaştınlan «1970 sayıh 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 



G E R E K Ç E 

a 
J/3 

00 

1 

Birinci Madde 
Dışişleri Bakanlığı 

Program 
Alt Ödenek Faaliyet Harcama 

program türü proje kalemi 
Eklenen îzah 

Düşülen 

101 

112 

01 

01 

3 

'2 

003 
443 
004 

95Ö 
910 

45 000 000 
— 

Dışişleri Bakanlığın 
bütün Temsilciliklerim 

45 000 000 imî Delegeliği, New 
ci Müfettişliği ve Tu 
tında toplanmasını te 
gun görülmüş ve 
3 010 000 A. B. D. 
Bütçelerindeki mevcu 
lini ödemeye yeterli 
Başbakanlık Devlet 
lığına da yazılarak a 
tenmiştir. 
Bu nedenle, satınalın 
linin karşılanmasını 
1976 Malî yılı bütçe 
kelerde siyasî tanıtma 
na çıkarılmış buluna 
ödeneğin tenzil olun 
Projesini Kamulaştırm 
ma Kalemine ilâvesi g 



o 
er e 
^ 
00 
§ 

c/3 

İkinci Madde : 

Program 

112 

Alt 
program 

Ol 

Ödenek 
türü 

1 

Faaliyet 
proje 

001 

Harcama 
kalemi 

350 

Dışişleri 

Düşülen 

5 420 209 

Eklenen 

930 09 305 940 
Maliye Bakanlığı 

3 533 998 300 

iza 

Dışişleri Bakanlığını 
Libya'daki dış tem 
ların, 1976 yılı kon 
adı geçen Bakanlık 
bine 5 420 209 liral 
hâsıl olmuştur. 

Toplu İş Sözleşmel 
karşılığı için Bak 
930-09-3-305-940 har 
ralık ödenek konul 
nunun 18 nci madd 
ödeneği 4 katına ka 
Ancak aşağıda belir 
toplu iş sözleşmele 
nek artırma yetkisin 
yacağından, adı geçe 
ödeneğin eklenmesi g 

Köy işleri Bakanlığı 
Toprak ve İskân İş. Gn. Md. 
Devlet Su İşleri Gn. Md. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

970 000 000 
11 002 300 

1 058 825 000 
1 494 171 000 

Toplam 3 533 998 300 
Eklenmesi gerekli görülen 3 539 418 50 

ları ve yıl içinde yapılacak tasarruflarla ka 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/529 
Karar No. : 171 
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Bütçe Karma Komisyonu Rapora 

11 . 2 . 1977 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 1 3 . 1 . 1977 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sevk edilen ve Yüksek Başkanlıkça 8 . 2 . 1977 tarihinde Kondisyonumuza faavaüie buyuırulan «1970 
sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapilmaısı hakkında kanun tasarısı» 
Maliye BaJkanliğı temsilcierinin de katıldığı toplaaıttda göröşüildü, 

Dış ülkelerdeki siyasî tanıtma giderleri projesine 'bu hazmederin yürütülebiimıesi içki 1976 bütçesi 
1 0 1 - 0 1 - 1 - 4 4 3 - 9 0 0 harcama 'kalemine 50 000 000 TL. hk ödenek konmuştur. 

Dışişleri Bakanlığınca New - York'ta bulunan bütün temsücüikierin bâr çatı altında. toplanmasını temi-
<nen bina satmalınması uygun görülmüş, 1976 yılı bütçesine konulan 50 000 000 TL. ödenekten, 45 000 000 
liranın 112 - 01 - 2 - 004 - 900 harcama kalemine aktarılması, 

Dışişleri Bakanlığının Tahran, Cidde, Kuveyt ve Libya'dakü temsilcliklerinıin bütçedeki mevcut ödeneğinin 
kiralan karşılamadığından 112-01 - 1 - 001 - 300 harcama kalemine 5 420 209 TL. lık ek ödenek verilmesi, 

Köy îşleri Bakanlığı Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Ka
rayolları Genel Müdürlüğü yıl içinde toplu sözleşmeler yapılması nedeniyle Maliye Bakanlığı I97€ oütçesmim 
930 - 09 - 3 - 305 - 900 transfer harcamaları kalemine 3 533 998 300 TL. lık ek ödenek verilmesi öngörül-. 
müştür. 

Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan kanun tasarısı Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve madde
lerin müzakeresdne geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri ile, tasarıya bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen kabul ediifoıişCir, 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Adana 
2 nci Maddeye Muhalifim. 

Osman Çıtırık 

Çankırı 
M. Ali Arsan 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

Sözcü 
Manisa 

Gündüz Sevilgen 

Balıkesir 
Raif Eriş 

Denizli 
2 nci Maddeye Muhalifim. 
Söz Hakkım Mahfuzdur. 

Hüdai Oral 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

Kâtip 
Elâzığ 

Hasan Buz 

Bursa 
Hüseyin S. Sungur 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İçel 
İbrahim Göktepe 

îstanbui 
2 nci Maddeye Muhalifim. 

Engin Unsal 

Cumhuıiyet Senatosu (S. Sayısı : 663) 
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istanbul 

2 nci Maddeye Muhalifim. 
Metin Tüzün 

Kars 
2 nci Maddeye Muhalifim. 

Kemal Okyay 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

izmir 
Yücel Dirik 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Sivas 
Vahit Bozath 

Zonguldak 
S e bati Ataman 

îzmir 
2 nci Maddeye Muhalifim. 

Süleyman Genç 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Sivas 
2 nci Maddeye Muhalifim. 

Ahmet Durakoğlu 

Cumhuriyet Senatosu {S. Saym : 663) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmı
nın ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (45 000 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine ( 3 539 418 509) liralık ek ödenek veril
miştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı . 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci Maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarınm 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Başbaikan 
S. D e mir el 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
7. Müftü oğlu 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Çalışma Balkanı 
Ş. Kazan 

İmar ve İskân Bakanı 
İV. Ok 

Devlet Baıkanı 
Başbaikan Yardumcrsı 
Prof. Dr._ N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Millî Savunma Bakanı 
F, Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi ve Teik. Balkanı 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Balkanı 
M. K. Er kov an 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

En. ve1Tab. Kay. Bakan? 
S. Kılıç 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. A blum 

13 . 1 . 1977 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Başkanı 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı 
/. S, Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Ulaştırma Bakanı 
İV.. Menteşe 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 663) 



TASARIYA BAĞLI CETVELLER 

HİZMETİN TERTİBİ 
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112 

01 

01 

003 

443 

004. 

Açıklama 
İşlem: 

Düşülen 
İşlem: 

Eklenen 

(1) SAYILI CETVEL 

(A) 

Dışişleri Bakanlığı 
* 

Genel yönetim ve desteik hizmetleri 
. Genel yönetim hizmetleri 

Dış ülkelerde siyasî tanıtma projesi (Bu ödene
ği bir misline kadar artırmaya Maliye Bakam 
yetkilidir.) 

900 Transferler 
950 Sosyal transferler 

Dış temsil hizmetlerinin düzenlenmesi ve yü
rütülmesi 
Delegelik, elçilik ve konsolosluk hizmetlerinin 
düzenlenmesi ve yürütülmesi 

Dış temsilcilik binaları , satıınalma projesi 
9QQ Transferler 
910 Yatırım projelerim kamulaştırma ve bina sa-

•tmalma 

45 000 OC/0 

45 000 000 

45 000 000 

45 OCOı CC(0 

Toplam 45 000 000 45 000 000 

Cumhuriyet Senatosu <S, Sayısı : 663) 
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HİZMETİN TERTİBİ 

s I 
a 
3 
x 00 

S 
OH 

Açıklama 

O & fi ffi M 
tşiem: 

Eklenası 

112 
01 

001 

(2) SAYILI CETVEL 

(A) 

Dışişleri Bakanlığı 

Dış temsil hazmederinin düzieinfenmesıi ve yürüitübnesi 5 420 209 
Delegelik, elçilik ve konsolosluk hizmetlerinin düzenlenmesi ve 
yürütülmesi 

Delegelik, elçilik ve konsolosluk hizmetlerinin düzenlenmesi ve 
yürörüiirnesi 

300 Hizmet alımları 
350 Kirafar 5 420 209 

Toplam 5 420 209 

930 

Malîye Bakanlığı 

Malî transferler ' 3 533 998 300; 
Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler 

305 Toplu İş Sözleşmelerinin gerektirdiği ek giderler karşılığı 
900 Transferler 
940 Malî transferler 3 533 998 3CÛ 

Toplam 3 533 998 300 

GeneJ Toplam 3 539 418 509 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI 
CETVELLER 

Tasaoya bağ ı̂ 1 ve 2 sayılı cetveller aynen kaıbul edtiîmüşti'r, 

<>9<i 

Cumhuriyet Seniaitosu |(S, Sayfa : 66V) 



Toplantı : i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 664 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanunu ile Bu Kanuna Bağlı Cet
vellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/483; C. Senatosu : 1/452) 

r. c 
Başbakanlık 30 . 9 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-142/09911 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 10 . 9 . 1976 
tarihinde kararlaştırılan «1970 Sayılı 1976 Yıh Bütçe Kanunu ile Bu Kanuna Bağlı Cetvellerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ve eki cetveller ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 



G E R E K Ç E 
Birinci Madde : 
Genel ve katma bütçeli dairelerin tedavi yardımı ve cenaze giderleri harcama kalemlerine konulan ödenekler yıl 

yacağından, özlük haklan niteliğindeki bu ödemelerin karşılanabilmesi için Maliye Bakanlığı 1976 yılı Bütçesinin (930 -
murlan Kanununun ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı» harcama kaleminden aktarma yapmak suretiyle k 

İkinci ve Üçüncü Madde : 

Program 
Alt 

program 
Ödenek 
türü 

Faaliyet 
proje 

Harcama 
kalemi 

BAŞBAKANLIK 

MİT Müsteşarlığı 

eklenen 

01 001 620 21 0CX) 000 

İzahat 

Türkiye'nin her bölgesine dağılmış bulun 
Müsteşarlığı üniteleri görevi icaibı. Millî 
istihsal etmek ve istihbarata karşı koyma 
maktadır. 
Ancak, bu ünitelerin kontrol ve murakabe 
elektronik cihazların 'bakım, onarım ve i 
tın istihsali, değerlendirilmesi ve diğer op 
millî güvenlik için zamanında ve süratle 
luk vardır. 
Havayolları, müsteşarlık ünitelerinin bulu 
madığından ve karayolları vasıtalarının da 
de görevin istenilen anda yerine getirilm 
duğundan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müs 
YER 28 - D2 (SKYSERVANT) uçağı ile 
helikopterin satın alınmasına lüzum 'hasıl o 
Uçak ve helikopterin satın alınabilmesi iç 
yıl bütçesinin 111 - 01 - 2 - 0 0 1 620 h 
liranın eklenmesi gerekmektedir. 



Emniyet Genel Müdürlüğü 
Harcama 
kalemi eklenen İzahat 

470 52 460 €00 Son yıllarda feir çok ülkelerde görülen 
610 28 320 000 memeketimizde de önem kazanmaya b 
610 9 960 000 yarattığı tedirginlik ve huzursuzlukların 

zurun sağlanmasına olan menfi etkisi b 
Siyasî Güvenlik, Asayiş, Trafik ve Top 
liği gösterebilmesi için her türlü araç v 
luluğu hâsıl olmuştur. 
Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtında 
ki modeli i ve fazla yıpranmış olması ne 
yapamadığı gibi, Narkotik ve Trafik h 
motorlu taşıta ihtiyaç vardır. Ayrıca; 
olayların fevkalâde önem arz ettiği so 
taşıt ihtiyacı her gün biraz daha artmakta 
Polis teşkilâtının uzun vadede gerçekleşdb 
projesi içerisinde motorize bakımından 
isede mevzubahis tedbirlerin alınması v 
Emniyet Genel Müdürlüğü 1976 yılı Büt 
Savunmanın gerektirdiği alım ve giderle 
liralık, ekli 2 sayılı (R) cetveline eklen 
için de 38 230 '300 liralık ödeneğin eklenm 
Eklenmesi derpiş olunan 111 740 000 li 
lan ile karşılanacaktır. 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/483 
Karar No. : 173 

_ 4 — 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

11 1977 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak, 10 .9 .1976 tarihinde Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sevkediien ve Yüksek Başkanlıkça 4 .1C.1976 tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan «1970 Sa
yılı 1976 Yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun Tasarısı» 
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü : 

Son yıllarda bir çok ülkelerde görülen toplumsal olaylar gün geçtikçe memleketimizde de görülmekte
dir. Toplumun huzurunun sağlanmasına olan menfi etkisi bilinen bir gerçektir. Polisin asayiş, trafik ve top
lum olaylarında gerekli etkenliği gösterebilmesi için her türlü araç ve gereçlerle donatılması zorunluğu doğ
muştur. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün, mevcut motorlu taşıtların eskimesi nedeniyle takip ve eskort görevlerini 
yapamadığı gibi, narkotik ve trafik: hizmetlerinin yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünün 1976 yılı 
bütçesinin 101-02-1-002-400 ile 1H-03-2-001-600 harcama kalemlerine savunmanın gerektirdiği alım ve gider
ler ile makine, teçhizat ve taşıt alımları için 90 740 000 liralık ek ödenek verilmesi öngörülmüştür. 

Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan Kanun Tasarısı Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve rriad-
cL-lcrln müzakeresine geçilmiştir. 

İlgililerin belirttiğine göre, Millî İstihbarat Teşkilâtına istenen 21 000 000.- liralık ek ödeneğin Maliye Ba
kanlığı. bütçesinden, karşılandığı için 1 sayılı cetvelden çıkarılmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi ile 1 sayılı cetvel değiştirilerek, 
Tasarının !. 3. -! ve 5 nci maddeleri ve tasarıya bağlı 2 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 
Gene! Kurulun tasviplerine sunulmak üzere. Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 
Adana 

Muhalifim 
Osman Çıtırık 

Çankırı 
M. Ali Arsan 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurı 

. İstanbul 
Mustafa Parlar 

İzmir 
Muhalifim 

Süleyman Genç 
Kocaeli 

Sedat Akar 
Manisa 

Süleyman Tuneei 

Sözcü. 
Manisa 

Gündüz Sevil gen 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Eskişehir 
M. İsmet A ngı 

İçel 
İbrahim Göktepe 

İstanbul 
Muhalifim 

Engin Unsal 
Kars 

Kemal Okyuy 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Ordu 
Bilâl T aran oğlu 

Kâtip 
Elâzığ 

Hasan Buz 
Bursa 

Hüseyin S. Sungur 

Gaziantep 
/'. Tevfik Kutlar 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

istanbul 
Muhalifim 

Metin T üzün 
Kayseri 

Cemal Cebeci 

Malatya 
Ahmet Karaasla/ı 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Zonguldak 
Sebati Ataman 

Cumhuriyoî Senatosu (S. Sayısı : 664) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanunu ile Bu Kanuna 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1976 yılı Bütçe Kanununun 18 
nci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 18. — A) Devlet Memurları Kanunu, 
Üniversite Persone! Kanunu, Türk Süâhîı Kuvvet
leri Personel Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, 
yönetmelik ve kararnamelerin gerektirdiği harca-
m^:ar için, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-maîî 
transferler) programının (09-diğer malî transferler) 
aîtprogrammm (301-Devlet Memurları Kanununun ve 
yönetmediklerin gerektirdiği giderler karşılığı) faali-
yetindeki ödenekten, genel bütçeye dâhil daire ve 
katma bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer 
alzn (110-ayîıkIar), (120-sözleşmeIi personel, yaban
cı uzmanlar ve yardımcıları ücretleri), (140-sosyal 
yardımlar), (150-ek çalışma karşılıkları - üniversite
lerin gece öğretimi ile iîgiK fazla çalışma ücreti ile 
konferans ücreti hariç), (160-tazmâaaÜar ve ödüEer), 
(170-ödenekIer), (180-tedavi yardımı ve cenaze gi
derleri) harcama kaîemîerine ve % 1 ek karsıhklan 
i!e ilgili tertiplere yeteri kadar ödenek aktarmaya 
Maayc Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek 
Maîiyc Bakanınca ihtiyaç nispetinde artırılabilir. 

Ancak giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan 
veya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile kar
şılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel büt
çeden Hazine yardımı alan katma bütçen idareler 
için bu fıkra hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 2. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde vazıh ter
tiplerine (90 740 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BÜTÇE KA R M A KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanunu ile Bu Kanuna 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin iüşik 1 saydı cetvelde yazın ter
tiplerine 90 740 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağîı MADDE 3. 
(A) işaretti cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs- . kabul edilmiştir. 
minin sonunda bulunan «237 sayılı Kanuna göre sa
tın alınacak taşıtlara ait cetvel» üstesine iîişlk (2) sa
yısı cetvelde yazık taşıtlar eklenmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Cumhuriyet-"Senatosu (S: Sayısı : 664) 
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Hükümet Tasarısı 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 4, — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabıü edilmiştir. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

10 . 9 . 1976 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aks ay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
O. A sil t ürk 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Basol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekei Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda Tar. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Ttik. Balkanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapanîı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik baKam 
A. M. A blum 

rumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 664) 



HİZMETİN TERTİBİ 
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TASARIYA BAĞLI CETVELLER 

(1 SAYILI CETVEL) 

AÇIKLAMA EKLENEN 
MİKTAR 

01 

(A) 

BAŞBAKANLIK 

MİT Müsteşarlığı 

MİT İstihbarat hizmetleri 
İstihbarat hizmetleri 

21 000 000 

001 Makine, teçhizat ve trşıt alımları 
620 Makine, teçhizat alım ve büyük onarımları 

TOPLAM 
21 000 000 
21 000 000 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
Destek hizmetleri 

80 780 000 

002 Donatım (Levazım) Bakım ve onarım hizmetleri 
470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderler 52 460 000 

03 

001 İşçilik, proje giderleri, makine, teçhizat, taşıt alımları ve 
kamulaştırma 

610 Taşıt alımları 
Güvenliği sağlama ve düzenleme 
Trafik 

28 320 000 
9 960 000 

001 İşçilik giderleri, makine, teçhizat, taşıt alımları 
610 Taşıt alımları 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

9 960 000 

90 740 000 

111 740 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 664) 
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(2) SAYILI CETVEL 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
237 sayılı Kanuna göre satın alınacak taşıtlara ait cetvel 

Sıra 
No. : Adet Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

2 200 Binek tenezzüh «Küçük tip» (4 X 2) Destek - trafik hizmetleri için 
11 108 Kaptıkaçtı şehir içi hizmetleri için (4 X 2) Destek hizmetleri için 
25 20 Otobüs «en az 20 kişilik» (4 X 2) Destek hizmetleri için 
31 15 Ambulans şehir dışı hizmetleri için 

«Pick - Up üzerine yapılına (4 X 2) Trafik hizmetleri içm 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLİ 
CETVELLER 

( 1 Sayılı Cetve!) 

Eklenen 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
101 Genel Yönetim ve Destek hizmetleri 80 780 000 

02 Destek hizmetleri 
1 

002 Donatan (Levazım) Bakını ve Onarım hizmetleri 
470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderler 52 460 000 

T s* 

001 İşçilik, proje giderleri, makine teçhizat, taşıt alımları 
ve kamulaştırma 

610 Taşıt alımları * 28 320 000 
11 Güvenliği sağlama ve düzenleme 9 960 000 

03 Trafik* 
2 

001 İşçilik giderleri, makine, teçhizat, taşıt alımları 
610 Taşıt alımları 9 960 000 

Toplam .90 740 OC0 
Tasarıya bağlı 2 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir 
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