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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/734; 
S. Sayısı : 844) görüşülmesine devam edilerek; 

Orman Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve, 
Maliye Bakanlığıjbütçeleri kabul edildi. 
Orman Genel Müdürlüğü (1/747; S. Sayısı : 

827) ile, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (1/736; 

(S. Sayısı : 830) 1973 yılı Bütçe kanunu tasarı

larının maddeleri kabul edilerek, tümlerinin 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

27 Şubat 1973 Salı günü saat 09,00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 22,20'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Hakkı Gökçe Orhan Daut 

Kâtip 
Tunceli 

Kâtip 
Kayseri 

Hüseyin Yenipmar Tufan Doğan Avşargil 

SORULAR 

Yazdı sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu'nun, Dinar ilçesine bağlı Bülüçalam köyü
nün yol durumuna dair yazılı soru önergesi, Köy 
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1537) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı kö
yünde ilkokul yapımına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1538) .. -

3. — Sakarya Milletvekili Turgut Boztepe'-
ııin, Sakarya ilinde selden zarar görenlerin işçi 

olarak yurt dışına gönderilmelerine dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa, İmar ve İskân ve 
Çalışma bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/1539) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ba
tı Trakya'da yaşayan soydaşlarımızın bir kısım 
haklarının Yunan mahallî makamlarınca kısıt
landığına dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1540) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'
ın, Tekirdağ Valisi hakkında Millet Meclisinde 
yapılan konuşmalara dair yazılı soru önergesi 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1541) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, bâzı maddelerinin kaldırı İması ve bu ka
nuna yeni maddeler eklenmesine dair kanım ta
sarısı (1/790) (Millî Savunma, İçişleri ve Plân 
komisyonlarına)' 

2. •— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 40 ncı maddesi (c) fıkrasının (I) 

işaretli bendinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/791) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

3. — 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de imzala
nan Demiryoluyla Yolcu ve Bagaj Taşımasına 
İlişkin Sözleşme (CIV) ve Ekleri ile Demiryo
luyla Eşya Taşımasına Müteallik Sözleşme 
(CİM) ve Eklerinin Ek Protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(1/792) (Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 09,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : M. Şevket Doğan (Kayseri), Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — 70 nci Birleşimi açıyorum. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclîsi 1/734; 
Cumhuriyet Senatosu 1/124) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 844) (1) 

BAŞKAN •— 1973 yılı bütçe müzakerelerine 
devam ediyoruz. 

1 nci maddeyi tekrar okutuyorum : 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel hükümler 
Birinci kısım : Gider, gelir ve denge 
A) Gider Mitoeisli *: 
Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelerin 

harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, ikinci fıkrada belirtilen şekilde 
kesintiler yapıldıktan sonra (60 953 023 020) 
liralık ödenek verilmiştir. 

Genel bütçeli dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelin 1 nci kod numaralı ödenek tü
rü altında yer alan 300, 400, 500, 600, 700 ve 800 
kod numaralı harcama kalemlerindeki ödenek
lerinden % 6,5 oranında ki, ceman 500 000 000 
liralık kısmı kesilmiştir. 

Bu hüküm katma bütçeler hakkında da uy
gulanır. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, eğer müsaade buyurulursa 1 nci 
maddeyi rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Müzakeresinin tehirini talebe-
diyorsımuz. 

Komisyonca maddenin müzakeresinin tehiri 
talebedilmiş bulunmaktadır. Madde üzerinde ve-

(1) 844 S. Sayılı basmayazı 59 ncu Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

rilmiş önergeler de vardır; tehiri hususunu oy
larınıza arz ettikten sonra, önergelerle birlikte, 
tehir sebebiyle komisyona tevdi olunacaktır. 

Tehiri hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

A — GELİR BÜTÇESİ 

BAŞKAN — İkinci maddeyi okutuyorum. 
B) Gelirtrat^elsiır 
Madde 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(56 953 023 020) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Gelir bütçesi üzerindeki müza
kerelere geçiyoruz. 

Gelir bütçesi üzerinde grupları ve şahısları 
adına söz almış bulunan sayın milletvekillerini 
arz edeceğim. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Hasan Tos
yalı, Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Sayın Ce
hil Sungur, Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
İsmet Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Nail Atlı, Demokratik Parti Grubu 
adına Sayın Necati Çakıroğlu söz almış bulun
maktadırlar. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere; Sayın 
Mevlüt Ocakçıoğlu, Sayın Yazıcıoğlu, Sayın Dal-
dal, Sayın Akova, Sayın Kürşad söz almış bu
lunmaktadırlar. 

İlk söz, Millî Güven Partisi Grubu adına Sa
yın Hasan Tosyalımda buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; başta Sayın Bakan Müezzinoğlu 
olmak üzere Maliye Bakanlığının mümtaz men
suplarını selâmlayarak Grubum adına gelir büt
çesi üzerindeki görülerimizi arz etmeye çalışa
cağım. 
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1973 gelir bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
arz etmeden önce, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının öngördüğü kamu gelirlerine ilişkin 
önemli birkaç noktaya değinmek istiyorum. 

Asrımızın ortak özelliği; kamu maliyesinin 
öneminin ve genişliğinin gitikçe artması, malî 
olayların ekonomik olaylara, ekonomik olayla
rın da malî olaylara karşılıklı olarak etkide bu
lunmalarıdır. 

Gelişmekte olan memleketler için temel he
def, hiç şüphesiz ki, çok süratli bir kalkınmayı 
gerçekleştirmektir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve 
Hükümet programında öngörüldüğü üzere, eko
nomide genel dengenin korunması, yani kalkın
manın gerektirdiği kaynak artışının sağlanması, 
ekonomik faaliyetlere yön verilmesi, sosyal den
gesizliklerin giderilmesi yeni vergilere başvu
rulmadan, mevcut sistemin ıslahı ile mümkün 
olabilecektir. Vergilerden teşvik ve yöneltme 
amacı ile daha etkin ve daha yaygın bir şekilde 
yararlanmakta isabet vardır. 

Kamu gelirleri arasında, şüphesiz ki, en 
önemlisi vergi gelirleridir. 

Yeni plân döneminde, vergi gelirlerinin tah
mininde 1972 yılında kanunlaşan vergilerle, ka
nunlaşması beklenen vergi tasarıları ve vergi 
idaresinin yeniden düzenlenmesi ve malî yargı 
sistemine getirilecek yenilik sonunda sağlana
cak sürat, etkinlik ve verimlilik esas alınmıştır. 

Gelir ve Kurumlar vergisiyle Vergi Usul Ka
nununda yapılacak değişiklikler büyük önem 
taşır. 

Vergi sistemimizin anakanunları durumunda 
olan bu mevzuatta, vergi hasılatı ve vergi ada
leti açısından, uygulamada görülen aksaklıkla
rın bu tasarılar ile giderilmesini dileriz. 

Gider Vergileri Kanununun bir an evvel ele 
alınarak yeni esaslar getirilmesi zorunlu görül
mektedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkele
rinde uygulanmakta olan «Katma Değer Ver
gisi» ekonomimizin kaynak dağılımını plân he
deflerine uygun olarak düzenlemede yardımcı 
olacağı gibi, yatırım mallarında vasıtalı vergi
lerin yükünü kaldırabilir, ihracatı büyük ölçü
de teşvik edebilir. Ayrıca, getireceği vergi dü
zeni bakımından da, mevcut vergilerin uygu
lanmasında oto kontrolü geliştirerek verimi ar
tırabilir kanaatindeyiz. Bu itibarla Hükümetin 

«Katma Değer Vergisi» üzerindeki çalışmalarını 
tamamlayarak Meclislere sunmasını faydalı gö
rüyoruz. 

Vergi kanunlarında yapılacak değişikliklere 
paralel olarak, vergi idaresinin yeniden dü
zenlenmesi, gerek vergi adaleti, gerekse vergi 
hâsılatı noktasından etkinliği ve verimliliği ar
tıracak önemli bir tedbir olarak görülmektedir. 

Vergi kanunlarının uygulanmasında bu çok 
önemli husus ekseriya ihmal edilmiş olup, vergi 
mevzuatı değişikliklerine lüzumundan fazla 
emek ve zaman harcanmıştır. 

tik plânda yapılacak iş, mükellef - idare iliş
kilerinde olumlu yönde yakınlaşmayı, işbirliği 
ve anlayışı sağlayıcı tedbirlerin alınmasıdır. 

Muhterem arakadaşlarım, yurdumuzda âdil 
ve etkili bir vergi denetimimin sağlanabilmesi 
için, kontrol ve inceleme elemanlarının, gerek 
sayı gerekse kalite bakımından takviyesi, nef'i 
Hazine zihniyetinden uzak, yani mükellefle Ha
zine hukukunu telif eden tarafsız bir denetim 
müessesesinin kurulması Hükümetçe önemle ve 
sebatla üzerinde -durulması gereken bir husus 
olarak mütalâa edilmektedir. 

Öte yandan, vergi ile meşgul personelin 
sorunlarına el atılmasını, vergi dairelerinin ça
lışma şartlarının ve imkânlarının takviye e'dil-
'mesini ve bilhassa bu yönde eğitime önem veril
mesini Hükümetten bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şim'di 
1973 gelir bütçesi tahminleri üzerinde durmak 
istiyorum. ]972 gelir bütçesinde 45 060 000 000 
TL. olarak tahmin edilen vergi gelirlerinin an
cak 39 milyar TL. olarak gerçekleşelbileceği an
laşılmaktadır. 

Bu durumun başlıca nedenleri, Finansman 
Kanunu değişiklik tasarısının kanunlaşmamış 
olması; Emlâk Vergisi Kanununun değişiklik 
tasarısı ile Malî Denge Vergisi kanunu tasarı
sının Hükümetçe gelir tahminlerinde dikkate 
alınan şekilde kanunlaşmamış olniiasıdır. 

1973 gelir bütçesi tahminlerimde ise, sadece 
Finansman Kanununun değişiklik tasarısından 
beklenen 750 milyon TL. dikkate alınmıştır. 
1973 gelir bütçesinde yer alan vergi tah
minleri, komisyondaki değişikliklerle birlikte 
48 252 000 000 TL.'dır. Bunun, 1972 malî yılı 
sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen 38 mil
yar liraya nazaran otomatik artış tahmini, Fi-
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nansnıan Kanununun değişiklik tasarısı ile Ön-
fgörülen 750 milyon TL. hariç - % 22.2 civarın
dadır. 

Vergi gelirlerinin son 10 yılda görülen artış 
trentleri inlenecek olursa, bu tahminin gerçekçi 
ve oldukça ihtiyatlı olduğu sonucuna varılabi
lir. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtıma gelir 
bütçesi üzerinde bâzı rakamlar vererek devam 
edeceğim. 

Tahminlere göre, Devlet gelirlerinde % 24 
artış olabilecektir. Bu tahminlerin % 27'ye 
kadar da ulaşabileceğini ummaktayız. 

Türkiye'deki vergi yükü oranı 1963'te tüm 
gayrisâfi millî hâsılanın % 13'ü, 1972ide % 17' 
si, 1973't e % 20'sidir. 

1973'te vergi gelirleri toplamı tahminen 
48 250 ÖO0-0O0 lira civarında olacaktır. G-ay-
risâfi millî hâsılamız ise, 282 milyar liraya çı
kabilecektir. 

Türkiye'deki gelir yükünü diğer memleket
lerle mukayese edersek, bir kısım memleket
lerde, bizdekinden daha fazla olduğunu görü
rüz. Meselâ, İtalya'da % 31, Fransa'da ise, 
ı% 36'dır. . 

Türkiye diğer bütün memleketlerle vergi 
yükü bakımından kıyaslandığında, dünyada 
22 nei, 23 ncü sırayı işgal etmektedir. 

Halen Türkiyemizde vergi artırmasından 
ziyade, vergi idaresinde ıkamu gelirlerinin artı
rılması maksadiyle zayiatları önleyici reformlar 
yapılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 

1971 yılındaki fiyat hareketleri, 1972 yılın
da da, tesiri gittikçe azalmak suretiyle etkisini 
sundurmuş olmakla beraber, para ve kredi po
litikamıza tesir etmeye devam etmiştir. 1972 ve 
1973'te fiyat hareketelrinin hızını daha da kes
mek için açık finansman yoluyle para arzını 
azaltmak şarttır. 

• Yeni Kredi ve faiz politikamız'ı tet
kik edersek; İSınaî yatırımlarımızı hızlandır
mak, tarım ve ihracatı arttırmak için uzun ve 
orta vadeli kredi faizlerinin azaltılmasının ve 
kredi temininin kolaylaştırılmasının yararlı ola
cağı inancındayız. Hükümetimizin de, Maliye-
ımizin de bu yolda büyük gayret içinde olduğu
nu memnuniyetle müşalhede etmekteyiz. 

Döviz rezervleri; döviz rezervlerindeki ar i 
tış memnuniyet vericidir. Bu rezervlerin en iyi 
şekilde değerlendirilmesini dileriz. 

J Merkez Bankamızın dış taahhütlerini tetkik 
ettiğimizde, dışa gidecek döviz miktarının 462 

j ımilyon dolar eivarmda olduğu ve net döviz im-
! kânımızın (geçen seneye nazaran 60 milyon dolar 
J civarında artış ıbulunduğu ta'hmin edildbilir. Bu 
i sebeple, mâkul bir rezerv politikası takip etımek 

İhtiyacımız vardır. Sayın Maliye Bakanlığının 
I !bu yoldaki gayretlerini yakından izliyoruz; 

doğru yolda oldukları inancındayız. 
Her sene takriben 200 milyon dolar civarın

da anapara ve faizini ödemek zorunda olan Hü
kümetin çok ihtiyaltlı îbir döviz politikası takip 
etmesi lâzım igeldiği inancındayız. Bu sebeple 
Hükümetin döviz rezervi israfına gitmemesini 
'temenni ediyoruz. 

ıMulhterenı arkadaşlarım, Türkiye'nin iktisa
dî, sosyal ve kültürel sorunlarının kısa zaman
da halledilebileceği kanaatinde değiliz. Zira, he
pimizin malûmu olduğu üzere, kiökü çok eskidir 
ve derinlerdedir. Hal tarzları da ayni şekilde 
'çok zor, ağır ve çeşitli (bir çalışmayı gerektirir. 

Hükümetimiz, Türkiye sorunlarını, kalkınma 
plânlan çerçevesinde ve yine bu plânlar içinde 
tespit ediliş yıllık programlarla halletmeye ça
lışmaktadır. Bu gayretlerinden dolayı yi
ne memnuniyetimizi belirtmek isteriz. 

Melen Hükümeti ve •sayın Maliye Bakanı Mü-
ezzinoğlu yalnız 10 aylık bir zamandır iş ıbaşmda 
ibulunmafetadır. Evvelâ hepimiz bu hususu göz-
önüne .almalıyız. Bu zamanın Türkiyenin bütün 
iktisadî, sosyal ve kültürel sorunlarını 'hal için 
kâfi olmadığı aşikârdır. Böyle olmakla heralber 
sayın Melen Hükümetinin ve sayın Maliye Ba
kanlığının 1970'ten beri artan fiyatların hızını 
fbu kısa zaman içerisinde tatmin edici bir ölçü
de kesmiş olmasını takdirle karşılıyoruz. Gele
cek zaman içinde de, bu fiyat artışı hızının nor
male (getirilebileceği inancındayi'z. 

Hükümetin Ibu mühim görevine ilâveten; bu 
kısa sürede başardığı millî geliri arttırmak, sa
nayii denigeli bir şekilde, yurt sathına yaymak, 
ıgeri ikalmış bölgelerimizi kalkındırmak, fabri-
Ikasız il bırakmamak, sanayi üretimini artırmak 
yolunda hazırlık adımlarını atmak, nüfus artışla
rımızla mütenasip olarak artmakta olan insan 
güeüne yeni iş sahaları meydana getirmek; 

1972 - 1973 yılında sosyal alanda asgarî üc
retlerin yeniden tespitini ve artırılmasını mâ
kul ölçüler dahilinde sağlamak: 
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.Orman ve tarım sigortası tasarılarını nuzifr-
lamafe: 

Bağ — Kur Kanununun tatbikine .başlamak 
gıilbi memnuniyet verici 'bir çok faaliyetlerini 
takdirle karşılıyoruz. 

'Sayın Milletvekilleri, Melen Hükümetinin 'bu 
'başarılı faaliyetlerine ilâveten şu hususları da 
belirtmenin kadirşinaslık olacağını kabul lediyo-
ıruz, 

1'97İ3 yılında toplam yatırımlar 50 milyar li
raya yaklaşmıştır. 1972.de sanayi üretimi % Tl 
artmıştır. İki yıl 'önce bu artış oranı % 2,5 ci
varında idi. Millî gelir % 20'ye ya'km bür artış 
göstermiştir. İhracatımız % 30, ithalâtımız % 34 
fazlalaşmıştır. Devlet harcamalarında israfı 
önleyici tedbirleri alma yoluna gidilmiştir. 

Muhterem 'arkadaşlarım, böylece gelir bütçe
si hakkındaki Millî Güvem Partisinin görüşleri
ni arz etmiş bulunuyorum. 

Bunlara ilâve olarak bütçe hakkındaki ge
nel 'kanaatlerimizi de şu şekilde hülâsa edebi
liriz : 

1OT3 bütçesi istikrara dönüktür; 
Fiyat bareketlerinli mâkul hale getirme he

defini gütmektedir; 
Kalkınma plânına uygundur, program - (büt

çe usulünü getirmiştir; 
Yıllık proıgramı iyi bir şekilde aksettirmek

tedir ; 
Reformlara dönüktür; 
1973 program - bütçesindeki /bütün işler için 

gerekli ödenekleri havidir; 
Devlet ierafnı azaltıcı ve gelirini artırıcı 

mahiyettedir. Netice olarak, bu bütçe, m>emle-
'ketimizin bütün meselelerini .çok kısa zaman içe
risinde yalnız başına elbette ki halledemez; fa
kat bu meselelerin halline büyük mikyasta yar
dımcı olacağı kanaatindeyiz. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım,, 
İra şekilde gelir bütçesi ihakkmdaki sözlerim>e 
son verir, Millî >Güven Partisi Grubu adına büt
çenin, Maliye teşkilâtımıza ve milletimize hayır
lı olmasını diler, başta Maliye Bakanımız sayın 
Müezzinoğlu olmak üzere, Maliye Bakanlığımı
zın, hakikaten son yıllar içinde çıok Ibüyük [gay
ret içinde bulunan mümtaz mensuplarına teşek
kürlerimizi sunarak hepinize saygılar sunarım. 

(lAlkışlar) 

I BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Calâl Sungur?. Genel Kurulda yok
lar. Adalet Partisi Gruibu adına Sayın İsmet 
Sezgin... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
biz görüşlerimizi bütçenin tümü üzerindeki ko-

I nuşmalarda izah letmiştiık. Şimdi konuşmaya
cağız. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa

yın Necati Çakıroğlu.. Yok. 
I Maliye Bakanı Sayın Müezzinoğlu, buyuru

nuz efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA* MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1973 

I malî yılı bütçe tasarısının gelirlerle ilgili kıs
mı üzerinde, bütçenin tümü dolayısıyle yapılan 
tenkitler sırasında, Hükümet görüşünü Yüce 
Heyetinize arz etmiştim. 

I Sayın Tosyalı'nm Millî Güven Partisi adına 
yaptığı konuşmadan sonra, kısaca, bir iki nok-

I tayı tekrar dikkat nazarlarınıza arz etmek için 
I müsaadeniz;i rica ederim. 

I 1973 malî yılı bütçesinin başlıca özelliklerin-
I den biri, bu bütçe ile birlikte yeni vergilerin 

getirilmemiş olmasından kendini gösterir. Büt-
I çe tatbikatımızda, her yıl yeni bütçe ile birlik-
I te yeni vergiler getirilmesi, ya da mevcut ver

gilerin oranlarının değiştirilmesi, aşağı yukarı 
devamlı bir tatbikat halini almıştı. Bu bütçe ile 

I ilk defa, bu yol terkedilmiş bulunmaktadır. 
Gerçelkten, 1973 malî yılı bütçesinde hiçbir ye-

I ni vergi öngörülmediği gibi, vergi kanunları 
üzerinde yapılmakta olan çalışmaların ileride 

I getirmesi beklenen gelirler de, vergi tahminleri 
arasında yer almamıştır. Bunun tek istisnası, 
Finansman Kanununda yapılması öngörülen 

I değişiklikte yer almaktadır. Yüce Heyetin ma
lûmu olduğu üzere, Finansman Kanununda ve 

I bu çerçeve içinde, yürürlükte bulunan İşletme 
j Vergisinde yapılacak tadilâtla ilgili tasarı ko-
I misyonlardan geçerek Yüce Heyete gelmiş bu

lunmaktadır. 
Bu tasarının bu durumu nazarı dikkate alın

mak suretiyle, kanunlaştığı takdirde getirmesi 
beklenen 750 milyon liraya vergi gelirleri taih-

I minleri arasında yer verilmiştir. Bu istisna dı
şında, Hükümetçe üzerinde çalışılmakta bulu-

I nan öteki tasarıların kanunlaşması halinde ge-
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•tinmesi beklenen gelirlere, gelir tabminleri 
arasında yer verilmemiş bulunmaktadır. 1972 
yılı bütçesi ve bu bütçenin tatbikatından alınan 
neticeler, bu konuda bu kadar açık şekilde ha
reket edilmesi zorunluluğunu ortaya koymuş 
(bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, 1972 malî yılı bütçesi Yüce He
yetinize takdim edildiği sırada, Hükümetçe 
Meclislerimize takdim edilmiş olan tasarıların 
getireceği gelirlere, vergi taibminleri arasında 
yer verildiği gibi, üzerinde çalışılmakta olan 
tasarılardan beklenen gelirler de yine aynı şe
kilde vergi tahminleri arasında yer almıştı. 
Tasarıların bir kısmının tamamlanamamış ol
ması, tamamlanan tasarıların kanunlaşması sı
rasında bunlar üzerinde yapılan değişiklikler, 
beklenen gelirin tahakkuk etmemesi gilbi bir 
neticeyi ortaya koymuştur. Bu yüzden, 1972 
yılı bütçesinin daha başlangıçta sekiz milyar 
liralık bir açığı ihtiva ettiğini Yüce Heyetinize 
arz etmiş bulunuyorduk. 

Bu nedenledir ki, 1973 malî yılı bütçesi ha
zırlanırken, gider tahminlerimde olduğu gilbi, 
gelir tahminlerinde de tam bir samimiyetle ha
reket edilmesi ilkesi benimsenmiş ve başlangıç
ta da arz ettiğim gibi yalnız yürürlükte bulu
nan vergi kanunlarının normal taihmin ölçüleri
ne göre 1973 malî yılı içinde getirebileceği ge
lirlere tahminler arasında yer verilmiş bulun
maktadır. İlık nazarda, 1972 malî yılında gelir 
tahminlerinin tahakkuk etmemesi karşısında, 
özellikle vergi gelirlerinde öngörülen 10 milyar 
civarındaki artışın, bütçe açığı bakımından bir 
mesele teşkil edebileceği akla gelebilir. Bütçe
nin tümü üzerimde yapılan tenkitler sırasında
da açıkladığım gibi, bu konuda da elde mevcut 
verilerin en hassas şekilde değerlendirilmesine 
özel önem atf edilmiştir. Bütçenin hazırlandığı 
sırada, yani Eylül ayı içinde yapılan tahminler, 
vergi gelirlerinde 1973 yılı içinde 47 milyarlık 
bir gelirin tahmin edilebileceğini ortaya koy
maktaydı. Şimdi, geride bıraktığımız iki ay 
içinde elde edilen neticeler, bu tahmini doğru
lamış' bulunmaktadır. Bugünkü şekliyle vergi 
gelirlerinde öngörülen artış, 1972 yılma göre, 
'% 18,4 oranında bir artışı ihtiva etmektedir. 
Gelirin seyri ve daha önce.ekle edilen neticeler 
bu tahmini doğrular niteliktedir. 

Bu itibarla, ilk nazarda, normalden üstün 
gibi görülen artışın, biz, 1973 yılı içinde gerçek
leşeceğine ve bu bakımdan bütçede herhangi 
bir açık ortaya çıkmayacağına inanıyoruz. Bu 
noktayı böylece, bir kere daha Yüce Heyetin 
dikkat nazarlarına arz ettikten sonra, vergi 
reformu ile ilgili olarak bir - iki noktayı da kı
saca belirtmek istiyorum. 

Kalkınma plânında, memleketimizde vergi 
uygulanmasının ulaştığı bugünkü nokta göz-
önümde tutulmak: suretiyle, kalkınmamızın ve 
normal Devlet hizmetlerinin yürütülmesinin ge
rektirdiği gelirlerin, yeni vergiler getirmek su
retiyle değil, mevcut sistem üzerinde değişiklik
ler yapılmak 've bu sistemi bir reform anlayışı 
içinde yeniden düzenlemek suretiyle gerçekleş
tirmesi öngörülmüş bulunmaktadır. Bu alanda 
yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalış
malar, vergi kanunları alanında başlıca vergi
lerimizi teşkil .eden Gelir Vergisi ile Kurumlar 
Vengisi Kanununun boşluklarının doldurulma
sını ve yine aynı anlayış içinde Vergi Usul Ka
nununun gözden geçirilmesini kapsamaktadır. 
Bu suretle, bu kanunların boşluklarını doldur
mak suretiyle otokontrol mekanizmasının işle
tilmesi ve yaygın olduğu bilinen vergi kaybı
nın önlenmesi öngörülmektedir. Hiç şüphesizdir 
ki, vergi sistemimizi bu noktaya ulaştırmak, 
yani yaygın olduğu bilinen vergi kayıplarını 
önlemek; vergi gelirlerini artıracağı gibi, hak
sız rekabeti de önleyecek, aynı zaımanda vergi 
sistemimizin tüm olarak vergi yükü bakımın
dan sosyal adalet ilkelerine daha çok yaklartı
rılmasına imkân verecektir. 

Vergi reformu çalışmalarının .,vergi kanun
larına'dönük bu yönü yanında, vergi idaresiyle 
ilgili bir yönü. de bulunmaktadır. Şimdiye ka
dar uygulamalar bize şunu göstermiştir ki, ver
gi kanunları ne kadar iyi olursa olsun, bunlar
dan beklenen randımanın elde edilebilmesi 
için vergi idaresinde esaslı surette İslâhat ya
pılmasına ve vergi ile mükellef ilişkilerinin iyi
leştirilmesine ihtiyaç, vardır. 

Yüce Meclise sunulmuş olan Vergi İdaresi 
Kanunu, bugünkü vergi teşkilâtının bu anlayış 
içinde yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. 
Şimdiden, bu alana, bu hedefe dönük tedbirler 
cümlesinden olmak üzere, vergi dairelerinin 
kadrolarının takviyesi yoluna gidileceği giıbi, 
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ayrıca vergi dairelerinde ihtisaslaştırnıa yoluna 
-da, gMUmiştir. 1972 yılı içinide 21 emlak vergi-
si dairesi kurularak çalışmalara başlamış bu
lunmaktadır. Ayrıca, yeniden 5 ihtisas dairesi 
kurulmuştur. Bu programın uygulanmasına 
1973 malî yılı içinde: de devam edilecektir. 
Bunun yanında, vergi incelemesinin daha etki
li bir hale getirilmesi için, vergi kontrol me
murluğu kadrosu genişletildiği gibi, vergi kont
rolörleri kadrosu da önemli şekilde güçlendiril
miştir. Halen vazife gören vergi kontrol me
murları sayısı 634'e vergi kontrolörleri sayısı 
da 50ö'e çıkmış bulunmaktadır. Bu iki teşki
lât ve buna ilâveten daha yüksek bir seviyede 
veırgi incelemesiyle görevli bulunan Maliye Tef
tiş Kurulu ile Hesap Uzmanları Kurulunun ge
liştirdikleri yeni metotlar çerçevesinde yaptı/k
lan çalışmalar, daha 1972 yılı içinde çok olumlu 
sayılalbi] \cek neticeler vermiş bulunmaktadır. 
Biz şuna inanıyoruz ,ki, bu yoldaki uygulamaya 
devam edildiği takdirde, vergi idaresinde yapı
lacak ıslâhatla birlikte, biraz önce arz ettiğim, 
vergi kayıplarının asgarî hadde indirilmesi im
kân dahiline girecektir. 

Vergi reformu çalışmaları, başka bir alan 
•olarak, vergi yargısını da kapsamaktadır. İda
re ile mükellef arasında çıkan ihtilâfın uzun 
zaman askıda kalması, Devlet bakımından ol
duğu kadar, bizzat mükellef bakımından da çe
şitli sakıncaları beraberinde getirmektedir. Bu 
«sebepledir ki, bugün Vergi İtiraz ve Temyiz 
'komisyonları tatbikatının yerine Vergi Mah
kemeleri kurulması kararlaştırılmış ve bununla 
ilgili tasarı da Yüce Meclise sunulmuş bulun
maktadır. Bugünkü tatbikattan vergi muhke-
meleri tatbikatına geçmek, vergi ihtilâflarının 
süratle ve aynı zamanda gerek idare, gerekse 
mükellef bakımından daha iyi şartlar içinde so-
nuelandınlımasına im'kân hazırlayacaktır. Bü
tün bu nedenlerle Hükümet olarak biz, 1973 
malî yılı bütçesinde öngörülen gelirlerin tahak
kuk edeceğine ve aynı zamanda biraz önce arz 
ettiğim tedbirlerin gerçekleştirilmesi suretiyle, 
Türk vergi sistemine, vergi idaresine ve vergi 
yargısına çağdaş bir hüviyet verilebileceğine 
İnanıyoruz. 

Bu uygulama ve buna paralel olarak bütçe 
giderleri alanında öngörülen tedbirlerin gereçek-
'l&Ştirilmesi, Türk maliyesine ve Türk bütçe 
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tatbikatına eskisine nazaran hiç şüphesiz ki, 
daha ileri ve daha verimli bir hüviyet vermiş 
olacaktır. 

Bu duygular içinde, Yüee Heyetinize saygı
larımı sunuyorum. (Alkışlar). 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Oeakçıoğlu, bu
yurun. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; ben de Devlet ge
lirleri seviyesi ve gelir seviyemizin, halkımızın 
ve ülkemizin genel durumu üzerindeki yan etki
leri üzerinde durmak istiyorum. 

Genellikle kabul edilmektedir ki, Hazine ge
lirimiz olması gerekenden çok azdır. Bu sebeple 
yurt sathına yeterli hizmet götüremiyoruz. Ge
lir potansiyelimiz yüksek ölçüler göstermekte
dir. Hazine neden gerekli seviyeye yükselemi-
yor? Sebebini arz edeceğim. Şöyle ki; bakıyor^ 
sunuz, adam İstanbul'un en iyi semtlerinden bi
rinde oturuyor; 3 - 4 bin lira aylık ev kirası ve
riyor; altında 300 bin liralık araba; üzerinde 
şık elbiseler; eşi ve çocukları da onun gibi en 
iyi şekilde giyiniyor, yiyor, içiyor, eğleniyor; 
yazı, Ada'da geçiriyorlar; evlerinde ahçı ve hiz
metçileri var; yaşadıkları günlük hayat ayda orta
lama 30 - 40 bin lirayı gerektiriyor; bu hayatın 
daha az bir para ile yaşanması mümkün değil; 
beyefendi tüccardır, adı sanı vardır; ama def
terdarlığın vergi cetvelinde pertavsızla araşan 
vergi ödediğini göremezsin; çok defa zarar gös
terir, ya da 3 - 5 bin lira vergi ile geçiştirir. 
Serbest meslek erbabının dahi çoğu böyle. Bu, 
yalnız İstanbul'da değil, her ilimizde, her ilçe
mizde, köylerimizde de böyle. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Kimmiş onlar? 
MEVLÜ OCAKÇIOĞLU (Devamla) — «Kim

miş o?» diyen sevgili arkadaşım, seçim bölge
sinden bu tipte bir insanın, vergi dairesindeki 
beyanına bir bakarsa, her halde bulması zor ol
mayacaktır. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Adresini veri
niz; bakalım. 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — Bir 
tanıdığınıza bakarsınız, beyefendi. 

Türkiye'de vergi yükü, memur ve işçi ile va
sıtalı vergiler kanaliyle geniş ve fakir halk kit
lelerinin omuzundadır. Bu kısmın büyük bir 
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parçasını bir yazıdan aldım. Bunu halk kitleleri 
okumaktadır. Yetkililerin de zaman zaman bu 
gerçeği doğrulayıcı beyanlarda bulunduklarını 
görmekteyiz. Bu beyanlar, şu yazılan gerçeği 
doğrulamaktadır. 

Vasıtalı vergilerin 1953 yılındaki miktarı 27 
milyar; sigaradan, şundan, bundan olmak .sure
tiyle vatandaştan alman vergi. Gerçek bu iken, 
vergi kaçakçılığını önlemek için var olan ilmî 
çareler getirilmez, arasıra lâf olsun diye kaçak
çılığı önleyici, vergi ödemeyenlere vergi yükle
yecek tasarı ve teklifler de, Meclis çoğunluğu
nu teşkil eden grup ve o zihniyette olan temsil
ciler tarafından binbir dereden su getirilerek 
ya reddedilir, ya da kuşa çevrilir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ne demek, ya
ni? 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — hin 
daha kötüsü, ülkeyi geri kalmışlığın karanlığın
da, geniş halk kitlelerini yoksulluk içinde mah
kûm tutan bu ve buna benzer malî ve ekonomik 
adaletsizlikleri ortaya sererek, nasıl önlenileee-
ğinin ve hangi ilmî yollar ve' usullerle giderile
ceğinin ilkelerini kamuoyuna ve talebelerine 
anlatmaya çalışan profesörler, bu Yüce Meclis 
kürsüsünden ipe çekilmekle tehdidedimıckte; 
komünizmin yağlı karası, bu iyiniyetli, gerçek
leri dile getiren kişilerin ak alınlarına sürülmek 
istenmektedir. Böylece de, ülkedeki vergi ka
çakçılığı, talan, halk sırtından geçinme geleneği 
sürdürülmektedir. 

Düşüncenin, özerk eğitimin yağlı ipe çekil
mesini özleyen insanların, demokrasi ile yönelti
len bir ülkede, hattâ Temsilciler Meclisinde bu
lunabilmesi, genç demokrasimiz için ne korkunç 
bir talihsizliktir. Asıl korkmak lâzımgelen ger
çek şu; geniş halk kitleleri yoksulluk ve ada
letsizlik içinde kıvranırken, bu ilkel yönetimi 
sürdüren bir avuç yöneticiye ve çıkar çevresine 
karşı, halkın biriken öfkesinin, bir gün, bu 15'-
lerin, 15 binler ve milyonlar olarak karşımıza 
dikilebileceğini düşünmemek ne büyük bir ba
siretsizlik olmuyor mu? 15 profesörün ipe çekil
mesi sözünün Yüce Mecliste edildiğini duyunca, 
bir an için, Cumhuriyet öğretmeni Kubilây'm 
kafasının, taassup, gericilik ve tutuculuğu tenı-
silen, testere ile kesildiğini hatırladım ve ürper
dim. 
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SALİH AYGÜN (Amasya) — Ne alâkası 
var? Allah, Allah.. Ayıptır. 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — Bu 
söz ve bu düşünce çok korkunçtur. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ayıptır be, 
ayıptır. 

MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Bunun 
vergi ile alâkası ne? 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — Asıl 
tehlikenin halk kitlelerinin öfkesi olduğunu söy
lemiştim. Tarih bu gibi misallerle dolu değil mi
dir? 

Aydınların iyiniyetli hareketlerini benzet
mek istemem; ama yakın tarihimizde bir Pat
rona Halil ayaklanması vardır. Geniş halk kit
leleri sürüm sürüm sürünürken, bir avuç yöne
tici ve bir avuç çıkarcı çevrenin.... (A. P. sırala
rından, gürültüler) 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, müdahale edin efendim. Bunun ne alâkası 
var? 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — .... 
Sarayın etrafında Lâle Devri adını verdikleri 
muhteşem bir hayat sürmesine, öfkelenen hal
kın, kıyamı değil midir?.. 

BAŞKAN — Sayın Oeakeıoğlu, kişisel gö
rüşlerini, fikriyatını ifade ediyor efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
bunun ne alâkası var? Ayıp yahu, ayıptır be. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Onun kafası 
çer - çöp dolu. 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — Ka
fam çer - çöp dolu değil de, bu bir anlayış me
selesi. 

BAŞKAN — Patrona isyanına kadar gitme
yin efendim; devam edin, devam edin. 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem Başkanım, gelirler ve Türkiye'deki 
etkileri üzerinde biraz durmak ihtiyacını duyu
yorum. Çok kısa kaldı, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet tarihi içinde kalır
sanız daha iyi, isabetli hareket edersiniz tahmin 
ediyorum. Cumhuriyet tarihi içinde kaim lüt
fen. 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — Pat
rona Halil kimdir? Hamamda tellâklık yapan 
bir vatandaş. Bir gün 10 arkadaşıyle palasını 
çekmiş, 10 kişi onbinler olmuş, Osmanlı İdare
sini sarsmış, Sadrazamın vezirlerin cesetlerinin 
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üzerinde hora tepmiştir. Patrona. Halil, komü
nizmin (K) sim bilir miydi?.. Komünizme hepi
miz karşıyız. Çabamız, sosyal ve ekonomik va
satını kurutarak bu dertten kurtarmaktır. 

MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Deniz 
Gezmiş'in avukatlığını yapmakla mı komüniz
min karşısındasınl. 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — Son 
anarşik olaylar, bir avuç üniversite talebesinin 
sorunları ve masum dilekleri üzerine, sorunlar 
üzerinde vurdumduymazlık gösteren yönetici
lere karşı basit bir gösteri ve yürüyüş hareketi 
ile başlamadı mı? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ayıptır ya
hu; sen uyuyorsun be.. 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — Bi
zim mücadelemiz, genç demokrasinin yaşaması, 
fikirlerin fikirlerle cevaplanmasını temindir. 
Sorularımızı, barış içind^e, demokratik ilkelere 
uygun ve Anayasamızın emirleri ölçüsünde hal
letmektir. Yoksulluk, cehalet içinde kıvranan 
geniş h'alk kitlelerimizin, topyekûn kalkınması
na bağlı olan muasır medeniyet seviyesine varaT 

bilmektir. 

Gelirler ve millî servetler potansiyelimizi ça
lıştırmak; herkesten, kazancı ölçüsünde vergi
sini kaçırttırmadan almak; vergi kazasını işler 
hale getirmek; sosyal Devlet ilkesini çalıştır
mak ; gelirimizi yükselterek sosyal adalet, sos
yal güvenlik ve ekonomik dengeyi yurtta kur
mak hedefimiz olmalıdır. 

Çıkar yolun bu olduğunu belirtmek isterim. 
Bütçenin, aziz Türk Milletine hayırlı olma

sını diler, Yüce Heyete saygılar sunarım. 
MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, Reisicumhur adayı bu. 
BAŞKAN — Efendimi. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Reisicumhur 

adayı, Reisicumhur adayı.. 
BAŞKAN — Milletvekili efendim. Niğde 

Milletvekili Mevlût Ocakçıoğlu... 
N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 

Sayın Başkan grup adına. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 

Sizi çağırdık yoktunuz efendim. 
NURİ . EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Biliyoruz efendim, size de sıra 

gelir. 

Sayın Münir Daldal... Yok. 
Sayın Enver Akova... Yok. 
Sayın Zekeriya Kürşad, buyurunuz efendim. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahraman Ma-

raş) —• Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Görüşmekten vazgeçtiniz. 
Sayın Necati Çakır oğlu, grup adına buyuru

nuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA N. İSFENDİYAR ÇA
KIROĞLU (Trabzon) — >Saym Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 1973 malî yılı Gelir Bütçesi 
üzerinde Demokratik Parti Millet Meclisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunda 
bulunuyorum. 

Bu münasebetle Yüce Meclise Demokratik 
Parti Grubunun saygılarını sunarım. 

1973 malî yılı konsolide bütçesi, bütçe ge
rekçesinde de ifade edildiği gibi «Program büt
çe» niteliğinde hazırlanmıştır. ıSaym Maliye Ba
kam, sırf bu niteliğiyle bütçede reform yapıldı
ğını beyan etmektedir. 

Biz, Demokratik Parti Grubu olarak, bütçe
de yapılan değişikliğin, bâzı rakamların deği
şik kalemlere bölünmesi ve değişik sütunlara 
yazılması dışında yenilik getirmediği kanaatin
deyiz. 

1973 malî yılı konsolide bütçesi de .1970 lerde 
başlayan dar maliyeci zihniyetin ağır bastığı 
bütçelerden biri olarak hazırlanmıştır. Bu se
beple, söz konusu bütçelerin hazırlanmasında 
düşülen hatalı alışkanlıkları ve çelişkileri de
vam ettirmektedir. Bütünüyle dar maliyeci ve 
koyu Devletçi zihniyetin hâkimiyeti altında 
olan ibir belgenin en aksayan yönü, tabiatıyle 
gelir bütçesi olacaktır. 

Şimdi gelir bütçesinin hazırlanışında esas 
tutulan politikaların, ekonomik gerçeklerimize 
uygun düşmeyen yönlerini, daha etraflı bir tah
lille gözden geçireceğiz. 

Gelir bütçesinin hazırlanışında, genel eko
nomik durumun şartları dikkate alınmamıştır. 

Konsolide bütçe gelir tahminleri 58 209 000 000 
liradır. Ayrıca, genel bütçe tasarısının öngör
düğü 4 milyon liralık istikraz yetkisiyle bütçe 
denkliğinin sağlanacağı iddia edilmektedir. 

Gelir bütçesi; 48 253 000 000 liralık vergi 
geliri, 12 255 000 000 liralık katma bütçeler 
geliri, 3 701 000 000 liralık fonlar ve vergi dı
şı gelirlerden oluşmaktadır. Gelir tahminleri 
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arasında, henüz gerçekleşmemiş olan Finansman 
Kanunu değişiklik tasarısının kanunlaşmasın
dan elde edileceği umulan 750 milyon liralık ek 
gelir de bulunmaktadır. 

Bu duruma göre, geçen yıl bütçesine oran
la, 10 milyar liralık bir gelir artışı öngörülmek
tedir. -Bu artış, nispet hesaplarına göre % 20 
oranındadır. Artış, 1972 bütçesinin verdiği açık 
gözönünde tutulursa, doğrudan doğruya vergi 
gelirleri kalemine intikal etmektedir. 

1972 malî yılında, 45 milyar lira olarak tah
min edilen vergi gelirinin, ancak 38 milyar lira 
olarak tahakkuk edebileceği anlaşılmıştır. Mü
zakerelerini yapmakta olduğumuz gelir bütçe
sinde 48 milyar liralık vergi geliri öngörüldü
ğüne göre, bütçenin artırılan 10 milyar liralık 
bölümü, doğrudan doğruya vergi gelirleri kale
mine inhisar etmektedir. Bu durumda geçen 
yıla oranla % 20 artış gösteren gelir bütçesi
nin vergi gelirlerinde 'öngördüğü artış da :% 25 
oranına yaklaşmaktadır. 

Bu tahminleri biz, genel ekonomik durumun 
değerlendirilmesi yapılmadan yürütülmüş haya
lî rakamlar olarak değerlendiriyoruz. 

Bir kere, ekonomik hayatımız siyasî ve sos
yal olayların çalkantıları içindedir. 1970 yılın
dan itibaren başlayan hatalı ekonomik politika
lar, iktisadî hayatta çeşitli tedirginliklerin, ka
rarsızlıkların ve durgunlukların sebebi olmuş
tur. 

Devletin ekonomik politikasının, daima yeni 
vergi kaynaklarını geliştirici ve yatırımı çoğal
tıcı istikamette gerçekleşmesi gerekirken bunun 
tamamen tersi yapılmıştır. Son 3 yıllık tahribat 
vergi kaynaklarını kurutmuştur. Devalüasyon 
ve fiyat artışları hesaba katılacak olursa 1972 
yılında gerçekleşeceği tahmin edilen 38 milyar 
liralık vergi gelirleri, reel değer olarak 19(59 
vergi gelirleri seviyesindedir. 

1972 yılında durum bu iken, hangi maharet
li uygulama ile vergi gelirleri % 25'e yaklaşan 
bir oranda artırılacaktır? 

Ortaya koyduğumuz rakamlar göstermekte
dir ki, gelir tahminleri, kâğıt üzerinde yapıl
mış ve kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur. 

Reform olarak takdim edilen 1973 bütçesi
nin, gecen bütçelerin taşıdığı önemli bir aksak
lıktan kurtulamadığı ıgerçeği ile de karşı karşı
ya bulunuyoruz. 

Hütçeler hazırlanırken eldeki ekonomik im
kânların en iyi şekilde kullanılması ve gelişti
rilmesi esastır. Bu esasa uymadan, zorluklar 
göğüslenmedcn ekonomimizde istikrarlı bir bü
yümenin imkânsızlığı ortadadır. 

Geçen yıllarda mevcut vergilerin İslah edil
mesi, Maliye teşkilâtının reorganizasyonu ya
pılmamıştır. 

Vergi mükellefini sıkıntıya sokmadan, eko
nomik istikrar bozulmadan gelirleri çoğalta
cak tedbirler yerine, kolay yol seçilmiştir. Yani 
sıkışılan her noktada namuslu vergi mükellefi
nin cebine el atılmıştır. 1973 yılında da aynı yo
lun izleneceği anlaşılmaktadır. 

Yetkililer, hu yıl ve hattâ Üçüncü Beş Yıllık 
Plân döneminde, yeni vergi getirilmeyeceğini 
iddialı olarak tekrarladıkları halde, 1973 bütçe
si de, gözlerin gene mükellefin cebine dikildiği
ni göstermektedir. 

Mevcut vergilerin nispetlerinin artırılması, 
yeni vergi değil midir? Bu vergi kaynağından, 
Hazineye, daha ağır nispette değer aktarılması
nı yeni vergi saymamak -mümkün müdür?... 

Bütçe .gerekçesinde, Kurumlar Vergisi nis
petinin ı% '25'ten, <% 50'ye çıkarılacağı ifade 
olunmaktadır. Bu durum Kurumlar Vergisinde 
% 100'lük bir artışı ifade etmektedir. 

'Gelir Vergisinde de, vergi mükellefleri aley
hine, istisna ve muafiyetlerin daraltılması dü
şünülmektedir. 

Bir taraftan yeni vergi getirmeyeceğiz der
ken, diğer taraftan mükellef zararına istisna 
ve muafiyetleri kaldırmak ve buna yeni vergi 
dememek matematik önünde iflâs eden bir man
tıktır. 

Öte yandan Demirci Hükümeti zamanında 
getirilen İşletme Vergisinin, •% 5 nispetinde gı
da maddeleri dışındaki her türlü mala teşmili, 
doğrudan doğruya dar ve sabit gelirleri hedef 
alan yeni vergidir. Çıkarıldığı zaman, «Finans
man Kanunu» adlı vergiler demetinin içinde 
saklanan İşletme Vergisi, esasen mağdur et
menin dışında küçük esnafı türlü zorluklarla 
karşı karşıya bırakmıştır. 

Şimdi «yeni vergi yok» sözünü slogan hali
ne getiren Melen Hükümeti, İşletme Vergisini 
daha geniş alanlara yaymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Belediye Gelirleri ka
nun tasarısı da, yeni vergi getirmeyeceğini söy
leyen Hükümetin, peşini bırakmadığı, ekono-
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mimize zararlı tasavvurlardan biridir. Belediye 
Gelirleri kanun tasarısı esnaf ve sanatkâr kit
lesini büyük sıkıntıya sokacaktır. 

Asıl gelir -kaynaklarına Devletçe el atılan 
belediyeleri vatandaşla karşı karşıya 'getirecek 
olan bu kanun tasarısryle, ne kasabalarda otu
ran vatandaşların bu tasarıda öngörülen yükü 
kaldırması mümkündür, ne de (belediyelerin Ha
zinenin tahsildarlığını yapmaktan öteye giden 
bir hali vardır. 

(Görülüyor ki, vergi yükünü azaltmak, hiç 
olmazsa sabit tutmak yerine, mükellefi daha 
külfetlere sokacak yolda devam edilmektedir. 
Fert başına düşen millî gelir payı çok daha yük
sek olan ülkelerde dahi mükellefler Türkiye'
deki ölçüde sıkıntı içinde değildir. Türkiye'de
ki vergileme politikası Trir koyundan 40 post 
çıkarma politikasıdır. iBu politika harp ekono
milerinde dahi ender 'görülmektedir. 

Hükümet, (bütçede israfların önlenmesi hu
susunda hiçbir gayretin içine girememiştir. 

IBütçe denkliğini sağlamak için vergi nis
petlerini artırmak ilmî bir yol değildir. Bunun 
yanında, bilhassa cari ıgiderlerin azaltılması, eş -
dost kayırma politikasından kaçınılması gerekir. 

1973 malî yılı Bütçesi, aynı zamanda Devlet
çi rotada alınmakta olan mesafeyi çoğaltıcı nite
liktedir. Bu yönden de, son üç yılda düşülen ha
talı bütçe politikasının takibedildiği kanaatinde
yiz. 

Devlet millî ekonomi içindeki payı, son yıl
ların en yüksek oranına 1973 bütçesiyle ulaş
maktadır. 

1966 yılında konsolide bütçenin gayrisâfi 
millî hâsılaya oranı % 19,98 iken, geçen yıl 
\% 124,20'ye yükselmiştir. 1973 yılında ise bu 
oran '% 27 civarında bulunmaktadır. Üstelik bu 
orana Devlet ortaklıkları, mahallî idareler ve 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin payları dahil de
ğildir. 

Vergi mükelleflerinin her geçen yıl artan 
bir tazyike tabi tutulması, kamu yatırımları ve 

•t *m >• 

oranuıda önemli bir artış meydana getirmesi 
de - hedefine yönelmemiştir. 

Ağır vergiler, fiyat artışları ve 'geleneksel 
bir hale gelen bütçe açıklarının meydana ge
tirdiği olumsuz somıçlar, elde edilen kamu hâ
sılatının cari (harcamalara «gitmesiyle ekonomi
mizi krizler ortamına düşürmektedir. 

Gerçekten cari harcamalar 1966 yılında gay
risâfi millî hâsılaya göre !% 10,31 iken, 1972'de 
% 12,30'a yükselmiştir. Bütçe rakamlarına ve 
millî gelir tahminlerine göre bu oranın 1973'te 
daha da yükseleceği anlaşılmaktadır. 

iSaym milletvekilleri, ortaya koyduğumuz 
matematik »gerçekler göstermektedir ki, 1973 
malî yılı gelir bütçesi, ekonomimizin yöneltil
mesi gereken yeni hedefler dikkate alınmadan 
hazırlanmıştır. 

Kamu teşebbüslerinin kaynak yaratıcı bi
çimde (geliştirilmesi istikametinde tedbirler dü
şünülmemiştir. 

Bütçenin bütün yükü, Devlet elindeki mil
yarlarca liralık iktisadî değere rağmen, vergi 
mükellefinin sırtına yükletilmiştir. 

Vergilerde verimi artırıcı ve sosyal adaleti 
gerçekleştirici yeni tedbirler aranmaksızın nis
petlerin yükseltilmesiyle yetinilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, beyanınıza 
bilâhara devam etmenizi istirham edeceğim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanımızın 1973 
yılı Bütçesinin Meclislerimizdeki müzakeresi es
nasında yoğun bir çalışmaya katıldığı ve ede-
biyeıı aramızdan ayrılmış bulunduğu hepimizin 
malûmudur. Şu anda merhumun naaşı Meclisi
mizin önüne gelmiş bulunmaktadır. Genel Ku
rulda bulunan sayın milletvekillerinin ve bil
hassa mesai arkadaşlarının cenaze merasimine 
katılabilme imkânını verme maksadıyle birleşi
me 20 dakikalık ara veriyorum. Aradan sonra 
görüşlerinize devam buyurursunuz, efendim. 

Kapanıma saati : 10,08 
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İKtNOt OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turihangil 
KÂTİPLER : M. Şesvüset Doğan (Kayseri), Mulıitıtm Sayın (Gazianıtep) 

BAŞKAN — (Millet Meclisinin 70 nci Birle
şiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

Oelir bütçesi üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

ıSayın Çakıroğlu, D. P. Grubu adına görüş
lerinizi ikmal etmek üzere buyurunuz. 

İD. P. GRUBU ADINA N. 1SFENDİYAB 
ÇAKIRıO&LU (Trabzon) — ıSayın milletvekil
leri, görüşlerimize kaldığım yerden devam edi
yorum. 

Mevcut vergi sistemimiz, dar ve sabit gelir
li vatandaşın aleyhine işlemektedir. Bu sistem 
diğer faktörlerin birleşmesiyle giderek orta sı
nıfı tehdit edici hale gelmektedir. 

Türk vergi mükellefi, müsrif Devletin israf
larını karşılama aracı olarak görünmektedir. 
Âdeta Devlet heybesinin dibi deliktir ve ver
gi mükellefi vatandaş bu heybeyi doldurmaya 
zorlanmaktadır. 

Biz, 'Demokratik Parti Grubu olarak, vergi 
mükellefinin her şeyden önce mal \̂ e hizmet üre
tici niteliğinin korunması ve geliştirilmesi he
define dönük bir politikaya taraftarız. 

Vergi mükellefinin, ekonomik fenomenin dı
şına düşürülmesi, en az onlar kadar millî eko
nomi ve Hazinenin de zararına olacaktır. 

Bütün bu şartları daha da ağırlaştıran bir 
duruma dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bu da, 
fiyat artışları ile bütçe açıklarının bir fasit 
daire içine düşmesi vakıasıdır. 

Bir taraftan, fiyat artışları, kamu harcama
larını pahalılaştırmakta ve çoğaltmakta, öte 
yandan artan harcamaları karşılamak için yük
sek .miktarda bağlanan bütçelerin açık vermesi 
ve fiyat artışlarını kamçılamaktadır. 

1973 bütçesi de bu fasit dairenin dışına çı
kamamıştır. Bizim kanaatimizce bütçe, geçen 
yılki 7 milyarlık açığı aşan bir dengesizliğe sa
hiptir. Bu açığı bütçede öngörülen dört milyar 
liralık iç istikraz dahi karşılamakta yetersiz ka
lacaktır ve zarurî olarak emisyona gidilecek
tir. 

ıSon yapılan % 10'luk devalüasyonun mey
dana getreceği şartlarla emisyonun birleşmesi, 
"şiddetli enflâsyonist baskıyı kaçınılmaz hale 
getirecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu çıkmaza, 22 yıllık 
perspektif içinde hazırlanan Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda da hâkim olan sakat anlayış sebebol-
maktadır. 

1970 lerde İkinci Beş Yıllık Plânm felsefesi
ne aykırı olarak başlatılan Devletçi uygulama, 
Üçüncü Beş Yıllık Plân daha koyu renklerle 
temel yapılmıştır. Bu sakat tutumun ilk tabiî 
sonucu, Devlet varidatında kaynak yaratmada
ki güçsüzlüğü olmaktadır. 

'Demokratik Part i Grubu olarak ekonomi
mizin bu çıkmazdan kurtuluşunu, yeni ve ye
terli kaynaklar bulunmasında görüyoruz. 

Bu husus kanaatimizce iki yolla gerçekleş
tirilebilir : 

1. Devlet kendi işletmesinde zorunlu olma
yan iktisadî sahalardan çekilmelidir. Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinden Devlet elinde bulundu
rulması zorunlu olanlar, reorganize edilerek, 
Hazineye yük olmaktan kurtarılmalıdır. Diğer
leri ise halka açık anonim ortaklık haline geti
rilerek değerlendirilmelidir. 

Böylece, hem Devlet başka ve zorunlu alan
larda yatırım yapma imkânına kavuşacaktır, 
hem de belli bir nispeti geçmemek ve müessese
lerde çalışan memur ve işçilere öncelik tanın
mak suretiyle esnafa ve köylüye yapılacak de
virler, refahın geniş kitlelere yayılması sonu
cunu doğuracaktır. 

Ayrıca, Devlet sermaye piyasasının doğma
sına öncülük etmiş olacaktır. 

Biz, öncelikle bir Kamu İktisadî Teşebbüsü 
olan Sümerbank ve Çimento (Sanayii varlıkları
nın % 49'unun halka devredilmesini uygun bu
luyoruz. Halbuki, müzakeresini yapmakta oldu
ğumuz bütçeye hâkim olan politikalar bunun 
tam tersine, yurdumuzda yeni başlayan ve ser
maye hareketlerini frenleyici mahiyettedir. 
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Daha önce temas ettiğimiz' gibi, Hükümet, 
Kurumlar Vergisinin nispetini % 100 artırma 
kararındadır. Aslında yapılacak iş, Kurumlar 
Vergisinin şirket yapıları arasında hiçbir ayı
rım yapmaksızın vergi nispetini yükseltmek de
ğildir. 

ıBiz halka açık anonim şirketler için 'Kurum
lar Vergisi oranının P/c 10'a düşürülmesinde fay
da mülâhaza ediyoruz. 

Böylece, büyük aile şirketlerinin de halka 
açık hale gelmesi sağlanacağı gibi, kalkınma
mıza yeni ve güçlü kaynakların katkıda bulun
ması imkânları da doğacaktır. 

Öte yandan, halka açık şirketlerin geliştiril
mesi, vergi istikrarını sağlayacak, vergi tahsil 
usullerini basitleştirecek, yeni vergi kaynak
ları doğuracak,, sosyal adalet ilkelerini gerçek
leştirecek ve tüketime yönelen halk tasarrufla
rını üretici sermaye haline getirecek ve paha
lılığın 'önemli bir faktörünü de ortadan kaldı
racaktır. 'Böylece, bir talihsizlik eseri olarak 
pahalılığa sebebolarak gösterilen işçi dövizleri
nin de yatırımlara yöneltilmesi sağlanacaktır. 

iSayın milletvekilleri, vergi usullerimizdeki 
bâzı noktalardan yıllardan beri şikâyet konusu 
olan 'birkaç hususa da işaret etmek istiyorum. 

Esnaf için vergi yükü kadar vergi usulleri
nin gerektirdiği formaliteler de güçlük kayna
ğı olmaktadır. Esnafın, birtakım formaliteler
den kurtarılması için, Gelir Vergisi mükellefi 
olmaktan çıkarılarak 'götürü usulle vergilendi
rilmesi zaruretine inanıyoruz. 

3 milyon civarında bulunan esnafın sadece 
işletme defterlerini tutturmak için muhasebeci
lere ödeyeceği para 3 milyar civarındadır. Es
naf bu meblâğı vergi olarak (Maliyeye ödediği 
takdirde dahi, bugün tahsil edilen vergiden 
çok daha fazlası tahsil edilmiş olacaktır ve böy
lece esnafı da defter tutma ve Maliyenin dene
timi külfetinden de kurtarmış oluruz kanaatin
deyiz. 

ıCrelir Vergisi mükelleflerinin 10 yıl önce tes
pit edilen cirolara göre defter tutma mükelle
fiyetleri, 'günümüzün şartlarına uy durulmalı
dır. 

IBiz (birinci sınıf tüccar için tespit olunan 
400 hin liralık cironun, asgarî 1,5 milyon lira
ya çıkarılması gerektiği kanaatindeyiz. 

(Malûmunuz olduğu veçhile birinci sınıf tüc
car niteliğinde olan iş adamları bilanço esası
na -göre defter tutmaya tabidir. Bu ise büyük 
çapta 'bir muhasebe teşkilâtını gerektirir. 400 
bin lira ciro yapan tüccarların yapacağı kâr bu 
muhasebe teşkilâtının masraflarını dahi karşı
layamaz. 

Asgarî geçim indirimi miktarı da sembolik 
hale gelmiştir. 'Sadece vergi ahlâkının korunma
sı yönünden dahi geçim indiriminin 15 bin lira
ya çıkarılması zorunludur inancındayız. 

Belediye (Mirleri Kanunu, bilhassa küçük 
esnaf ve sanatkâra ağır mükellefiyetler yükle
yerek, bu zümreyi vergi yükü altında daha da 
ezecektir. 

Belediyelerimizin malî bakımdan büyük bir 
sıkıntı içinde olduğu doğrudur. Ancak, bu sı
kıntılı durumdan belediyeleri kurtarmak, yeni 
vergi ve mükellefiyetler getirmek şartıyle olma
malıdır. (Belediye Gelirleri kanun tasarısının 
gerekçesinde zikredildiği veçhile mesele bir ma
lî tevzin plânı çerçevesinde halledilmelidir. 

. 'Oto Alım Arergisi 'çıkmadan önce mülkiyeti 
muhafaza kaydıyle yapılmış olan satımlar, bu 
verginin kapsamına sokulmuştur. 

'Dar ıgelirli şoför esnafımız, bin bir güçlük
le vasıtasının taksitlerini bitirdikten sonra bir 
de yakasına 'Devlet yapışmaktadır. Bu adalet
siz durumun ortadan kaldırılabilmesi için, ver
ginin yürürlük tarihinden sonraki alım -. satım 
muamelelerine inhisar ettirilmesini temenni edi
yoruz. 

İnşaat sektörü hâlâ, Demirci Hükümeti za
manında Meclisten 'geçirilen Finansman Kanu
nu ile açılan yarayı kapatabilmiş değildir. İn
şaat sektöründe 7 kaleme varan vergiyi aynı 
mükellef zümresi ödemektedir. 

(Memleketimiz ekonomisinde 250 bin kişi gi-
hi büyük istihdam imkânı meydana getiren ve 
birçok sanayi dalını ilgilendiren bu sektörün 
krizden kurtarılması, vergilerin yeniden gözden 
geçirilmesi uygun olacaktır. 

öte yandan, mesken kiralarının son yıllar
da baş döndürücü nitelikte yükselmesi, yatırım
ların bu sektöre kaydırılması gereğini ortaya 
koymaktadır. (Bu sektörden alınmakta olan ağır 
vergilerin belirli bir oranda düşürülmesine ta
raftarız. 
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ıSayııı milletvekillcL'i, maruzatımızın sonuna 
gelmiş bulunuyoruz. Grubumuzun tenkid, te
menni ve gösterdiği çözüm yollarının uygulama
da dikkate alınması en samimî dileğimizdir. 

İBöylece, hazırlanıştaki kusurların ve bu ku
surlar dolayısıyle ekonomimizde meydana gele
bilecek zararların bir kısmı telâfi edilebilir. 
umudundayız. 

1973 gelir bütçesinin yurt ekonomisine ve 
yüce milletimize hayırlı ve uğurlu olması dile
ğiyle Cumhuriyet Meclisine Demokratik Parti 
Grubunun saygılarını sunarım. (D. P. sıraların
dan alkışlar.) 

iBAŞKAN — (Sayın Nail Atlı, C. H. P..adına 
buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA NAİL ATLI (Bur
sa) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
'C. H. P, Grubu adına 1973 malî yılı gelir büt
çesini eleştirmek üzere Yüce huzurunuzda söz 
almış bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi, Devlet gelirleri; vergiler, ver
gi dışı gelirler, özel gelir ve fonlardan sağlanır. 
Vergi dışı gielirlerle, özel gelirler ve fonlara 
kısaca değindikten sonra, önemi nedeniyle ver
gi gelirleri üzerimde • önemle durmak istiyorum. 

Vergi dışı gelirler, Devletin mallarından, 
Devlet ormanlarından, madenlerden, petrol ve 
benzeri doğal kaynaklardan, Devlet taşıtçılığm-
dan, kamu kuruluşlarından, bankacılıktan, ba
ğışlardan, istikraz ve benzerlerinden Devletin 
ekle ettiği gelirleridir. 

Özel gelir ve fonlar ise; Devletin tasarruf 
bonoları, karışık paralar, fonlar, kesenek ve 
karşılık fonundan Devletin elde ettiği gelirler
dir. 

Vergi gelirlerine gelince ki, buna geçmeden 
önce, vergi yönelt im i vergi yargısı ve vergi de
netimi üzerinde durmak isterim. 

Vergi yönetimi yeniden düzenlenmeye muh
taçtır. Maliye Bakanlığında çalışan memurların, 
işlerin düzensizliği ve ağırlığı nedeniyle canı 
çıkmaktadır. İçinde hak gizli dosyalar, tınaz
lar, gibi yığılıdır. Devletin beyni demek olan 
Maliye, ucuz, çabuk, âdil ve verimli olarak iş
leme yeteneğinden yoksundur. Maliye Bakanlı
ğı binaları ve koridorları bile, bunu hal diliyle 
söylemektedir. Bu binalar, halka giilmeme'kte-
dir. Yurttasın aklına Maliye gelince, korkudan 
başka bir şey gelmemektedir. 

27 . 2 . 1973 O : 2 

Vengi yargısı ve uyuşmazlıklarına gelince; 
bu da ilke], eskimiş ve akıl dışı yöntemle yürü-
mcfcitedir. Bu kurullardaki kişiler, ne kadar iyi 
düşünceli ve yurtsever olurlarsa olsunlar, bun
ların hakkı ve gerçeği çıkarması, sadece bir 
raslantıdır. Vergi yargı organları yetersizdir. 
İlçe ve il tadilât ve itiraz komisyonlarındaki 
kaymakam ve valiler yargı için değil, yönetim 
için yetiştirilmiş kimselerdir. Tüccar ve mal 
sahipleriyle esnafın, ne yargıdan anladığını ve 
ne de vergi alacaklısı ve yükümlüsünün tesirin
den uz'ak kalabileceğini söylemek mümkündür. 
Mıal m'üdürü ve defterlarlar, vergi yükümlüsü 
karşısında; hem şikâyetçi, hem davacı ve hem 
de hâkim ve davanın temyizcisidir; vergi konu
sunda yetiştirilmiş ve fakat hukuk ve yargıla
ma yönünden yetiştirilmemiş kimselerdir. 

Devletle yükümlü arasında çıkacak uyuş
mazlıklarda, yargı organı olarak verdikleri ka
rarlarda, hakkın yerini bulması elbette ki, bir 
raslantııdan ibaret olacaktır. Bu akim ve bilimin 
gereğidir. 

Vergi denetimine gelince; vergi denetimin
deki durum da hiç kuşkusuz iyi değildir. Hattâ 
0 kadar iyi değildir ki, yıllar yılı ettikleri kâr
ları, zarar diye gösteren ve vergi ödemeyen ka
çakçı firmaları herkes bildiği halde, Maliye bil
memektedir. Bunun ilginç örneklerinden biri, 
1973 bütçe görüşmeleri sırasında Bütçe Karma 
Komisyonu üyelerinin gözleri önünde cereyan 
etmiştir. 

Sayın Mustafa Ok, Sajm Bakan Ziya Mü-
ezzinoğlu'na yönelttiği bir seru ile, kaçakçılık 
söylentilerinin, bir söylenti değil, gerçeğin ta 
kendisi olduğunu saptamıştır. 12 . 1 . 1973 Cu
ma günü saat 16,30 - 17,30 arasında yapılan 
görüşmeler sırasında, Sayın . Mustafa Ok; İz
mir'de Felemenk Tüık Tütün Firmasının 
2 250 131 kilo tütün ihracettiğini, kiloda 53,37 
kuruş kâr sağladığını, firmanın net kârının 
1 125 159 lira olması gerektiğini, bu firmanın 
bilançosunda zarar gösterdiğini söylemiştir. 

Keza, İstanbul'da Abdi Fuat Akev Tütün Fir
masının da -aynı şekilde kâr ettiğini ve bilanço
sunda zaraır gösterdiğini söylemiştir. 

Bu konuşmayı ihbar kabul eden Maliye Ba
kanlığı müfettişleri, bu firma hesapları üzerin
de hemen yaptıkları inceleme sonunda, 850 000 
liralık bir kaçakçılığın olduğunu ortaya çıkar-
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mışlardır. Bu husus Karma Komisyon tutanak
larına geçmiş açık bir gerçektir. 

tstanlbul, Anlkara ve İzmir gibi büyülk kent
lerdeki 'kaçaikçı firmalar hakkında halkın söy
ledikleri muhakkak ki, bir gerçeği yansıtmak
tadır. Bu bir söylenti değil, gerçektir. Halkın 
seisi hakkın sesidir. Kaçırılan vergi miktarının 
sadece istanbul'da 3 - 4 milyar lira civarında 
bulunduğu söylentileri boşuna değildir. Bu ra
kamlar kabartılmış da olsa, gerçek bunun üçte 
biri veya yarısı da olsa, miktar yine de yük
sektir. Kaldı ki, bu, bir büyük kent için yapılan 
söylentidir. Tahakkukla beraber vergi artık 
kişinin ve firmanın hakkı olmaktan çıkmıştır; 
Devletin, milletin, kamunun, ulusun ve yurtta
şın hakkı haline gelmiştir. Milyarlara varan ka
çak vergi geMrlerliyle bu fakir ülkeye neler neler 
yapılmaz. Okuma fırsatını bulamayan yurt ço
cuklarına okullar mı, halikı ölüımdeın kurtaracak 
hastaneler mi, köylü ve işçiyi fakirlikten kur
taracak, ürünlerimizi işleyecek fabrikalar mı, 
sulama kanalları, yollar ve köprüler mi, bir tek 
telefon telini bile götü rem ediğimiz ücra köyle
rimize telefon hattı mı, esnaf ve sanatkâr için 
orta ve ağır sanayi mi, hattâ gerektiğinde atom 
sanayii mi; neler neler kurulmaz. 

(Düşünelim, bu kaçakçılık bir ilde olmuyor, 
•bir yıl olmuyor; yıllar yılı oluyor ve birçok 
büyük kentte oluyor. Millet hakkı olan bu zi
yam sorumlusu Maliye değil midir: 

ıSaym parlamenterler, kaynakları Devlet ye
rine şahıs kasalarına akan ülkelerin fakir sınıfı, 
•elbette ki, çile çeker. Sadece kaynak yaratmak 
yetmez; bu kaynaklara sahip çıkmak, bu kay
naklardan elde edilen vergi ürününün ziyamı 
önlemek ve buna çalışmak lâzımdır. Güçsüz ve 
yoksul yurttaşın, işçinin, memurun, köylünün 
ve esnafın ödediği verginin elbette ki, ekono
mik, sosyal ve psikolojik etlkileri olacaktır. Bu 
•etkiler muhakkak ki, varlıklı kimselerle eşde
ğer şiddete değildir. Psikolojik yönde, varlık
lılardan daha şiddetlidir. 

Değerli arkadaşlarım, verginin 'önemi üzerin 
de de durmak isterim. Vergi, devlet yaşamının 
en önemli problemidir. Hukuka, bağlı devlet il
kesine saygılı ker ülkenin anayasaları vergiyi 
tanımlamıştır ve buna ait maddeyi dikkatle dü
zenlemiştir. Bu görev ve hak; yani vergi hakkı 
Anayasamızın tf3i nci maddesinde düzenlenmiş
ti r. Madde şöyledir: 
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«Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, 
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 

Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yü
kümler ancak kanunla konulur.;»' 

Değerli arkadaşlarım, vergi hak ve görevi 
Anayasada bu şekilde dile gctirilmişdir. Bu ya
sa halkın yasasıdır. Bu dil halkın dilidir. Halk 
bununla kendisini de, Devleti de bağlamıştır. 
'Tarihteki acı ve kanlı olaylar, bunun böyle 
olmasının elbette zorunlu nedenleridir. 1:215 yı
lında çıkarılan bir fermanla ingiliz ulusuna ver
gi hakkını tanıyan ve bilâlıara ıbu hakkı milleti
ne tanımak istemeyen, inkâr eden 1. Şarl bunun 
için idama mahkûm olmuştur, özgür düşünce
nin ve hür demokratik düzenin savaşçısı, büyük 
insan ve devlet adamı Mithat Paşa 1293 Anaya-
sasıyle vergi hakkı ve millî -hâkimiyeti ulusuna 
kazandınmak için 'boynunu ipe vermiştir. Ne 
acıdır ki, halen bu kutsal görev ve hak konusun
daki çabalar gereken önemde değildir. Çabalar, 
yerinde saymaktan öteye giclememektedir. T973 
yıhıııla bile dil eski, yöntem-eski, sonuçlar verim
sizdi r. 

Tarh, tahakkuk, cibayet ve tahsilden kim 
Tie anlamaktadır? Bu deyimler 'Türkçe midir'? 
Tutucu dostlarımızın kulakları -çınlasın. Sakm 
kendilerini yenilemesinler, günaha girerler. 

Muhaseıbei Umumiyeyi, muvazenei umumiye-
yi, idareyi vilâyeti umumiye ve hususiyeyi ço-
ıcuklarmın anlamları için boyunlarına Arap ve 
Fars sözlüklerini de asmayı ihmal etmesinler. 

Değerli arkadaşlarım, günümüzün önemli ko
nularından biri de vergi reformlarıdır. Reform 
lyaisaiarı halen çıkarılmış değildir. Vergi esas ve 
usul yasalarını ilkellikten kurtarmak lâzımdı]1. 
İşler yorucu, ağır ve pahalı işletmektedir. Dev
let adına görev yapan memurlar da, vergi yü
kümlüleri de kırtasiyecilikten bıkmıştır. Olayla
rı duymamazlıktan, 'bilmemezlikten gelemeyiz. 
Ben konuşmamda hayalileri ve tahminleri söyle
miyorum. Sayın Maliye Bakanı ve Maliye Ba
kanlığı ile hiçbir alışverişim yok. Batı kültürüy
le yetişmiş Bakana sadece saygı duyarım. Esa
sen bu hatalar sadece onun döneminde devam 
eden hatalar da değildir. Bütün bunları, yararı 
••olur diye bu konuşmamla dile getirmek istiyo
rum. 
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Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri 
Birliği Başkan Fehmi Genc'in şikâyetlerini 1!2.'2. 
1973 günlü. G-ünaydin Gazetesinde okudum. Ke
za, Fahri Demir'in şikâyetlerini de bir başka ga
zetede okudum. İzmir Sanayi Odası Başkam Şi-
nasi Ertan'm şikâyetlerini 20.2,1973 tarihli Ada
let Gazetesinde okudum. Keza, Türk — İş Genel 
Sekreteri Halil Tunç'un şikâyetlerini lıir başka 
gazetede okudum. Bursa Ticaret ve »Sanayi Oda
sı Başkanı Ali Osman Sönmez'in şikâyet mektup
ları elimde. Durumdan esnaf da, işçi de, tacir de, 
bunun dışındaki yurttaşlar da şikâyetçidir. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığının 
bu .şikâyetleri duyduğuna ve ibildiğine inan
maktayım. Bakanlıktan; reformist çalışmalarla 
Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanununu, 
Kurumlar Vergisi Kanunu, işletme Vergisi 
Kanununu, Finansman Kanununu ve diğer ben
zeri kanunları kısa sürede, işleri kırtasiyecilik
ten kurtaracak, zaman kaybını önleyecek, uygu
lama güçlüklerini yok edecek, halka güven ve
recek ve yükümlünün yüzünü güldürecek, az ka
zanandan az, çok kazanandan çok vergi .alma il
kesini hâkim kılacak, Iböylece. «sosyal adaleti ger
çekleştirecek ürcitken usul ve esas yasalarının 
bir an önce çıkması için yoğun çalışmalar bekli
yoruz. 

Değerli parla manterler, bütçe uygulaması ve 
politikasına gelince; bütçe görüşmeleri nedeniy
le yaptığımız çalışmalarda gördük ki, vergi 
oranları adaletsizlikler arz etmektedir. Gelir ver
gisinde memur ve işçiler vergi yükünün '% 515'ini 
yüklenmektedir. Varlıklı tüccar, sanayici ve 
toprak sahiplerinde bu oran % 33*tür. 5*60 bin 
vergi mükelleflerinden 367 bini, yıllık 'gelirimi 
lıO bin liranın altında göstererek vergi ödeme
miştir. Beyan.na.meli mükelleflerde ise, 1972 Ka
sım ayı sonunda, yapılan 'hesaplara göre vergi % 
48,2 den % 33,7'ye düşmüştür. 

Götürü vergilere gelince, tüm vergilerin 
% 1,1'i tahsil edilirken, bu oran % 0,5'e düş
müştür. Oysa ki, ücretliler de 1967'de verginin 
% 40,7'sini ödüyorken, 1972'de aynı dönemde 
ücretlilerin ödedikleri vergi % 55'e yükselmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, verdiğimiz örnekler, 
vergilerdeki sosyal adaletsizliği ve kusurları 
açıkça ortaya koymaktadırlar. Hükümetin, dev

lete gelir sağlayan kaynak ve vergi politikası 
iyi değildir, güven verici değildir, sosyal adalete 
uygun değildir, denge sağlayıcı değildir, kal
kınma hedeflerine uygun değildir, gerçekçi de
ğildir, reformist değildir. Gelirlerde % 25 artış 
olması beklenmektedir. Halbuki, geçen yıl bu 
artış % 18 olarak gerçekleşmiştir. Bu duruma 
glöre, gelirler şişirilmiştir. Üzülerek söylüyo
rum ki, Bakanlığın bütçe ve ekonomi sorunların
daki tutumu objektif, iyi niyetli ve sosyal ada
letçi değildir; hissidir, intikamcıdır. Örneğin; 
'Tünkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim 
görevi ifa eden Sayıştay müfettişleri, 25.9.1973 
gün, 1971/11 esas ve 1972/3604 karar sayısıyle, 
görevlerini yaptıkları için ve bu tutumlarından 
dolayı Bütçe Kanununun 19 ncu maddesinin mü
zakereleri sırasında cezalandırılmışlardır. Gi
derler gizlenmiştir, gelirler şişirilmiştir. Bu büt
çe ne denk ve ne de istikrar sağlayıcı nitelikte
dir. 

Bütçenin memleket yararlarına uygun hazır
lanmamış olduğu iddiasmdayız. Günün olayları 
ve uygulamaları inanç ve güvenimizi yok etmiş
tir. Halkın çektiği, bozuk düzen yüzündendir. 
Çağdaş düşünce yönünden silkinmeye, bu bo
zuk düzeni değiştirmeye, kalkınmayı sağlaya
cak yeni tedbirleri almaya, yeni bir anlayış ve 
politikayla olaylara bakmaya muhtacız. Amacı
mız, Maliye Bakanlığının ve personelinin üzül
mesini sağlamak değildir; kendilerinin şalhısları, 
kişilikleri bizim için önemli değildir. Ancak, 
ıbu bir müessesedir, bir kuruluştur; bu kuruluş
taki hataları söylemek ve dile getirmek zorun
dayız. Cumhuriyet Halk Partisinin şahıslarla 
hiçbir ilgisi yoktur. Bu arada, Maliye Bakan
lığının yeni düzenlemeler ve reformist görüş ba
kımından getirdiği program bütçeyi şükranla 
anmak en büyük görevimizdir. Bundan sonraki 
çalışmalarında da ,vergi reformlarında da Sa
yın Bakanlığın, aynı anlayış, aynı hassasiyet 
içinde olmasını dileriz. 

Değerli arkadaşlarım, 1973 yılı Gelirler Büt
çesinin Türk Milletine hayırlı olmasını diler, 
değerli arkadaşlarıma ve bu bütçenin hazır
lanmasında büyük emeği geçmiş olan Plânla
ma ve Maliyenin fedakâr görevlilerine saygılar 
sunar, teşekkürler ©derim. 

BAŞKAN — Gelirler Bütçesi üzerinde Sayın 
Bakan daha evvel konuşmuşlardı; tahmin edi
yorum, bilâihara konuşan arkadaşlarımızın be-
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yanlarını da kapışıyordu görüşmeleriniz. Arzu 
buyurursanız.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, müsaade ederseniz.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1973 
malî yılı Gelir Bütçesi üzerinde yapılan ilk ko
nuşmalar üzerine, bu bütçeye hâkim olan baş
lıca ilkeleri Yüce Heyetinize arz etmiştim. Bu 
mâruzâtımdan sonra Demokratik Parti ve Cum-
hui'liyet Halk Partisi Grupları adına yapılan ko
nuşmalardan sonra bir - iki noktayı da ilâveten 
sunmak istiyorum. 

Her iki konuşmada da ,bugürikü vergi sislte-
ımiımiziıı yetersizliği üzerinde duruldu. Bu nok
tada bizim de, bu fikri ortaya koymuş olan sa
yın milletvekilleriyle aynı anlayışta bulundu
ğumuzu Yüce Heyetinize arz etmek isterim. Bu 
nedenlerdir ki, Hükümet, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında yer alan ilkeler çerçevesin
de bir vergi reformunu .gerçûldeştinmeik için 
•çalışmalar yapmıştır ve 'evvelce arz ettiğim gibi, 
bu çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

Vergi reformu çerçevesi içinde öngörülen 
kanun değişikliklerinin asıl amacı, vergi siste
mimizde mevcut boşlukları doldurımaJk suretiy
le otokontrol mekanizmasının işlemesini sağla
mak ve böylece yaygın olduğu bilinen vergi 
kayıplarını önlemek noktasında toplanmakta
dır. Biz şuna inanuyoruz ki, bu husus gerçek
leştirildiği takdirde, yeni vergiler - getirilmesi
ne ihtiyacolmadan, plânda öngörülen gelir se
viyesine erişmek mümkün olacaktır. Esasen, 
plânda da bu anlayış kalbul edilmiş ve bu ne
denle de yeni vergiler getirmek yerine, kamu 
(gelirlerinin yapılacak düzenlemelerle artırıl
ması öngörülmüş bulunmaktadır. Ancak, bura
mda şunu arz etlmek isterim ki, vergi kanunları-
ııın yeniden düzenlenmesi çalışması içinde istis
naların gözden geçirilmesii, keza zaruret hâsıl 
olduğu takdirde verigi oranları üzerinde durul
ması, bu çalışmaların taibiî bir neticesi telâkki 
edilmek gerekir. Bu balkımdan, getirilecek ver
igi tasarı]arımda, istisna ve muafiyetlerle ilgili 
olarak yapılacak değişikliklerin ve kurumlar 
/vergisinde olduğu gibi, vergi oranının değişti
rilmesinin âdeta yeıii yengi getirilmesi anlamı 
içinde anlaşılması ve yorumlanması, bizim an
layışlımıza uygun düşmemektedir, 
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Vergi kayibmın baş sorumlusu olarak, Sayın 
Atlı tarafından yapılan konuşmada, Maliye Ba
kanlığı gösterildi. Maliye Bakanlığının, devlet 
ıgelirleıiinin tarih ve tahakkukunun ve tahsilatı
nın yükümlülüğünü üzerinde taşıdığına şüphe 
yoktur. Maliye Bakanlığı, şimdiye kadar eldeki 
imkânlar çerçevesi içinde bu görevini feragatle 
yerine getirmeye çalışmıştır. Hiç şüphesiz ki, 
Ibu gıönevde hiçbir zaman hiçbir aksama olma
dığını iddia etmek mümkün değildir. Bu neden
ledir ki, vergi reformu çalışmalarını yürütür-
Iken, malî idareyi ve vergi idaresini de yeniden 
düzenlemeye karar vermiş bulunuyoruz. Bu 
çalışmaların ,;bugün ulaş'mış olduğu seviyeyi 
Yüce Heyetinize arz etmiş ve vergi kontrol 
memurlarıylc verigi kontrolörlerinin kadroları
nın artırıldığını, yeni vergi daireleri kurulduğu
nu, verigi dairelerinde ihtisaslaşma yoluna gi
dildiğini bilhassa belirtmiştim. Bu tedbirler, 
Maliye Bakanlığının bu alandaki sorumluluğu
nun tam olarak yerine getirilmesi ve kendisine 
düşen görevi en verimli şekilde gerçekleştir
mesi istikametindedir. 

Bu tedbirlerle birlikte, vengi yargısı ala
nında düşünülen ve daha evvelce Yüce Heye
tinize arz etmiş olduğum tedbirlerle birlikte 
tüm olarak, 1973 yılından itibaren vergilerin 
tarh, tahakkuk ve tahsil alanında ve bunlara 
ilâveten vergi incelemesi ve bu suretle vergi ka
yıplarını önlemek alanında, eski yıllara nazaran 
daha ileri bir merhaleye ulaşacağımıza inanı
yoruz. Bu çalışmalar içinde Maliye teşkilâtına, 
özellikle vergi idaresine yeni bir zihniyet ge
tirilmesi, ve bu zihniyet içinde çalışmaların daha 
verimli bir hale getirilmesi de üzerinde duru
lan konulandandır. 

Maliye teşkilâıtıyle ve özellikle vergi idare
siyle mükellefler arasında, gerçekten, Sayın 
Atlı'nm işaret ettiği gibi, bir korku ve şüphe 
duvarı teşekkül etmiş bulunmaktadır. Bu du
varın mevcudiyeti mükellef bakımından oldu
ğu kadar, bizzat Maliye teşkilâtı bakımından 
da üzerinde durulacak ciddî meselelere sebep 
olmuştur ve olmaktadır. 

Bu anlayış içindedir ki, vergi kanunlarını, 
bu kanunların boşluklarını doldurmak istika
metinde tadil edenken ve vergi idaresine bugü
nün ihtiyaçlarına uygun bir hüviyet vermeye 
çalışırken bu teşkilât içinde görev almış mc-
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murları ela yeni bir zihniyetle teçhiz etmeyi 
kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak duyuyoruz. Bu, 
Yüce Meclisin taifedir buyuracağı üzere, herşey-
den önce /bir eğitim meselesidir. Bunun içindir 
İki, Maliye teşjkilâtının tümü için hizmet için
de eğitim de önemli bir konu olarak ele alınmış 
Ve daha bu yıldan itibaren gittikçe geliştirile
cek bir proıgram içinde uygulanmasına başlan
mış bulunmaktadır. 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri; özetle
mek lâzımgcliree; Hükümet olarak biz, bütçe 
(gerekçesinde arz edilmiş bulunan çerçeve içinde 
bir vergi reformu ve ver/gi idaresi düzenlemesi
ni gerçeıkleşıtirmeık suretiyle, plânda öngörülen 
Ikamu gelirleri seviyesine ulaşılmasının mümkün 
«olduğunu, daha şimdiden bu yönde alman neti
celerin bu tahminleri teyit edici nitelikte bu
lunduğunu ve bu itibarla, bu uygulama gelişti-
rilımelk suretiyle devam ettirildiği takdirde, 
yeni vergiler getirmeden devlet hizmetlerinin 
ve kalkınma hizmetlerinin gerekli kıldığı fi
nansmanların sağlam kaynaklardan karşılana
bileceğine inanıyoruz. 

IBıı hususu tekrar Yüce Heyetin dikkat na
zarına arz eder, saygılarımı .sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim; bâzı arkadaşlarımız soru sormak 
istiyorlar. 

Buyurun Sayın Mutlu. 
(SÜLEYMAN MUTLU (Afyon KaraLhiisar) 

— Sayın Başkan, yazılı soru olarak vermiştim, 
cevabını da bir yıldır alamadım; Sayın Bakan
dan bu sorumun cevaplandırılmasını rica edi-
yoram. 

iSayış'tay Genel Kurulu kararı olduğu halde 
Batkanlılklar müfettişlerine ve murakıplarına hi-
lei ş'erriye yoluy'le - aynen Sayıştay'ın kelime
lerini kullanıyorum - devamlı harcırah ödenme 
yoluna gidilmekte midir? Bu husus hâlâ devam 
edecek midir? 

Müfettişlere yaraşır ve onore eden bir şe
kilde, Sayıştay murakıpları da da/hil olmak 
üzere, Sayıştay Kanununun yeniden ele alın
ması düşünülmekte midir ? 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesi geç
miştir Sayın Mutlu. Şimdi, gelir bütçesiyle il-
ıgili soruların Sayın Bakana tevcihi geliyor. So
runuzu, gelir bütçesiyle ilişkili bulamadım, 
ıgelir bütçesiyle ilgili değil. O sebeple, Sayın 

Bakandan ricamız, bu soruya biran evvel cevap 
vermesi hususu olsun. 

Sayın Rona, buyurunuz. 
(MUSTAFA RONA (Artvin) •— Sayın Baş

kan, Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin Res
mî Gazetede yayınlandığı süre, iki ayı geçmiş
tir. Bir yönetmelik hazırlanacak ve yönetmeli
ğe göre de, Haziran ayında, icalbeden şekilde, 
kadroların ve kademelerin intibakı yapılacaktı. 
Bu yönetmeliğin bir ay içerisinde çıkması lâ
zım iken, henüz çıkmamıştır. Ne zaman çıka
caktır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bu sorunuza da Maliye Ba
kanlığı Bütçesiyle ilgili buluyorum, gelir 
(bütçesiyle ilgisi yoktur. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan, buyurunuz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
ıSaym Başkan, söz sıram vardı. 

BAŞKAN — Aradık,yofctunuz. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Grup toplantımız vardı. Ancak grup toplantı
mız bitince gelebildim. Takdir sizin Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Muhakkak konuşmak istiyor
sanız, konuşursunuz efendim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
ıSon söz olarak lütfederseniz, memnun olurum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atagün. 
/MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Çok 

Sayın Başkan, muhterem milletvekili arkadaş
larım ; 

Maliye Bakanlığının Gelir Bütçesi kısmının 
müzakeresi yapılırken, sözlerime, şahsıma yazı
lan bir mektufbu okumakla başlamak istiyorum. 
Mektubun tarihi : 14 . 2 . 1973 

«(Sayın milletvekilim; Ben, Pmarhisar'ın Ev
ciler köyündenim. Biliyorsun, buranın köylüle
ri ormanda çalışarak geçimini sağlarlar. Köy
lüler çok fakirdir. Çalışmalarına karşılık ola
rak verilen odunları satmak suretiyle geçim
lerini sağlarlar. Bu yıl başımıza şimdiye kadar 
.gelmeyen bir belâ geldi. 

Bundan altı yıl evvel, şimdi Siirt Milletve
kili olan Zeki Çeliker burada bölge şefiydi. 
Çalışmama mııkaibil, bana iki kamyon odun 
verdiler. O tarihte, ormanda, bu odunların to
nunu 40 liradan satarak 720 lira para aldım. 
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Altı sene sonra, Maliye Bakanının memurları 
yakalma yapışitı. Saniki odun tüccarı imişim, be
yanname ve vergi vermemişim diye benden 
2 02ıO lira para istedi. Çalmadığıım kapı kalma
dı. Avukata danışmak 100 lira, dilekçe yazdı r-
nıalk 150 TL. Bizi burada soyup, soğana çevir
diler. Danıştay 4 ncü Daireye dava açtım. Ka
yıt numarasını aşağıya yazıyorum. Davayı kay
bedeceğim diye ödüm patlıyor. Tarlam yok, bir 
ineğim var. Bükümıet baiba ,bizim gibi fakirleri 
lıiç düşünmüyor mu? Memurların bu halini hiç 
ıgörlmüyor mu? 

İki ay önce, Meclis saatinde, bizim bu acıklı 
durumumuzu dile getirdiğini, Hükümetin, ör
fin an köylülerinin bu derdine deva olmasını is
tediğini dinledim. Allah senden razı olsun. O 
ıgünden beri, Meclis saatini dinliyorum; Hükü
met müjdeli ha'ber verir diye. Hiçıbir şey duy
madım. Bizim halimiz ne olacak1? Maliye Baka
nı cevap vermedi m i l Vermedi ise; gözü gö
lden, kulağı duyan, fakirlerin işine bakan Bir 
Maliye Vekili bulamıyor musunuz? İşimizi Hü
kümette, Danıştay'da takiıbetimenizi saygılarım
la rica eder, yalvarırım. Kalın sağlıcakla. 

Dava dosyası 4 ncü Daire, 972 - 5608.» 
iMulhtere'm arkadaşlarım, meseleyi burada 

izah eltlmelkîte fayda var1: 
Bundan 67 gün önce, şu kürsüde bir gündem 

dışı görüşme yamıştım. Bu görüşmemden 10 
gün önce de, Maliye Bakanlığına gitmiş ve «fa
kir orman köylülerinin orman kesmek mukabi
linde aldıkları birkaç kuruşu vergiye talbi tut
tuklarımı, bunun haksız olduğunu, "bir genel 
tamimle, kanuna haşka türlü anlam vermek su
retiyle taıtibikat yapıldığını;» (Mirler Müdü
rü Sayın İsimail Beye ifade ettim. Bana, bu 
meselenin bir ziraî faaliyet sahasına ;girmiş 
olduğunu söylememe rağmen, maalesef, şu tu
tum içerisinde «Neden zirai sahaya girmiş?» 
demek: suretiyle, peşinen bir vergi alma düşün
ce tarzını ifade edince; kendisine, «Kızılcık 
toplayanları da ormandan taikilbetmenizde fay
da vardır» dedim. Bir hafta cevap vermesini 
Ibelkledim. Maalesef ,yerinde aramış ve sekrete
rine de söylemiş olmama rağmen, kendisiyle 
temas .etmek imkânını bulamadığım için, 67 gün 
'önce, Hükümetin bu tutumu, hakkında gündem 
dışı görüşme yaptım. Sayın Maliye Balkanı da, 
tenezzül edip de buna herhangi bir cevapta bu
lunmadı, 

I Arkadaşlarım, şimdi Kırklareli çevresinde 
I Ibuna Benzer durumda yüzlerce vatandaş mev-
j cuıttur. Sattıkları odundan edindikleri paranın 
1 azamî miktarı o 600 liradır. Bunu vergi ka-
j yıtl arına istinaden söylüyorum. Beyanname 
I vermemeden dolayı İm orman köylüleri bir ce-
j zaya çarptırılır; bir de ayrıca vergi verlmeme-
I 'den dolayı, yiıu1, tahsilat cihetine gidilir. Bu-
ı ıgiin, Kırkla reli 'ni norman köylerinde, icra me

muru, bu faldı' köylünün ineğini veyahut da 
öküzünü, haczedilebilecelk malı ne varsa onu 

j haczetmek için bir gayretin içerisinde bulu-
I nur. iSaym Bakan da, buna ait, şurada vatan

daşın da mektupta ifade ettiği gibi, vatandaşa 
I ibir refak ve iyi ışık tutacak beyanda bulım-
İ maz. 

« Buna .mukabil, şimdi Sayın Bakanın Bakau-
\ lığı zamanında cereyan eden, hazine avukat! a-
| rina verilen ücreti vekâlet dağıtımı vardır. Bu-
! ııu da ayniyle, size; bir yanlışlık yapmamak 

için, kanunun maddelerini izah ederek - mil-
| yonlarea lira nasıl dağıtılıyor ve kanun kuv-
I vetindclki kararname henüz Yüce Meclisinizde ti. 
\ ıgoçimemiş olmasına rağmen, yarın, tejkl'if edi-
1 leıı bu hükmün de aksine bu Yüce Meclisten 
! karar çıkma ihtimali mevcudolduğu halde; Sa-
| ym Maliye Balkanının dizi dibinde, gözü önün-
j de büyük avukatlık ücretleri nasıl verilir? Ya-
I rm, Yüce Parlâmento da bunu tasdik etmezse, 
j Ibunun nasıl iadesi cihetine gidilir? Bunları arz 
| etmek istiyorum. 

i BAŞKAN — Sayın Atagün, ben ele bir hu-
| susu hatırlatmak mecburiyetindeyim. Gelirler-
| le, Maliye Bakanlığı Bütçesiyle ilgili görüyoruz. 

Çok rica edeceğim, gelirler kısmından görüşıü-
I nüz. 

MEHlMET ATAGÜN (Devamla) — Evet, 
I tavsiyenize ittilba edeceğim efendim. 

Muhterem arkadaş'lanm; burada zamanını
zı akmaktaki maksadım, yani, gelirlerle ilgisini 
ortaya koymaktaki maksadım şudur; 

Bir taraftan, geliri çok düşük olan, en az 
geçim seviyesinde bulunan orman köylerinden 
yengi tahsil ederken, Hazinenin kazanmış oldu-

I ğu davalarda, çıkarılan 657 sayılı Kanunun 146 
1 ncı maddesi ortada iken; 1 . 12 . 1970 tarihi 
I ile 29 . 12 . 1972 tarihi arasında, vekâlet üc-
| retleri tevziatı yapılmaması, bu kanunla karar-
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laştırılmış bulunmasına rağmen; maalesef ve 
maalesef, bunlar, yeni kararname ile tevzie tâbi 
tutulmuştur. Hattâ Baş Hukuk Müşavirliği ta
rafından, kararnamenin yayınından 3 - 4 gün 
sonra, Erzurum Hava Meydanı istimlâk dava
sına ai(t 450 000 liralık Vökâlelt ücretinin tevzi 
edildiği söylenmektedir. 

Bir şeyi daha ifade edeyim; 657 sayılı Ka
nuna giöre, avukaltlık vekâlet ücretlerinin, doğ
rudan doğruya Hazineye irat kaydedilmesi ge
rekirken, bunlar, benim köylülerimde yapılan 
takip gibi takibedilmemiştir, askıya alınmıştır, 
bir kısmı takip edilmişse, emanet hesabına alın
mıştır. Emanet hesabına alındıktan sonra, şim
di, biraz önce ifade ettiğim gibi, kararnamenin, 
şu Yüce Parlâmentoda belki tasdik edilmeye
ceği,, belki de aksine bir karar verilme ihtimali 
mevcuıdolduğu halde, bunların tevzie tabi tutul
duğu ifade edilmektedir. 

Maliye Bakanlığı, bu tutumu ile büyük bir 
tezat içerisindedir. Maliye Bakanlığı, 1930 yılı
nın Türkiyesinc uygun olarak bir politika ta-
kibetmektedir; gelirlerde de bu böyledir, sarfi
yatta da böyledir. Türkiye gelişmiş ve genişle-
mişitir. Buna göre bir program ve politika uy
gulaması lâzımgelirken, maalesef, Maliye Vekâ
leti bu çalışma içine girememiştir. Fakat kendi 
bünyesi içerisinde bâzı kademelerde, Avrupa 
İktisadî İşbirliğine adam göndermek bakımın
dan gereken faaliyetlerde bulunmaya devam 
da etmektedir. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, sonuçlan
dı rınız efendim. 

MEHMET ATAG-ÜN, (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Eğer, Türkiye'de bir reform ieabediyorsa, 
'Türkiye'de biraz gerilik mevcut ise, bunun bü
yük vebali bütün Vekâletlerin üzerindedir. Ge
çenlerde de Adalet Balkanının, nasıl, Maliye Ve
kâletinden yakındığına burada şahklolduğunuz. 
Bunun vebali de Maliye Vokâletindedir. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, 

buyurunuz. 

JSİİÜRİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Teşeikkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yalnız benim hatırlatmama im-
ıkân vermeyiniz, çok rica ederim, gelir bütçesi 
üzerinde görüşmemizi yapıyoruz. 
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NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Evet biliyorum. 

Sayın Başİkan, sayın arkadavşlarmı; 
Gelir bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi su

nacağım. Önce vergi adaleti üzerinde duraca
ğım. 

Türkiye'de en büyük adaletsizlik, vergidir, 
sayın arkadaşlarım. Türkiye'nin vergi ağırlığı
nın yükünü, geliri tespit edilebilecek insanlar 
vermektedir. Yani, gelirini açıktan alan, rakam
ları, belli olan, özellikle memur ve işçi kitle
siyle, küçük esnaf yüklenmiştir. Geri kalan ki
şiler, vergilerini çeşitli şekillerde hlesaıbettirir-
ler, çeşitli giderleri vergilerden düşülür; ara
basının benzini vergiden düşer, Avrupa seyaha
t i vergiden düşer. İstanbul'a mal almaya giden 
Anadolulu büyük tüccar, maısraflarmı vergiden 

! düşer, bir alana yatırım yapar, bu vergiden dü
şer. Ama özellikle memur ve işçi, bakkala olan 
borcunun vergisini bile hazır olarak bordroda 
verir, bir kerte bu anlaşılmalıdır. 

Size bir misal vereceğim, bir toptancı tüc
carın hesabını biliyorum, onu misal olarak vere
ceğim: Günlük cirosu 35 000 liradır. Bunun 
10 000 lirası safi kâr olan bir tüccar, aylık safi 
1G0 000 lira kâr ediyor, yıllık: 3 600 000 lira 
tutar. Verdiği vergi nedir bilir misiniz, sayın 
arkadaşlarını? 25 000 lira vergi vermektedir. 
Bu durum, çeşitli hesaplarla düzeltiliyor. Bunu 
kim düzeltiyor? Çok acıdır, bunu - ilgililer da
rılmasın - Maliye Bakanlığının hesaplarını tu
tan adamları düzeltiyor. Ünce, Maliye Bakanlı
ğı, kendi personeline dış arda defter tutmayı ya
sak etmelidir; personelini tatmin etsin. Devle
tin bütçesinden vlerelim. Gözü, gönlü, midesi 
doysun, helâl olsun. Ama, milletin gelirlerini 
öbür taraftan kaçırtmasınlar. 

Maliye Bakanlığı bütçesinin (B) harfli cet
velini, gelirlere bakarak inceleyecek olursak, 
bunu çok: açık görürüz; Kurumlar Vergisi 
2 300 000 000 lira, Gelir Vergisi, 14 200 000 000 
lira. Bu Gelir Vergisinin büyük çoğunluğunu, 
•demin belirttiğim mükellefler ödemektedir. 

Tüketim Vergisi, özellikle yalnız Şeker Tü
ketim Vergisi - burada Şeker İstihsal Vergisi 

•• diyor - 7O0 milyon lira. 
Sayın arkadaşlarım, bu şekeri, hiç geliri ol

mayan, hiçbir işi olmayan vatandaş da aynı pa
rayı vererek alıyor ve bunun ödediği vergi de 
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aynı, benim ödediğim vergi de aynı, çöpçünün-
ki de aynı, Koç hazretlerinin vergisi de şeker
de aynıdır. En adaletsiz vergi, tüketim vergile
rinden alman vergidir sayın arkadaşlarını. 

Devlet, tüketim vergilerine yüklenmemeli
dir. Devlet, gelir vergilerini çok iyi hesaplama
lıdır. Yine bu cetvelde, İktisadî Devlet Teşek
küllerinin gelirleri olarak 924 milyon gösteril
miştir. Bu rakam çok azdır İktisadî Devlet Te
şekkülleri iyi işletme teknikleriyle rantabl bir 
şekilde çalıştırılır ve burası, siyasal partilerin 
mağdur olmuş kişilerinin ekmek kaynağı haline 
getirilmezse ve buradaki personel cidden ihti
yaca "göre çalıştırılırtsa, yani, çok kullanılan bir 
terimle, «işe adam» alınırsa, adama iş ayarlan
mazsa, İktisadî Devlet Teşekkülleri büyük kâr
lar sağlar. Ayrıca İktisadî Devlet Teşekkülleri
nin başında bulunan ve çeşitli organlarında ça
lışan kişilerin, İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
amaçlarınıa uygun, eğitilmiş kişiler olması bu 
teşekküllerin kârlarının artmasına ve Devlete 
daha fazla gelir sağlamasına neden olacaktır. 

ıSaym arkadaşlarım, vaktin müsaadesi nis
petinde bir başka noktaya daha değineceğim: 
Özel idareler, TürkiyeVle çok mağdur duruma 
gelmiştir. Özel idarelerin en büyük gelirleri; 
Bina ve Arsa vergileridir. Son çıkan Emlâk 
Vergisi Kanunu ile, özel idarelere % 32 oranın
da bir kısım bırakıldı, gerisini Maliye Bakanlı
ğı aldı. Sonuç nedir? Size şunu arz edeyim ki, 
Türkiye'delki 67 ilin özel idaresinden ancak 10 
tanesi kendi yağı ile kavrulabilmektedir, geri 
kalanları borç içindedir. Benim bildiğim kadarı 
ile birçok illerin, özellikle - isim vereyim - Çan
kırı ilinin özel idare memurları dört aydır maaş 
alamamaktadır. Bunların büyük çoğunluğu 14 
ve 15 nci derecedeki küçük memurlardır. Düşü
nünüz, bayram geçti, yılbaşı geçti, iki bayram 
geçtiği halde "bunlar maaş alamıyorlar. 

Sayın arkadaşlarım; bakınız bunlar nerede 
çalışıyorlar; Bayındırlık Müdürlüğünde özel 
idare memuru çalışıyor. Millî Eğitim Bakanlığı 
Halk Eğitim Başkanlığında özel idare memuru 
çalışıyor. Yol Su Elektrik İşleri 11 Müdürlüğün
de özel idare memurları çalışıyor. Veteriner İş
leri Müdürlüğünde özel idare memurları var, 
Teknik Tarım Müdürlüğünde ve sağlık müdürlü
ğünde özel idare memuru var. Bunlar, öbür ka
mu kesimlerinde çalışıyorlar, aylıklarını özel 

idareden alıyorlar. Devlet buna bir çare bul
malıdır: Ya, bu miemurları o bakanlıkların ilgi
li kadrolarına geçirmeli, özel idareden kurtar
malı, yahut da özel idareye gerekli katkıda bu
lunmalıdır. 

Bir misal olarak arz ediyorum; Tunceli ilin
de özel idarenin, Bina ve Arazi vergilerinden, 
yıllık geliri 1 milyon lira olduğu halde, bu 
yıl Tunceli ili, ancak 75 000 lira tahsil edebile
cektir. Düşünün, masrafını nasıl karşılayacak
tır? Günah değil midir? 

Çankırı ilinin yıllık personel masrafı 3 mil
yon 65 bin 900 liradır ve yıllık geliri de 488 bin 
liradır. 2 577 900 Türk lirası, bu ilin personel 
masrafı olarak, şimdiden açıktır. Bendeniz il 
genel meclisi toplantısında bulundum, geçen se
ne taş ocaklarına vergi koymuşlar, kiremit 
ocaklarına vergi koymuşlar, rüsumunu artır
mışlar. Onlar da bunu çok görmüşler, ocakları
nı kapatmışlar. 

Bu illerde sanayi yatırımı yok, bu illerde 
doğal kaynaklar yok. Zonguldak gibi, iki tane 
demir - çelik fabrikası yok. Kömür işletmeleri 
yok. Ama askere gidenken, Zonguldaklı da, İs
tanbullu da, İzmirli de aynı askerliği, yapıyor, 
vergiye gelince, illere göre hiç vergi indirimi 
yok; fakat özel idarelere diyorlar ki, «Siz, ya
ğınızla kavrulunuz.» Bunun sonucu başka alan
lara, özellikle, 222 sayılı Kanuna göre okul bi
na yapımları için gönderilen paralara, dokunu
yor; % 30'unu özel idare alıyor, % 20'sini geri 
veriyor ve böylelikle % 10 oradan alıyor. 

Köy İşleri Bakanlığı uyandı; YSE'ye bu öl
çüde verdiği parayı şimdi, doğrudan YSE em
rine, il vallillilk emrine çıkarıyor, özel idareden 
geçirmiyor. Şimdi, Millî Eğitini Bakanlığı te
mel kanun tasarısında yaptığımız değişiklikle, 
Millî Eğitim Bakanlığının bu ödeneğini de ora
dan çıkardık. Bu halde, sayın arkadaşlarım, 
özel idareler felç olmuştur. 

Özel idareler için, İçişleri Bakanlığı ile Mali
ye Bakanlığının yetkileri bir toplantı yapmalı, 
bir protokol hazırlamalı, bunlar için, ya bir fon 
hazırlanır - öbür illerden artanlardan - veya 
Devletin öbür gelirlerinden bir fon hazırlanır 
ve özel idarelere enjekte edilir, yahut da özel 
idarelerin bir çaresine bakılır. Böyle .giderse 
özel idareler, artık, vilâyetteki valilerin başla
rını derde sokacaktır. Müstahdem giriyor daire 
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müdürüne, .«Bana para ver» diyor. Daire mü
dürü durumu biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, süreniz dol
du, lütfen bağlayınız. 

•NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Sayın .arkadaşlarım, özet olarak söylüyo
rum; gelirlerin artması için vergi adaleti sağ
lanmalıdır. Çok: kazanan çok, az kazanan az ver
gi ödemelidir. Yani, herkes, geliri ölçüsünde 
vtergi vermelidir. Biraz önce Sayın Bakanın bu
yurduğu gibi, vergi ödemek bir eğitim işidir; 
ama vergi .ödemek bir vatandaşlık görevidir. 
Bu vatanın içinde bulunan ve vergisini, kârı 
oranında vermeyen/ vergisini kaçıran insanla
rın vicdansız olduklarını ve haram yediklerini 
bu kürsüden belirtınelk zorundayım. Artık bu, 
vicdanlarına kaldı. Vergisini namuslu olarak 
ödemeyen kimse vatandaş değildir; vatandaş
lık görevini yapmayan kimsedir. Ayrıca, gelir
lerin bu türlü, yani çok kazanandan az alınıp, 
az kazanandan .çok alındığı gibi, çok kazanana 
Devletin bütçesinden çok para; teşvik fonu; 
az kazanana da, «Allak seni böyle yaraıbmış, 
şükret» demek de doğru değildir. 

iözel idarelerin durumları da dikkatte alın
malıdır. Tteş/elkkür ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa) 
Konu .aydınlanmıştır, görüşmelerin kifayeti

ne karar verilmesini dilerim. 
Kars 

ismail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. 

Kaibul edenler.. Kaibul etmej^enler.. Kalbul 
edilmiştir. 

İ'9'7'3 yılı Gellir (bütçesi bölümlerine 'geçilmesi 
'hususunu 'oylarınıza arz ediyorum. 

Kaibul 'edenler.. Kaibul ıe-tm<ey enler.. Kaibul 
edlilmişftii'. Bölüm l ' i okutuyorum : 

Gelir Türü Açıklama Gelir Türü 

Vergi Gelirleri 48 252 063 740 
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BAŞKAN — Kabul edenler.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, Gelir türü (1) de bir önergemiz 
var. 

BAŞKAN — önergeniz bununla mı ilgili?.. 
Pekâla.. Okunan bölümle ilgilli bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca karara bağlanmak üzere 

İİ97I3 yılı Bütçe Kanunu (tasarısının 1 ve 84 neti 
maddeleri geriye alınmıştır. 24 . 2 . 1973 Cumar
tesi 'günü saaıt İ6.30 da toplanan komisyonumuz 
mezkûr maddeleri görüşerek karara bağlamış ve 
'bu maddelerle ilgili olarak Bütçe Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerini de yeniden düzcnlemüşitir. 
Bu itibarla 1, 2, 4 ve 84 ncü maddelerin yeni 
aldığı şekle göre düzenlenen önergelerimiz ilişik
te 'takdim olunmuştur. 

Ayrıca (bütçenin Meclislere şevkinde bütçe 
kanunu tasarısının 9 ocu maddesinde seıhiv ne
ticesi olarak unutulan ıbir fıkramın da ilâvesinin 
•gerektiğini ifade eden 9 ncu madde ile ilgili 
önergemiz de ilişik olarak sunulmuştur. 

Keyfiyet Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 
Bülteıe Kanma Kamfeyon(u 

BaışlkjaınvieıkiM Sözcü 
'C. ;S. Ankara Üyesi Ankara Milletvekili 

Y. Köker M. Kemal Yılmaz 
Adana Milletveki A. Karakisar Milletvekili 

,S. Kılıç İL Hamamcıoğlu 
C. S.Ankara Üyesi Bursa Milletvekili 

İ. Yetiş A. Tüıkel 
Edirne Milletvekili Eskişehir Milletvekili 

î. Ertem î. Angı 
Eskişehir Milletvekili Hatay (Milletvekili 

!S. Öztürk H. Özkan 
İsparta Milletvekili C. S. Kocaeli Üyesi 

A. İhsan Balım L. Tokoğlu 
C. ıS. Kütakya Üyesi Muş Milletvekili 

I. Ethem Erdinç N. Neftçi 
'Sakarya Milletvekili Niğde Milletvekili 

N. Bayar II. Avni Kavurmaeıoğlu 
Ordu Milletvekili Samsun Milletvekili 
O. Vural İL Özalp 
'Tabiî Üye .Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu M. Özgüneş 
'Tralbzon Milletvekili 

A. Şener 
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BAŞKAN — Gelir artırıcı bir önerge vardır, 

değil mj ©fendim ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Anayasamıza da uygundur. 

Gelir 
Türü Bölüm Kesim 

1 1 2 
1 1 4 
1 6 3 

Toplam 

BAŞKAN — Okunan önerge ile gelirde ar
tırım yapılması Komisyonca teklif olunmakta
dır. Hükümet katılıyor mu ? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİN-
OĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmaktadır. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu kabul 
edilen takrir muvacehesinde, biraz evvel oku
duğumuz rakamda değişiklik vardır, yeni ra
kamı bu suretle okutuyorum : 48 322 344 676 

Başkanlıkça yapılan matematik hesap doğ
ru mudur? Bir daha okutuyoruz, ilgililerin 
miktara dikkat etmelerini rica edeceğim. 
48 322 344 676. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ YİĞİT KÖKER (C. Senatosu Ankara 
Üyesi) — Tümü 57 023 303 956 dır efendim. 

BAŞKAN — O tümü, biz üç kalemde oku
yoruz. 1 nci kalemde yaptık bu değişikliği, 48 
milyarlıkta yaptık. 48 milyarlıkta yaptığı
mız miktarı tekrar okutuyorum. Üç kalemde 
oya arz edeceğiz. 1 nci kalemde yapılmıştır 
bu ilâve, lütfen, teknik uzmanlar, bu rakamı 
tekrar okutuyorum : 48 322 344 676. Tamam 
mı efendim f 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU -SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Tamam efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) cet

veline aşağıdaki miktarların eklenmesini mü
saadelerinize arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkan V. 
Yiğit Köker 
C. 'Senatosu 

Ankara Üyesi 

Madde Miktar / 

0 40 000 000 
0 5 280 936 
2 25 000 000 

70 280 936 

BAŞKAN — Bu suretle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelir türü Açıklama Gelir türü 

2 Vergi dışı 
normal gelirler 6 832 959 278 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 
Gelir türü Açıklama Gelir türü 

3 Özel gelirler 
ve fonlar 1 868 000 002 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Bu suretle 1973 yıl gelir bölümleri Meclisi
mizce kabud edilmiştir. 

Türk Milletine ve Maliye Bakanlığına ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 2 nci mad
deyi tekrar okutuyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, bir de, vergi gelirlerinin tümü 
zabıtlara tescil edilirse daha sarih olacaktır : 
57 023 303 956. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, maddeyi 
tekrar okuttuğumuzda, tahmin ediyorum ki, o 
maddede gerekli tashihat yapılmak suretiyle 
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Genel Kurulla arz edilecek ve arzu ettiğiniz 
sonuç bu suretle istihsal edilecektir. 

2 nci maddeyi tekrar oylarınıza arz edece
ğim. Kabul ettiğiniz takrirle vâki artışı da ih
tiva eden şekli ile. 

Genel Kurulca 3 bölüm halinde ve 1 nci 
bölüm Genel Kurulun kabul ettiği artırma 
şekli ile okunarak kabul edilmiştir, 2 nci mad
deyi bu suretle tashih etmiş bulunuyoruz, oku
tuyorum. 

B) Gelir bütçesi : 
Madde 2. — Genel Bütçenin gelirleri, 

bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(57 023 303 956) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka- , 
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, müzakeresinin tehirini taldbct-
tiği 1 nci madde Başkanlığımıza gelmiş bu
lunmaktadır. 1 nci maddeyi tekrar, üçüncü 
defa okutuyorum. 

Değişiklik önergeleri henüz Başkanlığımıza 
tevdi edilmemiş durumda. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ YİĞİT KÖKER (C. Senatosu Ankara 
Üyesi) — Dün tevdi edildi Sayın Başkanım. 

(1 nci madde yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı'nın, Sa
yın Sezai Orkunt'un, Sayın Ferda Güley'in, Sa
yın Caviit Okyayuz'un 1 nci madde ile ilgili ve 
Millî Savunma bütçesinin müzakeresinde Baş
kanlığımıza tevdi edilmiş bulunan ve muame
lesinin 1 ve. 84 neü maddelerin müzakeresi es
nasında yapılacağı Genel Kurula arz edilmiş 
bulunan önergeleri vardır. Tahmin ediyorum 
ki, komisyonumuzun tedvin ettiği metin okun
duğunda sayın takrir sahiplerinin, bu önerge 
muvacehesinde beyanları olacağı cihetle, evve
lâ komisyonun önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1973 yılı Bütçe Kanununun birinci madde-

is'inin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. (Saygılarımla. 

Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanvekili 

0. iSenatosu 
Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelerin 
harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, ikinci fıkrada belirtilen ke
sinti yapıldıktan sonra, 61 023 303 956 liralık 
(ödenek verilmiştim 

Genel bütçeli dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvellerde mevcut ödenekledin (Devlet 
borçları, Millî Savunma Bakanlığı üe güvenlik 
giderleri hariç) % l'i kesilmiştir. . 

Bu hüküm, katma bütçeler hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Sayın Sezai Orkunt komisyo
nun yeni metni muvacehesinde takririniz hak
kında ımuamele yapalım mı? 

SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Komisyonun 
değiştirgesini kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Bu sebeple önergenizi geri 
alıyorsunuz ?. 

SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Orkunt, önergesini, ko

misyonun değiştirişi muvacehesinde geri aklı
ğını ifade ettiler. Önerge geri verilmiştir. 

Sayın Ferda Güley?.. Yok. Sayın Cavit 
Okyayuz?.. Yok. Sayın Buldanlı?.. Yok. 

(Sıra ile, verilmiş bulunan önergeleri okutu
yorum. 

ISaym Millet Meclisi Başkanlığına 
1973 malî yılı Bütçe Kanununun 1 nci mad

desine eklenen bir fıkra ile genel bütçeli daire
lerin bütçelerindeki (A) işaretli cetvelin 1 nci 
Kot numaralı ödenek türü altında yer alan 
300, 400, 500, 600, 700 ve 800 Kot numaralı har
cama kalemlerindeki ödeneklerinden % 6,5 ora
nında yapılması önerilen kesinti Jandarma Ge
nel Komutanlığı Teşkilâtının bilhassa sıkıyöne
timinin kalkmasından sonra İçinde bulunulan 
ortamın gereği olarak plânlanmış bulunan si
lâh, araç ve gereçlerinin istenilen seviyede te
darikini aksatacağından, jandarmanın bu ke
sintinin dışında bırakılması zarurî bulunmak
tadır. 

Bu sebeple 1 nci maddede sözü edilen % 6,5 
oranındaki kesintinin «Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçesi hariç» ifadesi eklenerek kabulü
nü arz ve teklif ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 
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Yüksek Başkanlığa 
Bütçe kanun tasarısının 1 nei maddesinin 

aşağıdaki şekilde değdştirilm'esini arz ve teklif 
ederim. 

C. H. P. Grubu adına 
Sözcü 
Ordu 

Ferda Güley 

Madde 1 : 
Genel bütçeye giren dairelerin harcamaları 

için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re ; 

İkinci fıkrada belirtilen kesinti yapıldıktan 
sonra (60 997 976 037) liralık ödenek verilmiş
tir. 

Genel bütçeli dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvellerinde mevcut ödeneklerin (Dev
let borçları ve savunma hizmetleri hariç) % l'i 
kesilmiştir. 

Bu hüküm katma bütçeler hakkında da ııy-
ıgulanırj»! 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe kanun tasarısının 1 nci .maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
•ederim. 

İçel 
Cavit Okyayuz 

Madde : 1 
Genel bütçeye giren dairelerin harcamaları 

için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere; 

İkinci fıkrada belirtilen kesinti yapıldıktan 
•sonra 60 997 976 037 liralık ödenek verilmiş
tir. 

Genel bütçeli dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvellerinde mevcut ödeneklerin (Dev
let borçları ve savunma hizmetleri.hariç) % l'i 
kesilmiştir. 

Bu hüküm katma bütçeler hakkında da uy
gulanır.» 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı'nın 
önergesini tekrar okutup, komisyon ve Hükü-
ıınetten .mütalâasını alarak, oylarınıza arz ede-, 
ceğim. 

(Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nnı 
önergesi tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Sayın komisyon?. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, komisyonun getirmiş olduğu ye
ni teklif, yeni madde, arkadaşlarımızın önergele
rinin tamamını kapsamaktadır. Bu bakımdan 
katılmıyoruz önergeye. 

BAŞKAN — Efendim kendileri burada ol
madıkları için arz edemedim, sırası gelince siz
den istirham edeceğim. 

Komisyon, Genel Kurula «Okunan madde 
metni bu önergeyi de kapsamaktadır. Bu se
beple katılmıyoruz» beyanında bulundular. Hü
kümeti . . 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, Hükümet de aynı nedenle ka
tılmıyor. , 

BAŞKAN — Hükümet de aynı nedenle ka
tılmadıklarını ifade etmektedir. Takrire, Hükü
met ve komisyon katılmamaktadır. 

İYLAS KILIÇ (Samsun) — Komisyondan 
'bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, oylama esnasında- ' 
yım. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Daha oylamaya 
geçmediniz. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, çok rica ederim 
efendim, oyluyorum efendim, muamelesini yapı
yorum takrirlerin. Önergeyi tekrar okutacağım 
efendim, müsaade buyurun. Yani, komisyonun 
getirmiş olduğu yeni metni tekrar okutacağım 
efendim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Buldan
lı'nın takriri hakkında komisyondan bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Saym Buldanlı'nın 
takririni oylatıyorum Sayın llyaç Kılıç. 

Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

ıSaym Ferda Güley, sizin önergeniz daha ev
vel okuttum. Burada bulunmadığınız için be
yanda bulunamadınız. Komisyon önergenizi kap
sayan bir değişikliği Başkanlığımıza vermiş, 
Başkanlıkça, Genel Kurula bu önerge arz edilmiş
tir. Bu durum muvacehesinde önergenizin mua
meleye konmasını arzu buyuruyor musunuz? 



İM. Meclisi B : 70 27 . 2 . 1973 O : 2 

FERDA GÜLEY (Ordu) —Sayın Başkanım, 
benim, önergemde ileri' sürdüğüm husus komisyon 
tarafından nazarı itibare alınmıştır ve metin baş
ka ve değişik bir dille getirilmiştir. Binaenaleyh, 
reddedilmiş bir önerge muamelesi görmesi doğru 
değildir. Bu sebeple önergemi maksada uygunlu
ğundan dolayı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Sayın 
Ferda Güley de önergesini geri almıştır. 

Sayın Cavit Tevfik Okyayuz'un önergesini 
tekrar okutuyorum; aynen Sayın Ferda Güley' 
in önergesi mahiyetindedir; Sayın Okyayuz bu
lunmadığı cihetle kendisinden soramıyoruz. 

(İçel Milletvekili H. Tevfik Okyayuz'un 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMfSYONÜ SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başikan, biraz önce arz ettiğim nedenlerle 
bu önergeye da katılamıyoruz. Zira, 1 nei ve 
2 nci maddelerde, bütçenin gelir ve giderleri ka
bul edilmiştir. Sayın Okyayuz'un vermiş olduğu 
rakamlarda haklılık vardır. Bu bakımdan ko
misyonun getirmiş olduğu yeni metin de, tama
men, Sayın Okyayuz'un önergesini kapsamakta
dır. 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU 
— Sayın Başkan, Hükümet de ayni nedenle, 
önergeye katılın anlaktadır. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon Sayın 
Cavit Tevfik Okyayuz'un önergesine katılma
maktadır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
önergeyi kabul buyuranlar lütfen işaret etsin
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi komisyonun getirmiş olduğu yeni met
ni tekrar okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili Yi
ğit Köker'iıı önergesi tekrar okundu.) 

1LYAS KILIÇ (Samsun) — Bu önergeyle 
ilgili bir sual sorabilir miyim komisyondan?. 

BAŞKAN — Soramazsınız efendim. Kifayeti 
müzakere oylandı... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan 
rey vereceğiz, reyimizin ire renk olduğunu bil inc
imiz lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, Sayın Kılıç çok 
istirham ederim, önergelerin oylanması esnasın
da sualin sorulup sorulamayacağı hususu, görüş
me imkânının bulunup bulunamayacağı hususu, 
oy renginin belitrilmesi hususunun mümkün 
olup olmadığını takdir edeceğinizi tahmin ede
rim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan 
söz istemiyorum, sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buna imkân yok, söz veremem 
efendim, oylama esnasmdayız. Yok. Yok efen
dim, sual de bir nevi sözdür efendim, mümkün 
değil. 

Önergeye Hükümet?. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU 
— Hükümet katılmaktadır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılmaktadır, demin 
beyanda bulundular, önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul buyuranlar.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Kabul ettiğiniz önergedeki tadil şekliyle 1 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Sayın Bütçe Karma Komisyonunda 16 öner-
geli bir madde mevcut bulunmaktadır. Komisyo
nun, Başkanlığımıza tevdi ettiği, hizmet süresini 
tayin eden gerekçeli bir taldbi vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Verilmiş olan değişiklik r önergelerini tetkik 

edebilmek üzere oturuma 14,30'a kadar ara ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Komisyon, madde üzerindeki 
önergeleri Başkanlığımızdan, almış bulunmakta
dır ve bu gerekçeye dayanarak saat 14,30'a ka
dar Birleşime ara verilmesini taldbetmoktedir. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 14,30da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

(Kapanma Saati : 12,02) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılana iSa;ati: 14,30 

(BAŞKAN!: (Bşkanvekili {Ftoelt Tıntaı^il 

KÂTİPLER••: M, ŞevketÎDoğatn,(Kajy&e!ri') Muit t in ISa ı̂n (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 70 nci Birle
şiminin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

1973 yılı Bütçe müzakerelerine devam edi
yoruz. 

C) Denge : 
Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin 

edilen [gelir arasındaki 4 000 000 000 liralık, 
fank, içistikr'azla' karşılanacaktır. 

BA.ŞKAN — Madde üzerinde önenge yo(k. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım : Bütçe uygulatma esasları : 
A) Ödenek dağıtılmı : 
Madde 4. — a) Birinci madde ile yerilen 

'ödenekler üçer aylık dönemler itibariyle dağı
tılır. Birinci ve ikinci üçer aylık dağıtım bir
likte yapılabilir. Bu dağıltımlar ilgili Bakanlı
ğın teklifi üzerine tahsilat, dış ödemeler den
gesi ve genel ekonomik şartlar gözıömümde tutu
larak Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

Ib) Bakanlar Kurulu, genel ekonomik şart
ların elverişisiz seyretmesi halinde ödenekler
den bir kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlığınca verilen bir önenge vardır, okutu
yorum; 

Yüksek Başkanlığa 
1973 yılı Bütçe Kanununun dördüncü mad

desinin (b) fıkrasını aşağıdaki şekilde değiş
tir ilmesini arz ve teklif ederim. 

[Saygılarımla, 
Bütçe Kanma Komisyonu Başkanı V. 

Yiğit Köker 
(C. 'Senatosu-Ankara Üyesi) 

ib) Gerektiğinde, birinci maddedeki istis
na hükmü mahfuz bulunimak kaydı ile, bütçeye 
'mevdu ödeneklerden % 10'na kadarını mev
kuf tutmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

- I Bu madde hükmü, katma bütçeler hakkın
da da uygulanır. 

(BAŞKAN — Madde üzeninde Bakanlık? 

İMALEYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ 
I KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURHAN 
I KIVANÇ — Sayın Başkan, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
önerge, Komisyon Başkanlığı tarafından 

verilmiş bulunfmafcta olup, Bakanlık katılmak
tadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kafbul bu
yuranlar... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi, kabul ettiğiniz tâdil şek
liyle oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler.. 
ıBtîm'eyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Aktarıma : 
- Madde 5. — Genel bütçeli dairelerle katma 

bütçeli idare bütçelerinin program, altproıgram, 
faaliyet ve projelerinde yer alan aylık, tazmi
nat, ödenek ve emekli keseneğine ilişkin har
cama kalemi erimden başka harcamıa kalemlerine 
ödenek aktarılamaz. 

Ancak, söz konusu harcama kalemleri ile 
ücretler, sosyal Sigorta kesenekleri, sosyal yar-

I dımlar, ek çalışma karşılıkları, ödül ve diğer 
pers'oıiiel giderleniıne ilişkin harcama kalende
rimden; aynı kuruluş bütçesi içinde olmak 
şartıyle program, altproıgram, faaliyet ve pro
jelerdeki aynı harcama kalemlerime aktarma 
yapmaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ömerige yok
tur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
«denler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel bütçeli dairelerle katma 
(bütçeli idarelerin programları arasında yer alan 

- I proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, malî yıl 
i içimde hizmeti yürütecek olan daire veya ida

menin bütçesine aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 
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Malî yıl içinde diğer bir daire veya idare
ye aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütül
mesiyle, bütçesine aktarma yapılan daire veya 
idare ıgörevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, tadil önergesi 
yoktur, maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-
ıbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

C) Deyimler : 
Madde 7. — 1973 malî yılında, 1050 sayılı 

Muihaselbe'i Umumiye Kanunu ile diğer kanun
larda yer alan : 

a) ^«Fasıl» ve «Bölüm» deyimleri, program 
(bütçe smıflandırmasmdaki «Program» deyi
mini; 

Ib) teMadıde» deyimi, harcama kalemlerini 
de kapsayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje» 
deyimlerini; 

c) ı«IKe:sim» deyimi, «Altprogram» deyi
mimi; 

İfade edecek şekilde anlaşılır ve uygulanır. 
Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 

da uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önenge yok, 

maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 'buyu
ranlar... Kabul otm'eyenler... Kaibul edilmiştir. 

D) Yeni harcama kalemleri açılması ve uy
gulama cetveli : 

Madde 8. — Bütçe Kanununda yer alan 
program, altprogram, faaliyet ve projeler için 
malî yıl içinde hizmetin gerektirdiği, 

;b) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmelikler 
uyarınca bütçelerde açılan tertiplerdeki öde
neklerle ilgili olaralk, malî yıl içinde gerektiği 
hallerde, 

Yeni harcama kalemleri açılmasına Maliye 
Balkanı yetklidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeli idareler 
hakkında da uygulanır. 

(BAŞKAN — Komisyondan bir ricamız ola
cak, madde 8'de (b) var, (a) yok. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, bir matbua hatası olmuştur. «Madde 8» 
deyince, (a) Bütçe Kanununda yer alan, «prog
ram, altprogram, faaliyetleri gereğince malî yıl 
içinde hizmetinin gerektirdiği» şeklinde olacak
tır. Yanlışlık olmuştur. 

Arz ederim efendim. 

} BAŞKAN — Bir matbaa hatası, olmuş
tur, 8 nci maddenin birinci paragrafının başına 
(a) harfi konulması unutulmuştur. Bu değişik
likle ve madde üzerinde önerge bulunmadığı 
cihetle oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bütçe uygulaması, bu kanuna 
ekli «Uygulama cetveli» esaslarına göre yü
rütülür. 

Uygulama cetvelinde ayrıntılı harcama kale-
imi yer almayan: 

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

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

Müştereken tespit edecekleri esaslar dâhilin
de kullanılır. 

Üçüncü kısım : Bağlı cetvellere ilişkin hü
kümler. 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonunca 
Verilmiş bulunan bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi altında 

(baskı da unutulan aşağıdaki cümlenin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

'Saygılarımla. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkan V. 

C. Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kökcr 

ı«Bu hüküm, katma bütçeler hakkında da 
uygulanır.» 

BAŞKAN — «Hüküm» mü «Hükümler» mi? 
İki fıkra var 9 ncu maddede. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — «Bu hü
kümler» efendim. 

iSaym Başkan, uygulamaya taallûk etmesi 
nedeniyle, aynı zamanda, bu neden katma büt
çeli idarelere tatbik edilmesi gerektiğinden, bu 

I bakımdan, bütün yıllar bütçelerinde aynı mad
de konmuştur; fakat bu yazılışta unutulmuştur. 
Bunu getiriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, katılıyor musu-
I nuz 'efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
I — Sayın Başkan, Komisyonun verdiği izahata 
i katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon Başkanlığınca veri
len ve gerekçesinde de baskı hatası olaralk "unu
tul mıış olan, Genel Kurula arz ettiğimiz fıkra
nın maddeye eklenmesi öngörülmektedir, Hü-
ıkü'nret de buna katılmaktadır. 

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

Tâdil şekliyle 9 ncu maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi ofkütuyorum. 
A) (A) cetveli : 
Madde 10. — (A) cetveli ödenek cetvelle

rinden-nroydana gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etım'eyemler... Kabul 'edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
'B) (O), (Ç) ve (.G) cetvelleri : 
Madde 11. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 

sayılı Muhaselbei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı büklümler (C) cetvelinde; 

h) Kanunla bağlanmış vatanî hizmet maaş
ları (O) cetvelinde; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar (G) cetvelinde; 

Gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üezrinde önerıge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi olkutuyorum. 
IC) (B) Cetveli : 
Madde 12. — Devlet gelirlerinin özel hü

kümlerine göre tarh ve tahsiline 1973 malî yı
lında da devam olunur. 

Musul petrollerinden teraküm eden (100) 
milyon liralık hisseden 1973 malî yılı içinde tah
sil edilecek kısmı, (B) işartli cetvelin (Çeşitli 
gelirler) tertibine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 13. — Personel kanunları gereğince 

1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arası için 
talialklkulk edecek aylık farkların ödenmesi 1973 
malî yılında yapıldığı takdirde, bu miktara ait 

27 . 2 . 1973 O : 3 

ı(lSandığa tabi iştiralkçilerden alınacak) kese
neklerle (Giriş aidatı ,artış farkları dahil) kar
şılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklardan 1323 
sayılı Kanunun ek geçici 11 nci ve 1327 sayılı 
Kanunun ek geçici 34 ncü maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ödenmeyecek kısım
ları, 1973 malî yılı gelir bütçesine irat kay
dolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerimde önerıge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmeyenler.. .Kalbu! edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 14. — 11 . G . 1963 tarihli ve 2005 

sayılı Kanuna göre yönetilen olkul pansiyon
larında görevli kimselerin, 057 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla ek
lenen elk geçici 32 nci madde uyarınca Devlet 
memurluğuna intibakı yapılmış olduğundan, 
•okul pansiyonları hakkındaki 2005 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılıncaya kadar, okul pan
siyonları gelirlerinin % 25li bütçenin (B) cet
velindeki (Verigi dışı normal gelirler) tertibine 
(Pansiyonlu okul ücretleri karşılığı) adı ile ge
lir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarımıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi olkutuyorum. 

D) (M) cetveli : 
Madde 15. — 2005 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesi gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanlığma bağlı sağlık 
(okulları öğrencilerinden 1973 malî yılı içerisin
de alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde önenge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum. 
E) '(O) ve (P) cetvelleri : 
Madde 16. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 

sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun: 
a) S6 nci maddesi gereğince, Millî Müda

faa mükellefiyeti yoluyle alınacak hayvanla
rın 1973 malî yılı alım değerleri bağlı (O) işa
retli cetvelde; 
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b) 38 ııci maddesi gereğince alınacak mo
torlu taşıtların alım değerleri bağlı (P) işaret
li cetvelde; 

Gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerind'e önerge yıok. 

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

17 nci maddeyi okutuyorum. 
F) (T) cetveli : 
Madde 17. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sa

yılı Taşıt Kanununun 9 neu maddesi gereğince 
Ikurumlarım s aitmalac akları taşıtların azamî 
satmalma bedelleri bağlı (T) işaretli cetvelde 
(belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerige yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 
G) (R) cetveli •: 
Madde 18. — Harcamalara ait formül, (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde Bütçe Komis

yonu Sözcüsü Sayın Kemal Yılmaz, Tokat Mil
letvekili Sayın İsmet Hilmi Balcı, Amasya Mil
letvekili Sayın Salih Aygün, Kars Milletvekili 
Sayın Musa Doğan, Kars Milletvekili Sayın Tur
gut Artac, Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin 
Yenipmar, Sakarya Milletvekili Sayın Hayret
tin Uysal tarafından verilmiş dört önerge var
dır. 

Bunları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1973 yılı Bütçe tasarısına bağlı (R) işaretli 

cetvelin giyecek yardımı başlıklı 147 kalemin 
sonuna tertip hatası olarak giyecek yardımın
dan faydalandırılacak personel listesi eklenmiş
tir. 1973 malî yılında «diyecek Yardımı Yönet
meliğine» göre işlem yapılacağından tertip ha
tası olarak 147. kalemin sonuna eklenen listenin 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (K) cetveli

nin 195 No. lu Staj ve öğrenim giderleri madde
sine «Köy kalkınma koperatii'leri ortaklarının* 

eğitim giderleri» ibaresinin ilâvesini aşağıdaki 
gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederim. 

Tokat 
İsmet Hilmi Balcı 

Gerekçe : 
Köy İşleri Bakanlığı Köy Araştırma ve (çe

liştirme Genel Müdürlüğü tarafından destekle
nen köy kalkınma kooperatiflerinin ortak ve 
yöneticilerinin eğitimi önem arz etmektedir. Bu 
amaçla bütçeye konulan 131 122,— liralık öde
neğin gayesine matuf sarf edilebilmesi için (R) 
cetveline yukarıdaki açıklamanın ilâvesi zorun
lu görülmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1973 Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (R) cet

velinin 154. maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«154. Ek ders görevi ücreti» 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi ku
rumlar ile halk eğitimi kurslarında görev alan
lara bu kanuna göre tespit edilen saat başına ek 
ders görevi ücreti bu kalemden Ödenir. 

Bu ücretler usulüne göre ek dersler için kad
ro tevziatı yapılıncaya kadar kadro karşılığı 
aranmaksızın ödenir. 

Amasya Kars 
Salih Aygün Musa Doğan 

Gerekçe : 
154. maddede «Halk eğitimi kursları» uda gö

rev alacaklara ödenecek ücretlerle ilgili her 
hangi bir açık hüküm bulunmamaktadır. Deği
şiklik yapılmadığı takdirde; 

Halen mevcut 415 halk eğitimi merkezi ve 
2 500 eğitim odasında 276 000 yetişkin için açıl
makta olan okuma - yazma ve temel eğitim, ge
nel bilgisi ile beceri ve meslek kursları açılma
yacaktır. 

Malûmları olduğu üzere, 1973 yılı, Cumhu
riyetimizin 50 nci yıldönümü olması nedeniyle, 
Millî Eğitim Bakanlığınca «Cehaletle savaş» m 
gerçekleşmesi, büyük ölçüde, bu savaşın gerek
tirdiği maddî imkânların yaratılması ve bu im
kânların kullanılabilmesiyle olacaktır. 

Yukarıda teklif edilen ilâve yapılmadığı tak
dirde «Cehaletle savaş» kampanyası gerçekleşe
meyeceği gibi, şimdiye kadar yürütülegelen 
halk eğitimi hizmetleri de vürütülcnıeveeektir. 
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Bu teklif, bütçe için ek bir külfet getirme
mektedir. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 
112. programının 02 alt programında bulunan 
154. «Ek ders görevi ücreti» nden halk eğitimi 
kurslarının da yararlanabilmesi amacını güt
mektedir. Nitekim, 1972 malî yılı bütçesinde 
halk eğitimi hizmetleri için bu maksatla konulan 
ödenek, bütçenin (R) cetvelinde açıklık olmadı
ğı için harcanamamış ve görev yapanlara ücret
leri ödenememiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1973 Bütçe kanunu tasarısına bağlı (R) cet

velinin 154, maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«154. Ek ders görevi ücreti : 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi kurum
lar ile halk eğitimi kurslarında görev alanlara 
bu kanuna göre tespit edilen saat başına ek ders 
görevi ücreti bu kalemden ödenir. 

Bu ücretler, usulüne göre ek dersler için kad
ro tevziatı yapılıncaya kadar kadro karşılığı 
aranmaksızın, ödenir.» 

Kars Tunceli 
Turgut Artaç Hüseyin Yeııipmar 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Gerekçe : 
154. maddede «Halk eğitimi kursları» nda 

görev alacaklara ödenecek ücretlerle ilgili her 
hangi bir açık hüküm bulunmamaktadır. Deği
şiklik yapılmadığı takdirde : 

Halen mevcut 415 halk eğitimi merkezi ve 
2 500 halk eğitimi odasında 276 000 yetişkin 
için açılmakta olan okuma - yazma ve temel eği
tim, genel bilgiyle beceri ve meslek kursları açı-
lamayacaktır. 

Malûmları olduğu üzere, 1973 yılı, Cumhuri
yetimizin 50. yıldönümü olması nedeniyle, Millî 
Eğitim Bakanlığınca «Cehaletle savaş» m ger
çekleşmesi, büyük ölçüde, bu savaşın gerektir
diği maddî imkânların yaratılması ve bu imkân
ların kullanılabilmesiyle olacaktır. 

Yukarıda teklif edilen ilâve yapılmadığı tak
dirde «Cehaletle savaş» kampanyası gerçekleşe
meyeceği gibi şimdiye kadar yürütülegelen 
halk eğitimi hizmetleri de yürütülemeyecektir. 
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Bu teklif bütçe için ek bir külfet getirme
mektedir. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 112. 
programının 02 altprogramında bulunan 154. 
«Ek ders görevi ücreti» nden halk eğitim kurs
larının da yararlanabilmesi amacını gütmekte
dir. 

Nitekim, 1972 malî yılı bütçesinde halk eği
timi hizmetleri için bu maksatla konulan öde
nek, bütçenin (R) cetvelinde açıklık olmadığı 
için harcanamamış ve görev yapanlara ücretleri 
ödenememiştir. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün ve Sayın 
Musa Doğan tarafından müştereken imza edilip 
Başkanlığa verilen önerge ile, Sayın Turgut Ar
taç, Sayın Hüseyin Yenipmar ve Sayın Hayret
tin Uysal'ın vermiş oldukları üç imzalı önerge 
aynı mahiyeti taşımaktadır. 

Sayın Salih Aygün, sizin önergenizle, üç im
zalı bu önerge aynı mahiyettedir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ben o önerge
ye katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün katıldığını 
ifade etmektedir. 

Önergeleri, sırasıylc okutup, işleme koyaca
ğım. Evvelâ Komisyonun vermiş olduğu öner
geyi okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü Mustafa 
Kemal Yılmaz tarafından verilmiş olan önerge 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN •— Komisyonun bu teklifine Hü
kümet katılıyor mu efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, bir maddî hatanın düzeltilme
si anlamını taşımaktadır. Bu itibarla, katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
olan önerge Genel Kurulun bilgilerine arz edil
miştir. Bir hatanın tashihi mânasını taşımakta
dır. Hükümet de buna katılmaktadır. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın İsmet Hilmi Balâ'nın önergesini mua
meleye koymadan evvel, Komisyondan bir hu
susu Başkanlık rica eder : 

«Staj ve öğrenim giderleri maddesine, köy 
kalkınma kooperatifleri ortaklarının eğitim gi
derleri» ibaresinin ilâvesi halinde, bütçeye mun
zam bir gider tahmil) eder mi, etmez mi? Bu hn-
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susun cevabını Komisyondan ve Hükümetten 
rica edeceğim. Malûmuâliniz, Genel Kurulumuz
da şu anda gider artırıcı ve gelir kısıtlayıcı 
önergelerin oya arzı mümkün değildir, önerge 
bir sarahat taşımadığı cihetle, Başkanlık bunu 
Komisyondan ve Hükümetten öğrenmek mecbu
riyetindedir. 

Buyurunuz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, bu husus Bütçe Karma Komisyo
nuna da getirilmişti. Saatlerce münakaşası ya
pıldı ve kabul edilmedi. Bu teklif, gider artırıcı 
bir tekliftir. Bu bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Gider artırıcı olup olmadığını 
Hükümetten de rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
Hükümet de aynı görüşü paylaşmaktadır Sayın 
Başkan; gider artırıcı niteliktedir. 

BAŞKAN — «Gider artırıcı niteliktedir, büt
çeye bir malî külfet tahmil ediyor» buyuruyor
sunuz. 

Sayın Komisyon Sözcüsünün ve Hükümetin 
beyanı karşısında, Önerge gider artırıcı mahiyet 
taşıdığı cihetle, Başkanlığınızca muameleye ko-
nulamamaktadır. Arz ederim. 

Sayın Turgut Artaç, Sayın Hüseyin Yenipı-
nar ve Sayın Hayrettin Uysal'm önergesinde; 
154 ek ders görevi ücreti, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa tabı kurumlar 
ile, halk eğitimi kurslarında görev alanlara, bu 
kanuna göre tespit edilen, saat başına ek ders 
ücreti görevi bu kalemden ödenir, şeklinde bir 
ilâve yapılması istenmektedir. 

Bu önerge, müzakere etmiş olduğumuz büt
çeye bir yük tahmil eder mi, etmez mi? Sayın 
Hükümet ve Komisyondan ayrı ayrı rica ediyo
ruz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, biraz önce arz ettiğim gibi, aynı 
takrir. Komisyona da gelmiş, gider artırıcı nite
liği dolayı siyle kabul edilmemiştir. Gider artırı
cı bir takrirdir, iştirak etmiyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümeti . . 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Hükümet de gider artırıcı nitelikte görmekte
dir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun ve Hüküme
tin, önergenin, bütçeye gider artırıcı bir hüküm 
getireceğini beyan etmesi muvacehesinde, Ana
yasa hükmüne göre, bu önergeyi Başkanlık mu
ameleye koyamamaktadır. Arz ederim. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, usul
le ilgili, yerimden bir açıklamada bulunabilir 
miyim ? 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, biliyorsunuz, Ana
yasanın 94 ncü maddesine göre meseleyi yürüt
mekteyiz, müzakere açamayacağız. Beni tenvir 
etmek bakımından bir husus varsa, buyurun. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Efendim, gerek Ko
misyon, gerek Hükümet bu önergelerin gider ar
tırıcı mahiyette olduğunu beyan ettiler. Belki 
sayın üyeler, ne için gider artırıcı olduğunu öğ
renmek için sual sorabilirler. Böyle mücerret 
bir beyanla olmaz. 

BAŞKAN — Sual de mümkün değil. Anaya
sanın 94 ncü maddesinin 5 nei fıkrasını okur
sak, şu anda yapmakta olduğumuz müzakerenin 
seyrini takibetmiş olacağız. 

Sayın Yaşa, bu yalnız Başkanlığa aittir. Baş
kanlık re'sen de gider artırıcı, gelir azaltıcı bir 
hüküm ihtiva eden bir önergeyi muameleye koy
mayabilir. Fakat takrirler o şekilde tedvin edil
miştir ki, Başkanlık tereddüt içinde kalmıştır; 
tereddüdünü izale etmek maksadiyle Komisyon 
ve Hükümetten istianede bulunmaktadır. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Bir önerge gelecek, 
lütfen ona dikkat edin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. 
ÂDİL YAŞA (Siirt) — Müsaade edin bir şey 

söyleyeyim efendim. Komisyon, gider artırıcı 
olup olmadığı hususunda kendi görüşlerini be
lirtti. Gider artırıcı olmayan bir hususa, «Gider 
artırıcı» derse, bunun kontrol müessesesi nasıl 
olacak f 

BAŞKAN — Efendim, Başkanın «Gider ar
tırıcıdır» dediği bir takrire nasıl itiraz edece
ğiz? Tamam Sayın Yaşa, teşekkür ederim, ikazı
nıza. 

18 nei maddeyi, tadil etmiş olduğumuz şek
liyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmeyenlei'... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 19. — 

399 — 



M. MedM B : 70 27 . 2 . 1973 O : 3 

H) (H> Cetveli : 
Madde 19. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 sa

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

Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) 
bendi hükümlerine göre tespit edilen yevmiye
ler, Bakanlık ve Müstakil Genel Müdürlük Mü
fettiş ve Müfettiş Muavinleri ile Yüksek Hâkim
ler Kuruluna bağlı Müfettiş Hâkimler, Maliye 
Hakanlığı Hesap Uzman ve Uzman Muavinleri, 
Bankalar Yeminli Murakıpları ve Murakıp Mu
avinleri, Bakanlıklar merkez teşkilâtına dâhil 
Kontrolör Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu Uzman ve Uzman Muavinlerine, 1973 malî 
yılında yetkili makamlarca onaylanan program 
çerçevesinde yapacakları teftiş, tahkik ve ince
lemelerde, görevin ifa edildiği mahale ve kuru
mun teşkilât merkezinin bulunduğu yere bakıl
maksızın, birinci bent hükümlerine göre ödenir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödeme
lerde 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci 
maddesi hükmü, personelin yeni kadrolarının 
dereceleri esas alınmak suretiyle 1973 malî yı
lında da uygulanır. 

Ancak, 1327 sayılı Kanunun intibak hüküm
lerine göre, bulundukları dereceden daha aşağı 
derecelere intibak ettirilen personelin yollukla
rı, bu personelin intibaklardan evvelki derece
leri üzerinden ödenmeye devam olunur. 

Yukardaki hükümlere ilâveten, (H) cetveli
nin uygulanmasında aşağıdaki esaslara göre iş
lem yapılır. 

a)! Harcırah Kanununun 37 nci maddesin
deki asgari 4 lira yevmiye, 30 lira olarak uygu
lanır. 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci mad
deleri ile aynı kanuna ilişkin (1) ve (2) sayılı 
cetvellerdeki (475) lira aylık tutar yerine 6 nci 
derece kadrosu, (2) sayılı cetveldeki (1 000)1 

liralık tutar yerine de 1 nci derece kadrosu esas 
tutulur. 

c) Belediye hudutları haricinde vazife gö
ren Defterdarlık kontrol memurları için en az 
yevmiye miktarı 30 lira olarak tespit edilmiştir. 

Bunların Maliye Müfettiş ve Hesap uzmanlarıy-
le birlikte memuriyet merkezleri dışında ter-
tibedilecek çalışmalara katılmaları halinde, gün
deliklerinin bu miktar üzerinden ödenmesine de
vam olunur. 

d) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi 
şümulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde 
tatbik olunacak emsaller 10 . 3 . 1970 tarihin
den evvel ödenen döviz miktarlarını geçmemek 
üzere Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

e) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla 
yapılacak görev seyahatlerinde, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, 
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyele
ri, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları 
ile resmî davete icabet suretiyle seyahat eden 
eşlerine; Bakanlar Kurulu Kararma müsteni
den yaptıkları daimî veya geçici görev seyahat
lerinde kadro dereceleri (1) olan subay ve Dev
let memurları ile müsteşar ve elçilere 1 nci, bun
ların dışındakilere turist sınıf üzerinden yol 
masrafı ödenir. 

Ancak, dış ülkelerde görevli elçilerden diğer 
ülkelerde de temsil görevi verilmiş bulunanla
rın, yurt dışında yaptıkları görev seyahatleriyle 
elçilerden yurt dışında bir yere veya merkeze 
istişare amacıyle çağrılanlara, kararname alın
maksızın 1 nci mevki üzerinden yol masrafı ve
rilir. 

f) Bilimsel çalışmalar yapmak üzere, yurt 
içi yevmiyelerinin 2 veya 3 misli ödenmek kay-
diyle, yabancı memleketlere gönderilen doçent 
ve profesörlerin 10 Ağustos 1970 tarihinden ön
ce ellerine geçen döviz miktarına eşit dövizin 
yeni kur farkları, kurumlarınca ilgililerin yev
miyelerinin verildiği tertiplerden ilâveten öden
mek suretiyle karşılanır. 

Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi ve yar
dımcılarından 4489 ve 4936 sayılı kanunlar hü
kümlerine göre dış ülkelere gönderilenler hak
kında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

g) 6245 sayılı Harcırah Kanununda gerekli 
değişiklik yapılıncaya kadar, işçi harcırahının 
hesabında 1970 malî yılındaki esasların uygu
lanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde.. 

AHMET SAKİP HÎÇERİMEZ (Ankara) — 
Söz istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Bir dakika, beyanda buluna
yım, anladım efendim. 19 ncu madde üzerinde 
11 önerge verilmiş bulunmaktadır. Bu önerge
leri muameleye koyacağım. Sayın Sakıp Hiçe-
rimez madde üzerinde söz istemiş bulunmak
tadır. 

Bütçe Kanunumuzun müzakeresine ait, Ana
yasanın 94 ncü maddesinde özel hüküm mevcut
tur. Burada müzakere etmekte olduğumuz ka
nun, 86 maddeden müteşekkildir. Dikkat bu-
yurdunuzsa, bundan evvel, maddeler okunduk
tan sonra, madde üzerinde önerge bulunmadığı
nı ifade etmek suretiyle oylarınıza arz etmiş 
bulundum. «Madde üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili var mıdır?» ibaresini kullan
madım. Anayasa hükmüne göre, muayyen süre 
içinde Meclisimizin bu kanunu görüşüp bitir
mesi gerekmektedir. Kaldı ki, eğer, genel ka
nun müzakeresi sistemi içinde meseleyi mütalâa 
edersek, verilmiş bulunan önergeler üzerinde 
de, İçtüzüğümüzün hükümlerine göre, Komisyo
nun âdemi kabulü halinde, saym milletvekille
rine önergelerini izah sadedinde söz vermemiz 
gerektiği halele, Anayasanın 94 ncü maddesi, 
önergelerin müzakeresiz oya arz edileceği husu
sunu sarahatle ifade etmektedir. 

Bunun dışında, Genel Kurulumuza, grup yet
kilerinin vermiş olduğu 1973 bütçe programı ça
lışmalarına ait oylamayı ve GTenel Kurulun itti
haz etmiş olduğu kararı da tetkik ettiğimizde 
göreceğiz ki, müzakereler, Anayasanın 94 ncü 
maddesine muvazi olarak, tümü üzerinde ve ay
rıca bakanlıklar ve daire bütçeleri üzerinde ya
pılacağını ifade etmektedir. 

Bu haliyle, görülüyor ki, 11 önerge taşıyan 
bu maddenin önemi, takrir sahipleri tarafından 
belirtilmiş bulunmaktadır. Bir madde üzerinde 
görüşme imkânı sağladığımız takdirde, Anaya
sanın 94 ncü maddesinin, belki de maddeler üze
rinde sükût edilmiştir, meskût geçilmiştir inan-
cıyle, bir tartışma yoluna gidileceği ifade edile
bilirse de, Anayasada, verilecek önergelerin dahi 
nasıl muameleye vazedileceği tespit edilmiş ol
masına göre, maddeler üzerinde de bir fıkranın 
yer alması düşünülebilir idi. 

Bu sebeple, bendeniz, maddeler üzerinde tar
tışma açmaya, Anayasanın 94 ncü maddesinin 
sarih hükmünün, 

2. Genel Kurula iktiran eden çalışma progra
mının, ki bu programda, maddeler üzerinde gö-
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rüşme vâki olduğu takdirde, gruplara ve saym 
parlamenterlere kendi görüşlerini ifade etmek 
üzere ne gibi bir süre tanıdığına dair bir hüküm 
de yoktur. Tümü üzerinde vardır, maddeler 
üzerinde vardır, sonunda vardır. Bütün bütçe
ler üzerinde konuşma süreleri bulunduğu halde, 
maddeler üzerinde sayın milletvekillerinin veya 
grupların görüşlerini ifade etmesi için bir süre 
de tayin edilmemiş bulunmaktadır. 

Şu halde bütçedeki müzakeremiz, görüşmele
rimiz tümü üzerinde Bakanlık ve daire bütçeleri 
üzerinde sonunda tümü üzerinde gruplar adına 
verilecek önergeler tartışmasız oya arz edilmek 
suretiyle halledilecek ve muayyen bir süre için
de sonuçlanacak. Benim fikrim bu. 

Buyurunuz, Saym Şener. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Efendim daha önce ben istemiştim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş

kan, ben yerimden ifade edeyim. 

BAŞKAN — Saym Hiçerimez, siz söz istedi
niz. Saym Şener usûl bakımından bir şey söy-
liyecekler. Ondan sonra size vereceğim. 

Saym Şener, buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş
kan, Tüzüğün 119 ncu maddesine göre, önerge 
sahibine tavzih sadedinde söz verme hükmünü 
burada tatbik etmiyorsunuz, Anayasanın 94 neü 
maddesinin 5 nci fıkrasına göre bu hükmü tat
bik etmiyorsunuz. Fakat Anayasanın 94 ncü 
maddesinin asıl ruhu, gider artıcıcı ve azaltıcı 
bir önerge verildiği takdirdedir. Yoksa benim 
veya arkadaşlarımın vermiş olduğu, önergeler 
üzerinde Tüzüğün 1.19 ncu maddesindeki hük
me ve yine 107 nci maddesine göre 2 nci bir 
hüküm de bulunduğuna göre söz vermelisiniz. 
Zatiâliniz diyor ki, bir özel hüküm getirilmiştir, 
Anayasada. Aslında, «artırma teklifi yapılamaz», 
deniyor ki doğru, «eksiltme teklifi yapılamaz» 
deniyor, o da doğru. Ama önergenin kabul edil
meksizin izah sadedinde mutlaka bir söz veril
mesinin zorunluğunu, hem de önerge sahiple
rinin her birine söz verilmesi gerektiğini arz 
ederim, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, şimdi önerge meselesi 
hakkında görüşlerimizi zapdetmiş bulunuyoruz 
Saym Şener. Zapta geçti, fakat madde üzerin
de müzakere hakkında Başkanlığa bir ışık tut-
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madınız. Çünkü önergeyi daha işleme koyma
dım, daha önerge üzerinde bir muamele yok. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tüzüğün 
119 neu maddesine göre yapılacak. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, müsaade buyururmıısunuz gö
rüşümüzü arz edeyim, 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, size de söz 
vereceğim. Daha size söz vermedim. 

Efendim, Anayasanın sarih hüküm taşıdığı 
noktalarda İçtüzüğe bakmak mümkün değildir. 
Bendeniz de beyanlarım arasında İçtüzükten 
hiç bahsetmedim. 

Şimdi Sayın Şener'in ifade ettiği, husus, ay
rı bir fıkra halinde 94 ncü maddede yeralmış-
tır. Bendenizin takibettiği prosedür üzerindeki 
4 ve 5 nci fıkraları ile ilgilidir. «sCumtfıuriyet 
Senatosunca kabul edilen metin, en geç bir haf
ta içinde yeniden görüşülmek üzere, Karma 
Komisyona verilir. Karma Komisyonun kabul 
ettiği son metin Millet Meclisinde görüşülür ve 
malî yıl başına kadar karara bağlanır.» Şu halde 
biz bunu malî yıl başına kadar karara bağla-
mya Anayasanın emrettiği 4 ncü fıkra hükmüy
le bağlıyız. 

5 nci fıkra : «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, Meclislerin Genel Kurullarında, Bakan
lık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkın
daki düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerin
deki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler 
ve değişiklik önergeleri, üzerlerinde ayrıca gö
rüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur.» Bö
lümler ve değişiklik önergeleri... 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Bölüm nedir, 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Benim bölümle ilgim yok, bö
lüm üzerinde bir tartışmamız yok şu anda. 

Bölüm üzerinde, çok maddeler de geçtik... 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 

önce bölümün tarifini yapmak lâzım. 
BAŞKAN — Bölümlerde bir tartışmamız 

yok. Geçtik. «Bölümlere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum.» arz ettik. Bölümlerde de görüş
me yapılmadı. Önergeler üzerinde ayrıca gö
rüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur. Baş
kanlığımızın yaptığı şey budur, okuyoruz ve 
oya koyuyoruz. 

Sayın Sakıp Hiçerimez, oturduğunuz yerden 
rica edeceğim, evvelâ, madde üzerinde görüşme 

hakkının nereden neşet ettiğini lütfen izah eder 
misiniz ? 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Hay hay Sayın Başkan, iki noktadan bu hak 
doğuyor. Bir tanesi sizin okuduğunuz Anayasa 
maddesinden, bir tanesi de Yüce Meclisin te
amülünden doğuyor. Bunları izah etmek için 
lütfeder, müsaade ederseniz arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, 1972 yılı da aynen bu 
yıl takibettiğimiz gibi.... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Ben aksini ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Hayır, zabıtlar var efendim, biz 
aldık. 1972 uygulaması aynen bu şekilde cere
yan etmiştir. Gerekçesini arz ediyorum, Sayın 
Hiçerimez. Başkanlık ve Genel... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, müsaade... 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık bunu malî 
senenin başına kadar çıkarmaya mecburdur bir. 
86 madde vardır, iki. 86 maddeli bir kannuım 
genel kanun prosedürü içerisinde Başaknlığa yü
rütmeye kalkarsanız, bundan sonra 23 tane mad
de üzerinde değişiklik önergeleri vardır. Demek-
ki Genel Kurul 23 madde üzerinde hassasiyet 
göstermektedir. Bunu, Anayasanın emrettiği 
süre içerisinde intaç etmeğe imkân yoktur. Kal
dı ki, Anayasamızda da sarahat vardır. Millet
vekillerinin hangi zamanda ve hangi şekilde ko
nuşacaklarına dair sarih hüküm olduğuna göre 
yazılmayan husus hakkında da hak vardır, de
mek mümkün değildir. Bu sebeple size söz ve
remeyeceğim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, o zaman tutumunuz hakkında söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tutumum sarih, başka bir tu
tumum yok. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Efendim, evvelki tutumunuz ile şimdiki tutu
munuz bir birini tutmamaktadır. O bakımdan... 

BAŞKAN — Evet, konuşun zapta geçsin: 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Efendim, elimdeki zapıtlar sizin daha önce, şim
di gördüğünüz açıdan meseleye bakmadığınızı 
ve o şekilde bir uygulama yaptığınızı gösteri
yor. Kaldı ki, tutumunuz, Anayasa maddesini 
kendiniz tefsir ederek Umumî Heyete arz etti
niz. Lütfediniz, bize söz veriniz biz de kendi 
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görüşümüzü arz edelim, (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim ben, tefsir etmedim, 
Beyefendi. Benim tefsir ettiğim bir husus yok, 
Anayasa maddesini, sarih olarak okudum, efen
dim. 

AHMET «AKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) j -
Okııyorsunuz ve onun arkasından ilâve ediyor
sunuz, «size söz hakkı tanımıyacağım» diyor
sunuz. Biz de kendimizde bu hakkı görüyoruz. 
Lütfedin - söz verin, biz de izah edelim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Sayın Hiçeri-
mez, beyanlarınız, Stenolara o 'kadar yakınsı
nız İki, beyanlarınız zapta geçmiştir. Müsterih 
olunuz. Ha buradan konuşmuşsunuz, ba oradan 
zapta geçmiştir. Bendeniz de maddeler üzerin
de müzakere açmıyacağımı, ısaym Milletvekille
rine Anayasanın 84 ncü maddesinin 5 nci fıkra
sı sarahati karşısında size söz veremiyeeeğimi 
önergeler hususunda sayın Şener'in temennisine 
rağmıen 'kısaca önergesini Genel Kurulu aydın
latmak maksadı içinde de Genel Kanunlar mü
zakeresine muvazi bir uygulamaya geçemeyece
ğimi arz ediyorum. Ve zabıtlara benimki de ge
çiyor. 

AHMET iSlAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
.'Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Tutumumu arz ettiniz, bunun 
dışında.. 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
Lütfen ısayın Başkan, 1971 yılı bütçesi sırasın
da bendeniz madde 'hakkında sizden söz istiyo
rum ve siz de «Madde üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi grubu adına sayın Sakıp Hiçeri-
mez, buyurun efendim» diyorsunuz. Zabıtlar e-
ılimde. 

Fakat şu anda da diyorsunuz ki, Anayasa 
buna mani. Anayasanın mani olduğunu bugün 
mü öğrendiniz? Müsaade buyurun, Lütfedin bu
nu izah edelim. 

BAŞKAN — 1972 müzakerelerinin devamına 
bakar mısınız. 1972 yi de bana misal gösteriniz. 

AHMET İSAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
İfade 'edeyim, o yıl sayın Ferruh Bozbeyli Baş
kandı. O da aynı işlemi yine önergeler üzerinde 
Milletvekillerine açıklama fırsatını Milletveki
line tanıyor. Lütfediniz, bunları anlatayım. 
'Sonra, Yüce Heyet ya size, ya bana hak versin. 
(Gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim bir usul müzakeresi, 
bu sarahat karşısında açmak istemiyorum. Es
ki bir tatbikatta hata edilmiş olabilir. 1972 de, 
1972 uygulamasında bu husus tashih edilmiş ve 
.mesele rayına otutturulmuştur. Siz bana 'geçmiş 
yılları misal gösteriyorsunuz, ben size 1972 yılı
nı soruyorum. 

AHMET İSAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, 1972 yılında sizin kendi bizatihi 
tutumunuzla ve sizin kendi uygulamanız, var
dır. 

BAŞKAN — Efendim-, bir uygulamam var 
benim, 1972'de de aynı uygulamayı ben yaptım. 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
'Sayın Başkan, siz fikirlerinizi Umumî heyete 
açıkladınız, lütfediniz söz veriniz biz de fikirle
rimizi açıklıyalım. 

BAŞKAN — Efendim, siz de açıkladınız, 
zabıtlara da geçti, beyefendi, usul müzakeresi 
açmıyorum ve önergeleri okutuyorum, efendim. 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
iSayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum ve direniyorum. 

BAŞKAN — Bir sataşma yok ki, dirençsi
niz, neye direneceksiniz. Hem «söz vermiyo
rum,»1 diyorum ıef endim. 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
Umumî Heyete arz edin, efendim. 

BAŞKAN —Öyle şey olur mu, size söz vere
lim diye Umumi Heyetçe sataşma mı oldu, ya
ni. Rica ederim sayın Sakıp Hiçerimez arz edi
yorum efendim, belki yüz tane takrir var. 

Sayni Baskınlığa 
Görüşülmekte bulunan 1973 .malî yılı Bütçe 

Kanunu tasarısının 19 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrası, Harcırah Kanununun 33 ncü maddesi
nin (a) ve (b) bentlerini uygulamadan kaldır
ması nedeniyle Anayasanın 126 nci maddesine 
aykırıdır. 

Bu konuda, Anayasa Mahkemesinin daha 
önce verilmiş. «(Bütçe Kanununa eklenen bir 
madde ile diğer bir kanunun veya hükümleri
nin ertelenemeyeceğine dair» kararı karşısında 
söz konusu 19 ncu maddenin 1 nci fıkrasının 
tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 
A. Sakıp Hiçerimez 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1973 yılı Bütçe Kanun tasarısının • 19 ncu 

maddesinin 2 nci fıkrasının .«Sosyal Sigortalar 
Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Muavin
leri» ibaresinin ilâvesi suretiyle Cumhuriyet Se
natosunda oylanarak benimsenen aşağıdaki met
nin aynen kabulünü arz ve teklif ederiz. 
C. H. İP.- Millet Meclisi A. P. Millet Mecclisi 
'Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Denizli İzmir 
IH. lOral A. N. Erdem 

«(Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin 
(b) bendi bükümlerine göre tespit edilen yev
miyeler, Balkanlılk ve müstakil genel müdürlük 
müfeJttiş ve müfettiş muavinleri ile Yüksek Hâ
kimler Kuruluna bağlı müfettiş hâkimler, Ma
liye Bakanlığı hesap uzman ve uzman muavin
leri, bankalar yeminli murakıpları ve murakıp 
muavinleri, bakanlıklar merkez teşkilâtına da
hil kontrolörler ve Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu uzman ve uzman muavinlerine, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta müfettiş ve 
müfettiş muavinleri, 1973 malî yılında yetkili 
makamlarca onaylanan program çerçevesinde 
yapacakları teftiş tahkik ve incelemelerde göre
vin ifa edildiği 'mahalle ve kurumun teşkilât 
merkezinin bulunduğu yere bakılmaksızın, bi
rinci bent hükümlerine göre ödenir,» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1973 yılı Bütçe kanun tasarısının 19 ncu 

maddesinin 2 nci fıkrasının, «Sosyal Sigortalar 
Kurumu Sigorta müfettiş ve müfettiş muavin
leri» ibaresinin ilâvesi suretiyle, Cumhuriyet 
Senatosunda oylanarak benimsenen aşağıdaki 
^metnin aynen kabulünü arz ve teklif ederiz, 

D. P Grup Başkanvekili 
Sakarya 

Vedat Önsal 

«Harcırah. Kanununun 33 ncü maddesinin 
(b) bendi hükümlerine göre tespit edilen yev
miyeler bakanlık ve müstakil genel müdürlük 
müfettiş ve müfettiş muavinleri ile Yüksek Hâ
kimler Kuruluna bağlı müfettiş hâkimler, Ma
liye Bakanlığı hesap uzman ve uzman muavin
leri, bankalar yeminli murakıpları ve murakıp 
muavinleri, bakanlıklar merkez teşkilâtına da
hil kontrolörler ve Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu uzanan ve uzman muavinlerine, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta müfettiş ve 
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müfettiş muavinleri, 1973 malı yılında yetkili 
makamlarca onaylanan program çerçevesinde 
yapacakları teftiş, tahkik ve incelemelerde gö
revin ifa edildiği mahalle ve kurumun teşkilât 
merkezinin bulunduğu yere bakılmaksızın, bi
rinci bent hükümlerine göre ödenir.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1973 yılı Bütçe kanun tasarısının 19 ncu 

maddesinin 2 ncü fıkrasına «Sosyal Sigortalar 
Kurumu Sigorta müfettiş ve müfettiş muavin
leri» ibaresinin ilâvesi suretiyle Cumhuriyet Se
natosunda kabul edilen aşağıdaki metnin aynen 
'kabulünü arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Ilyas Kılıç 

(Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin 
(b) bendi bükümlerine göre tespit edilen yev
miyeler, bakanlık ee müstakil genel müdürlük 
müfettiş ve müfettiş muavinleri ile Yüksek Hâ
kimler Kuruluna bağlı müfettiş hâkimler, Ma
liye Bakanlığı hesap uzman ve uzman muavin
leri, banlkalar yeminli murakıpları ve murakıp 
muavinleri, bakanlıklar merkez teşkilâtına da
hil kontrolörler ve Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu uzman ve uzman muavinleri, Sos
yal Sigortalar Kurumu Sigorta müfettiş ve mü
fettiş muavinlerine, 1973 malî yılında yetkili 
makamlarca onaylanan program çerçevesinde 
yapacakları, teftiş, tahkik ve incelemelerde, 
-görevin ifa edildiği mahalle ve kurumun teşki
lât merkezinin bulunduğu yere bakılmaksızın, 
birinci bent hükümlerine göre ödenir.». 

Sayın Başkanlığa 
1973 bütçe kanun tasarısının (H) • cetvelinin 

"19 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
ya-zdığıimız şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla, 
Trabzon 

Ahmet Şener 
II cetveli : 
Madde 19. — 2 nci fıkra : Harcırah Kanu

nunun 33 ncü maddesinin (b) bendi hükümle
rine göre tespit edilen yevmiyeler, bakanlık ve 
müstakil genel müdürlük müfettiş muavinleri 
ile Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı müfettiş 
hâkimler, Maliye Bakanlığı hesap uzman ve uz
man muavinleri, bankaların yeminli murakrpla-

— 404 — 



M. Meclisi B : 70 27 . 2 . 1973 O : 3 

rı ve murakıp muavinleri, bakanlıklar merkez 
teşkilâtına dahil kontrolörler ve Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu uzman ve uzman 
muavinlerine, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigor
ta müfettiş ve müfettiş muavinlerine ve Sayış
tay Başdenetçi ve denetçilerine, 1973 malî yı
lında yeitkili makamlarca onaylanan program 
çerçevesinde yapacakları teftiş, tahkik ve ince
lemelerde görevin ifa edildiği mahalle ve kuru
mun teşkilât merkezinin bulunduğu yere bakıl
maksızın, birinci bent hükümlerine göre öde
nir.» 

ıMillet Meclisi Sayın Başkanlığına 

.1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının 19 ncu 
(maddesinin 2 nci fıkrasının, «Sosyal Sigortalar 
Kurumu Sigorta müfettiş ve müfettiş muavin
leri» ibaresinin ilâvesi suretiyle Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunda benimsenen aşağıdaki 
metnin aynen kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli 
Vehbi Eniğiz 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Erzurum 
Rasiım Cinisli 

«Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin 
(b) bendi hükümlerine göre tespit edilen yev
miyeler, Bakanlık ve müstakil genel müdürlük 
müfettiş ve muavinleri ile Yüksek Hâkimler 
Kuruluna bağlı müfettiş hâkimler, Maliye Ba
kanlığı hesap uzanan ve uzman muavinleri, ban
kalar yeminli murakıplar ve murakıp muavin
leri, bakanlıklar merkez teşkilâtına dahil kon
trolör ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lu uaman ve uzman muavinlerine, Sosyal Sigor
talar Kurumu Sigorta müfettiş ve müfettiş 
muavinlerine, 1973 malî yılında yetkili makam
larca onaylanan program çerçevesinde yapacak
ları teftiş, tahkik ve incelemelerde, görevin ifa 
edildiği mahalle ve kurumun teşkilât merkezi
nin bulunduğu yere bakılmaksızın 1 nci bent 
hükümlerine göre ödenir.» 

ıSayın Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığı bölge müdürlüklerinde 
gıörevli Sosyal Sigortalar Kurumu müfettiş ve 

yardımcılarının bütçe kanununun 19 ncu mad
desinin (F) bendine dahil edilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
Ordu Kayseri 

Memduh. Ekşi Mehmet Yüceler 
Manisa Kastamonu 

(Mustafa Ok Mehmet Seydilbeyoğlu 
Niğde 

Mevlüt Ocakçıoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının, 19 ncu 

maddesinin ikinci bendinde yer alan (Yüksek 
Hâkimler Kuruluna bağlı müfettiş hâkimler) 
deyiminin, (Yüksek Hâkimler Kurulu müfettiş 
hâkimleri, Sayıştay denetçi ve yardımcıları) 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

C.H.P. Millet Meclisi A. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Denizli İzmir 
Hüdai Oral Ali Naili Erdem 

OBREKÇE 
1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 19 ncu 

maddesinin değişik ikinci bendiyle 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinde yer 
alan müfettiş, hesap uzmanı, Yüksek Denetle
me Kurulu üyeleri ve benzerlerine mahal aran
maksızın yevmiye verilmesi sağlanmış, Harcırah 
Kanununun 33 ncü maddesinde diğer teftiş ve 
denetim elemanlarıyie birlikte yer alan Sayış
tay denetçi ve yardımcıları madde metnine alın
mamıştır. 

Sayıştay gibi bir Anayasa kuruluşu olan 
Yüksek Hâkimler Kurulunu bağlı hâkim müfet
tişler ise Harcırah Kanununun 33 ncü madde
sinde yer almadıkları halde Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonunca 19 ncu 
maddeye eklenmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı, Devlet Demiryol
ları müfettişleri ve Sayıştay denetçileri, 6245 
sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesi hük
müne sadık kalarak ancak mıntıka merkezleri 
haricine veya taşraya çılktıkları zaman harcı
rah yevmiyesi almakta idiler. Bunlardan Millî 
Savunma Bakanlığı ve Devlet Demiryolları mü
fettişleri 19 ncu madde kapsamına alınmış aynı 
durumda olan Sayıştay denetçi ve yardımcıları 
ise madde dışında bırakılmıştır. 
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Özlük hakları bakımından Sayıştay denetçi 
ve denetçi yaıdiımcılarıyle ayni durumda olan 
Adalet Bakanlığı müfettişleri ve Yüksek Hâ
kimler Kuruluna bağlı müfettiş hâkimler yeni 
'getirilen, madde kapsamına alındığı halde de
netçi ve yardımcıları 19 ncu maddeye dahil edil
memiştir. 

Sayıştay bütçesinin 111 nci bölüm, 01 nci 
kesim, 001 nci maddesindeki 200 ncü (yolluk
lar) kaleminde 1973 yılı yerinde inceleme prog
ramı için yeterli ödenek bulunduğuna göre öde
mek arttırıcı nitelikte bulunmayan bu önerge
nin kabulü sadece bir haksızlığı telâfi edecek
tir. Nitekim, 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(E) cetvelinin (Tazminatları) başlıklı kesimin
de kıymet muhafızları dışında kalan memurla
ra kasa tazminatı verilmesini sağlayan fıkrayla 
1.973 yılı Bütçe Kanununun 19 ncu maddesine 
müfettiş hâkimlerin eklenmesini öngören ibare 
aynı mahiyette olup Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurullarında eklenmiştir. 

Bir Anayasa kuruluşu olan ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetim ve teftiş gö
revi ifa edem Sayıştay denetçi ve yardımcıları
nın söz konusu maddeye dahil edilmemesi; eşit
lik ve genellik ilkelerine aykırı olacağından, 
1973 bütçe tasarısının 19 ncu maddesinin 2 nci 
bendine Sayıştay denetçi ve yardımcılarının da 
ilâvesi gerekmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1973 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, 19 ncu 

maddesinin ikinci bendinde yer alan «Yüksek 
Hâkimler Kuruluna 'bağlı müfettiş hâkimler» 
deyiminin, «Yüksek Hâkimler Kurulu müfettiş. 
hâkimleri, Sayıştay denetçi ve yardımcıları» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar 
Hamdi Hamamcıoğlu 

Yozgat 
İsmet Kapısız 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1973 yılı Bütçe Kanun tasarısının, 19 ncu 
.maddesinin ikinci 'bendinde yer alan «Yüksek 
Hâkimler Kuruluna bağlı müfettiş 'hâkimler»1 

deyiminin, «Yüksek Hâkimler Kurulu müfettiş-. 
leri, Sayıştay denetçi ve yardımcıları» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

K. Kartal A. Tosyahoğlu 
Van Çankırı 

İV. Gacıroğlu 
Erzurum 

M. Kâzım Coşkun 
Ankara 

E. Turgut 
Kayseri 

/ . Hilmi Balcı 
Tokat 

M. Kazova 
Tokat 
H. İpek 
Ginesım 

N. Aksoy 
Urfa 

O. Yeltekin 
Kars 

G. Hun 
Sakarya 

V. Koçulu 
KJars-

C. Eroğlu 
Kırşehir 

ili. Doğan 
'Kars 

M. Zeki Adıyaman 
AJdıyjamıaın 

1. Hakkı Alaca 
Kjara 

N. Gönenç 
Diyarbakır 

B. Eğitti 
Diyaırbakır 
E. Saatçi 

G'ütoüışhamıo 
T. Köseoğlu 

Hatay 
M. Aksoy 

Uırfa 
S. Çağlar 

MJamliisa 
S. Yahşi 
KoöaeıUi 

N. Cevheri 
Urfa 

§. Doğan 
Kayseri 

E. Ocak 
Gaziantep 

§. Yıldırım 
Ankara 
M. Maden 
Ankara 

8. Güneştan 
Mardin 

H. İbrahim Cop 
Bolu 

A. Ensarioğlu 
Diıyaribalkiîr 
8. Yildız 

Vıam 
8. Araş 

Erzurum 
A. Karaarslan 

A, İmamoğlu 
Kaıhriaımıaın. Mıamaş 

H. Mağden 
Ordu 

A. Zeydan 
Haıktoâni 

A. Rıza Septeoğlu 

N. Ağaoğlu 
Muş 

F. Türkoğlu 
Vıam 

S. 'Savcı 
Diyarbakır 

A. >Cilli 
Haltiay 

N. Yıldırım 
Diyarlbaikır 

Ahidin 1. Gaydalı 
Bitlis 

M. Kemal Güneş 
Kıırgıeihlir 

K. Çetin 
îçjel 

V. Kadıoğlu 
Kalhnamıaın Ma/rıaş 

N. Akın 
Zönıgtuılldıak 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve İskân İşleri G-enel Müdürlüğün

de istihdam edilen kontrolörlere 6245 sayılı Ka
nunun ı33 ncü maddesinin (b) fıkrası gereğin
ce yolluk ve yevmiye (H) formülüne konulan 
hükme ^göre. ödenmekte idi, nitekim buna ait 
ödenek 1973 yılı Bütçe teklifinde mevcuttur. 
Harcırah esasları Bütçe kanunları metnine ko
nulan hükümlerle tespit edilmekte olması dola-
yısıyle, meşkûr kontrolörlerle ilgili hükmün 
metne eklenmesini teminen, 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının 19 ncu maddesini 2 nci bent 
metninin ilgili kısmına aşağıdaki ibarenin ilâ
ve edilmesini arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

«Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
kontrolörlerine», 

'BAŞKAN — Önergeleri bir tasnife tabi tut
tuk. (Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili Sayın Hüdai Oral ve Ada
let Partisi 'Millet Meclisi Grup Başkanvekili 
Sayın Ali Naili Erdem'in müştereken imza ettik
leri önerge ile Demokratik Parti Grup Başkan
vekili olarak iSaym Vedat Önsal'm imza ettiği 
önerge, ıSamsun Milletvekili Sayın İlyas Kılıç'-
ın Başkanlığa tevdi ettiği önerge, Sayın Ek
rem 'Dikmen ve Vehbi Engiz tarafından müşte
reken verilmiş bulunan önerge aynı mahiyette
dir. 

Sayın Ahmet Şener'in önergesinde diğer 
önergelerden farklı olarak bir ilâve var. O, «Sa
yıştay Başdenetçi ve denetçilerine» deyimini 
ilâve ettiği cihetle aynı mahiyette değil. Diğer
leri virgülüne varıncaya kadar aynı mahiyette 
bulunmaktadır. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
Memduh Ekşi ve arkadaşlarının önergeleri var, 
o da aynı mahiyettedir. 

iBAŞKAN — Hayır, o önergenin mahiyeti 
başka. Sayın Memduh Ekşi, Sayın Mehmet Yü
celer, Sayın Mehmet Seydibeyoğlu, Sayın Mus
tafa Ok ve Sayın Mevlût Ocakçıoğlu'nun imza
larını ihtiva eden önergedeki, Sosyal Sigortalar 
Kurumu müfettiş ve yardımcılarının» deyimi 
esasen bu verilen önergede vardır. En geniş kap
samlı önerge iSaym Şener'indir; iSayıştay uz
manlarını da ilâve etmiştir. Onun dışında bu 
önerge vardır. Bu ondan bir parça oluyor. Di

ğer önergeleri de arz edeceğim. Yani bu öner
genin kapsamı içindedir. Bu önerge sonuç is
tihsal ettiği takdirde, zatıâlinizin imzasını da ih
tiva eden önergeyi muameleye koymayacağım, 
ama Sayın Şener'in önergesini ayrıca muame
leye koymak mecburiyetindeyim. Çünkü, bunun 
dışında bir Sayıştay başdenetçi ve denetçilerini 
de ihtiva etmektedir. 

'MUSTAFA OK (Manisa) — Evet. 
'BAŞKAN —• Bunun dışında, Sayın Hüdai Oral 

ve iSaym Ali Naili Erdem, «Yüksek Hâkimler 
Kuruluna bağlı müfettiş hâkimler» deyiminin, 
«Yüksek Hâkimler Kurulu müfettiş hâkimleri 
ve Sayıştay denetçi ve yardımcıları» deyimi 
şeklinde tadilini teklif etmektedirler. 

Sayın İsmet Kapısız ve Sayın Hamdi Ha-
mamcıoğlu'nun verdiği önerge de aynı mahiyet
tedir. 

Sayın Kinyas Kartal ve arkadaşlarının ver
miş olduğu önerge de aynı mahiyettedir. 

iSaym Ali Naili Erdem... Yok. 
'Sayın Hüdai Oral... Yok. 
Sayın Vedat Önsal... Buradalar. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Ben tekabbül 

ediyorum. 

BAŞKAN — Bulunmayan arkadaşların öner
gelerini muameleye koymak zarureti var efen
dim. 

O sebeple, Sayın Vedat Önsal, diğer öner
geye katılır mısınız1? 

(MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Tabiî. Aynı mahiyette olduğu için katılıyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın İlyas Kılıç, katılıyor musunuz? 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Katılıyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Ekrem Dikmen, diğer önergeye katı

lıyor musunuz? 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Katılıyo

rum. 
'BAŞKAN — Katılıyorsunu. 
Sayın Hüdai Oral ve Sayın Ali Naili Erdem 

tarafından verilen önergeyi tekrar okutuyo
rum :. 

(C. H. P. Grup Başkanvekili Denizli Millet
vekili Hüdai Oral ve A. P. Grup Başkanvekili 
İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Benim öner-
gemin birinci fıkrası buna dâhil mi Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Zatıâlinizin, önergesinde, Sayış
tay başdenetçi ve denetçisi tâbiri vardır, dâhil 
değildir. O sebeple muameleye koymadım. Ayrı 
muameleye tabi tutulması gerekiyor. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkanım, Sosyal Sigortalar müfetişlerinin 
genel bütçe ile ilgisi yoktur. Maddenin tarifi 
içerisinde, Kurumun İdare Meclisi kendisine 
verebilir. 

Ancak, iSenatoda bu önerge getirildiği za
man, genel tarif içerisinde tamamiyle bütçeyle 
ilgisi olmadığı için bu hususun maddeye ilâve
sine lüzum ve zaruret yoktur diye iddia ettik. 
Yüce Senato ıbunun ilâvesini uygun buldu. Ko
misyona getirdik. Bütçe Karma Komisyonunda 
uzun uzun müzakere edildi ve Bütçe Karma 
Komisyonu, bütçe ile ilgisi olmadığı ve tarifi
mizin içinde kendi kurumlarına aidolduğu ne
deniyle 'bu sigorta müfettiş ve muavinlerini çı
karmış bulunmaktadır. 

İkincisi, Sayıştay murakıp ve muavinleri. 
Bütçenin ilk gününden beri muhterem arkadaş
larımın önerge vermişlerdir. Bu konu gerek Komis
yonda, gerekse iSenatoda uzun uzun müzakere 
edilmiştir. Komisyonda gider artırıcı olduğu için 
kabul edilmemiştir. Senato da, Anayasamızın 
94 ncü maddesi gereğince gider artırıcı olduğu 
nedeniyle, - ki 480 kişidir bu, tamamiyle gider 
artırıcı bir tekliftir - bunu reddetmiştir. Ko
misyonumuzda tekrar müzakere edilmiştir. Ko
misyon da aynı kanaatle, gider artırıcı olması 
nedeniyle reddetmiştir. 

Arz ederim iSaym (Başkanım. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 

edeyim... 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Geçen sene de böyle ıbir madde kabul ettik, 
fakat »Maliye Bakanlığı uygulamıyor. Bir emir
le durdurdu Maliye Bakanlığı. Devlet Malzeme 
Ofisi 400 lira alamadı, Emekli Sandığı alama
dı... 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, Komisyondan bir soru so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Yok Sayın Mutlu, lütfedin de 
soruyu ben sorayım Komisyondan. 

Sayın Komisyon, Başkanlık bir tereddüde 
girdi. Çünkü beyanınızda iki noktayı belirtti
niz : 

Birincisi, Sosyal Sigortalar müfettiş ve mü
fettiş muavinlerinin ıgenel bütçe içinde yerleri 
yoktur. (Şu halde takririn bir paragrafını ifa
de eden hususta ne »Bütçe Karma Komisyonu
muz, ne Başkanlığımız gider artırıcı bir fark 
aramaya mezun değildir. Çünkü, bütçe ile ilgi
si yoktur. Beyanınız, «Bütçe gider artırıcı hü
kümler oya arz edilemez» anlamını taşıdı. İkin
ci paragrafta ise, gider artırıcı genel bütçeden 
harcırah alacak müfettişlerin iSenatoda ve Büt
çe Karma Komisyonumuzda bilâhara da Bütçe 
Komisyonumuzda geri çevirmesi halinde gider 
artırıcı mütalâa edildiği ifade edilerek bu be
yan sarahatle bildirildi. Ama önergede, bizim 
önümüzdeki bu önergede her ikisini kapsayan 
fıkralar var. Yani, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun Başmüfettiş ve müfettişlerini de kapsıyor, 
genel bütçede görev ifa eden müfettişleri de 
kapsıyor önerge. 

Şimdi, Başkanlık ıbir yönüyle gider artırıcı 
bir önerge karşısında bulunuyor, bir yönüyle de 
gider artırıcı bir önerge karşısında bulunmu
yor. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Karşısında değil iSayın Başkanım. 

SBAŞKAN — Başkanlık. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
'MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Evet. 

BAŞKAN — Yani ben olarak, Başkan ola
rak, şu anda önergeyi izahatınız muvacehesin
de bir kısmiyle Anayasaya aykırı mütalâa et
memek gerekiyor. Bir kısmiyle, beyanınızla mu
kayyet kalırsak Anayasaya aykırı mütalâa et
mek gerekçesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Biraz 
daha bizi tenvir ederseniz memnun oluruz. 

BÜTÇE K1ARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkanım, elimizdeki Bütçe Kanunu ge
nel ve katma bütçeleri ilgilendiren kanundur. 
Genel ve katma 'bütçeler dışındaki bir hükmü 
ihtiva etmemesi gerekir. 

Bu nedenle; Sosyal Sigortalar müfettişleri
ne harcırah tahakkuk ettirecek, karar verecek 
merci ne genel, ne de katma bütçe olmaması 
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nedeniyle tamamen idare meclislerinin yetkisi 
içerisindedir. 

(Binaenaleyh, 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ver

miyorlar, tahakkuk ettirmiyorlar. 
ıMUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Uygulaması var Başkanım, vermiyorlar. 
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız izahatı 

dinleyelim efendim. İzahatı dinleyelim . Evet. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
Binaenaleyh, idare meclisleri... 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Uygulaması var, vermiyorlar. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
Müsaade ederseniz beyefendi açıklayayım. 

BAŞKAN — iSayın Çalıkoğlu, çok rica ede
ceğim, müsaade buyurun da bir sonuca vara
lım. 

(BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
Binaenaleyh, idare meclisleri 6245 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin (B) fıkrası onlara da 
şamil olduğuna göre kendilerine aittir, Yüce 
Meclislere ait değildir Sayın Başkan. 

Bu bakımdan bütçeye alınmasını Karma Ko
misyonumuz uygun bulmamıştır. 

İkinci husus, gelen teklifler; Sayıştay denet
çi ve yardımcıları tamamen gider artırıcı bir 
tekliftir, Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı
dır. 

Bu bakımdan verilmiş olan önergelere ka
tılamıyoruz Sayın Başkan. 

İSÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Bir soru sorabilir miyim ıSaym Başkan? 

BAŞKAN — Hayır, hayır... 
Bu konuda Hükümetin izahatını dinlemek is

tiyorum. (Gürültüler.) 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— iSaym Başkan... («Anlaşılmıyor, kürsüden» 
konuşsun sesleri) 

BAŞKAN •— 'Müsaade eder misiniz efendim, 
çok önemli bir konu. («Duyurulmuyor, kürsüden 
konuşsun» sesleri) 

Efendim, bendeniz istirham edeyim otura
rak beyanda bulununuz, mikrofonu açtım, mik
rofonu da tam kendinize çekin, mikrofonla bü
tün sesler duyulur efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, Anayasanın 94 ncü maddesine göre Komis
yona ve «Hükümete sual soramazsınız, sual sor
mak yok. Lütfen önergeyi okuyunuz ve oylayı-
nız. 

BAŞKAN — Ama, Sayın Şener... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Ona verdik

ten sonra, hükme .göre, bize de verirsiniz. 
BAŞKAN — Doğru, ama ben hangi nokta

da, ben bir noktada, siz haklısınız, ama bir nok
tada tenevvür etmek için... 

AHMET ıŞENDR (Trabzon) — Hayır. Bizi 
de tenvir etmek istemez misiniz Sayın Başkan, 
Anayasanın 94 ncü maddesinde yok bu. 

BAŞKAN — Ama «Meclisimizin istişarî oyla
rı önergenin gider artırıcı, gelir azaltıcı olduğu
nu ben kendi kafamdan mı istihsal edeyim? 
Müsaade buyurun. (O. H. P. sıralarından gürül
tüler.) 

Bir dakika efendim, bir dakika. Oya arz et
mek ve etmemek bana aidolduğuna göre, bu 
hakkı kullanırken müsaade buyurun da tenev
vür edeyim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bizler de te
nevvür edilmek istenmez miyiz? 

BAŞKAN — «Sizlerin huzurunuzda oluyor 
zaten. (O. H. P. sıralarından gürültüler.) 

AHMET «SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Yüksek Meclisi hiçe mi sayıyorsunuz Sayın 
Başkan; bizi hiçe mi sayıyorsunuz ? 

BAŞKAN — Ama oya arz edip etmemek ba
na ait beyefendi, bâzı haklar var verilmiş. 

AHMET ıSAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Ben oyumu nasıl kullanacağım? 

(BAŞKAN .— Çok rica ederim, oya arz et
mezsem zaten oy kullanmazsınız. Demin olduğu 
gibi. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 
Başkan, ayrı ayrı düşünebilir Başkanlık Di
vanı. 

•BAŞKAN — «Müsaade eder misiniz, müsaade 
edermisiniz? Bendeniz önerge muvacehesinde 
fikirlerini sormuyorum, gider artırıcı mıdır 
diye soruyorum. 

AHMET ıŞENER (Trabzon) — Anayasada 
yok bu. 

'BAŞKAN — Evet, ee, ne yapalım. Evet, 
bütçe Hükümetin değil mi, getirdi, Meclise mal 
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oldu, Meclisimiz getirdi, son karar sizin. Artı
rıyor muyuz, eksiltiyor muyuz onu öğrenelim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Sayın Başkan, sorunuzda üzerinde durulan 
iki noktaya ayrı ayrı cevap arz etmek istiyo
rum. Önce Sosyal Sigortalar Kurumuyle konu
ya cevap veriyorum. 

Sayın komisyonun da ifade ettiği gibi, 19 
ncu maddenin 2 nci fıkrası Harcırah Kanunuy-
le ilgili bir hükmü yeniden düzenlemektedir. 
Harcırah Kanununun 1 nci maddesine göre, as
lında bu kanun genel ve katma bütçeli idareler 
için tatbik edilir; fakat aynı maddenin (B) ve 
(C) fıkralarında sermayesinin yarısından faz
lası Devlete ait teşekküller hakkında da uygu
lanacağı hükme bağlanmıştır. Binaenaleyh, 
maddenin 19 ncu maddede öngördüğü şekilde 
yeniden düzenlenmesi sonucunda katma ve ge
nel bütçeli daireler açısından yapılacak muame
le bizzat bu kurumlara ait bulunmaktadır. Bu 
bakımdan madde metninde bu kurumların ayn
en zikrine mahal yoktur. 

İkinci noktaya gelince, sayın Komisyon söz
cüsünün de ifade buyurduğu gibi, konu Bütçe 
Karma Komisyonunda ve Senato Umumî Heye
tinde çeşitli yönleriyle uzun tartışma konusu 
olmuştur ve metin bu şekliyle muhafaza edil
miştir. Buraya Sayıştay denetçilerinin ilâvesi 
gider artırıcı niteliktedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, şu 'anda Sosyal Sigor
talarla ilgili önergelerin bütçeye bir artırma ge
tirmediği hususu, gerek Komisyon Başkanı, ge
rek Hükümet tarafından beyan edilmiş bulun
maktadır. Ancak, Bütçe Kanunu yapımı bakı
mından bu kurumun başmüfettiş ve müfettiş
lerine harcırah verip veremeyeceği hususu ken
di yönetim kuruluna aittir, prosedür yönüyle 
burada yer alması uygun değildir denmektedir. 
Şu halde Başkanlığınız bu husustaki önergeyi 
Genel Kurula arz etmekte sakınca görmemek
tedir. Bu hususa ait («Bravo Başkan» sesleri.) 

NECATİ ALP (öümüşane) — Genel Kurul 
razı olur mu efendim? 

BAŞKAN' >— Bir dakika efendim, bir daki
ka ;rica edeceğim eıfendim. Çok önemli bir ko
nu halletmekteyiz beyefendi, müzahir olunuz, 
rica ederim yani, ilk defa... 

Yüksek Genel Kurul, kanuna gider artırıcı 
bir hüküm getirmeyen bir önergeyi maddeye 

koyabilir, koymayabilir. Bu hususu oylarıyle 
tâyin edecektir. Başkanlığa hu önerge verildiği 
ve Anayasa muvacehesinde genel bütçeye artı
rıcı bir hüküm getirmediği cihetle, buna müte
dair, münhasıran verilmiş bir önerge vardır. 
Evvelâ ,onu işleme koyacağım. 

Buyurunuz. 
ıGenel Kurul derse 19 ncu maddeye bu fıkra 

girer. 
(Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve arka

daşlarının önergesi tekrar okundu.) 
•HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Bir hak

sızlığa meydan verilmemesi için komisyondan 
bir şey öğrenmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Kimden?. 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Komisyon

dan efendim. 
BAŞKAN — Hayır, hayır siz soramazsınız 

bir şey. 
HASAN TÜKKAY (İstanbul) — Komisyon

dan bir şey öğrenmek istiyorum. Bir haksızlığa 
meydan verilmemesi için. 

BAıŞKAN >— 'Hayır, özel olarak gidin öğ
renin. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — ıSayın Baş
kan, bir haksızlığa meydan verilmemesi, için, 
komisyondan bir hususu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Özel olarak görüşün efen
dim. 

MUTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
«yardımcıları» sözünü, «muavinleri» sözü ola
rak değiştirirseniz daha uygun olur. Önerge sa
hiplerinden biri olarak bunu istiyorum. 

BAŞKAN — Artık yardımcıları, olsun, bu 
senelik yardımcısı, olsun. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu meselenin açıklanmamasından meyda
na gelecek mahzurları önlemek için, komisyon
dan bir hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Türkay. 
OBNGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Doğru, Sayın Başkan. 
BAŞKAN .—• Mümkün değil efendim. 
MUSTAFA VEDAT UNSAL (Sakarya) — 

Sayın Başkan, bizim de bir önergemiz vardı. 
Bizim önergemizin de aynı mahiyette olduğu
nu zannediyorum. (ıC. H. P., A. P. ve Komisyon 
Başkanı arasında münakaşalar, ve gürültüler.) 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
oylayın artık. Bu iş pazarlık halini aldı. 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen... ('Gürültü
ler.) Buyurunuz, lütfen yerlerinize efendim, 
lütfen yerlerinize. 

Efendim, meseleyi karşılaştırmak suretiyle 
bendeniz, Komisyon ye Hükümetin izahatı kar
şısında zannettim ki, okunan önergede metinde 
yer almayan, genel bütçe kapsamına giren müfet
tişleri genişleten bir hüküm vardır. Yok, yok. 
Yalnız Sosyal Sigortalar müfettiş ve yardımcı
ları var. 

ıSayın Şener, acaba zatıâliniz de bu mura
kıp, başmurakıp, murakıbı çıkarmak suretiyle 
katılır mısınız ? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Çıkartmak 
değil, o kısmını onunla beraber oylayabilirsi
niz, ötekini sonra da oylayabilirsiniz. 

BAŞKAN — Tamam. 
Efendim, Sayın Ali Naili Erdem ve Sayın 

Hüdai Oral, Bayın Vedat Önsal'm katıldığı 
önerge, Sayın İlyas Kılıç'm katıldığı, Sayın Ek
rem .Dikmen, Sayın Engiz'in katıldığı, demin 
okuttuğum; Sayın Memdüh Ekşi ve arkadaş
larının önergesi ile... 

MALİYE BAKANI ZIPA MÜEZZİNOĞLU 
—• Bir tavzihte bulunmama müsaade buyurur 
musunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN •— Tavzih edilecek konu yok. 
Eğer, Bakanlığın beyanınızdan noksan anladı
ğı kısım varsa, onu 'bana izah edin. Yani, ve
rilmiş önergeyi, genel bütçeye, artırıcı bir hu
sus (getirmediği cihetini; gerek komisyon, ge
rek Hükümet 'beyan etti. Ancak, Bütçe Kanu
nunda Sosyal Sigortalar Kurumu Başmüfettişi, 
müfettişler yardımcılarının yeri yoktur. Buna 
kendi yönetimi karar verir. Şimdi bir önerge 
olduğuna göre, Komisyonun... 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Anayasanın 127 nci maddesi ne oluyor? 

BAŞKAN — Neyin? 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

Anayasanın 127 nci maddesi ne oluyor? (A. P. 
sı falarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Beni gider artırıcı gelir eksil-
tiei hüküm bu anda meşgul eder beyfendi, di
ğer hüküm meşgul etmiyor. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
Bu da meşgul eder Sayın Başkan. Okuyunuz lüt
fen? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — İkisi 
de oylanamaz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
iyi idare edemediniz bu defa. 

iBAŞKAN •— Ben Genel Kurulun oylarına 
arz ediyorum. Gider artırıcı değildir. Oylarını
za arz ediyorum. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZINOĞLU 
— Sayın Başkan... 

'BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZINOĞLU 

— Sayın Başkan, işaret buyurduğunuz... (Gü
rültüler...) 

'BAŞKAN — Hepiniz konuşun da, hiçbir me
seleyi halletmeden yürüyelim. Bir dakika, Sayın 
Maliye Vekili konuşuyor. Oya arz edeceğim 
efendim. Bir noktada beyanda bulunuyor, beni 
tenvir etme bakımından. 

Buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZINOĞLU 

— Sayın Başkan, işaret buyurduğunuz son nok
ta ile ilgili olarak, evvelki maruzatıma küçük 
bir eklemede bulunmak istiyorum, müsaade bu
yurursanız. 

Yüce Heyetin malûmu olduğu üzere, İktisa
dî Devlet Teşekkülleri 440 sayılı Kanun hü
kümlerine tabidir. Bu itibarla, genel ve katma 
bütçeli daireler dışında muamele görmek duru
mundadır. Bendeniz bu noktayı açıklamak iste
dim. Maddeye, Sosyal Sigorta müfettişlerinin 
eklenmesi, öteki İktisadî Devlet Teşekkülleri 
müfettişlerinin 'bundan istifade edememesi gibi 
bir neticeye götürecektir. Çünkü, hu kojıuda 
karar vermek yetkisine malik olan, -genel ve 
katma bütçelerdeki tatbikatı gözönünde tuta
rak, bu teşekküllerin idare kurullarıdır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
RASİM CİNİSLI (Erzurum) — İzah etsin 

efendim. 
BAŞKAN — Yok efendim, Parlamenterlere 

izahat hakkı yok. 
RASİM CINİSLI (Erzurum) — Sayın Baş

kan, tenevvür etmek için Sayın Bakana sual 
sormak yok. Tutumunuz olarak izahat istiyo
rum. 

BAŞKAN •— Efendim, Anayasaya aykırı 
olup, olmadığı... 

RASİM CINİSLİ (Erzurum) — Sayın Ba
kan böyle bir açıklama yapmak suretiyle Umu
mî Heyeti baskı altında tutmaktadır. 

— 411 — 
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BAŞKAN .— Teemmül ediyorum Umumî He
yeti bir nevi beyanlarıyle de... 

RASİM CİNÎSLİ (Erzurum) — Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Kabul eder etmez efendim, ne 
demek Genel Kurula baskı ne demek efendim? 

KASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, ben oylarınıza arz 
ediyorum. (Gürültüler.) 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, söz veremem. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) Oylarınıza arz ediyo
rum. Lütfen işaret etsinler efendim, halledelim 
meseleyi. (A. P. sıralarından «Oylayamazsınız 
Sayın Başkan» sesleri.) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Bu ne 
biçim iş? 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Sayın Baş
kan, neyi oyladığınızı bir daha söyleyin. 

-BAŞKAN •— Takrirleri efendim. 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Sayın 

Başkan, neyi oyladığınızı bir kere daha söyle
yin. 

BAŞKAN — Okuduğum takrirleri. Takdir 
size aittir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Tutumunuz 
yanlış, Sayın Başkan, çelişkiye düştünüz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, yeri
nizden hitap etmeyiniz. Bütçeyi müzakere edi
yoruz. Benim aradığım tek nokta gider artırıcı 
mıdır. 

Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edilmiş
tir, efendim. (Alkışlar) 

Sayın Ahmet Şener'in önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN ;— Daha evvel vâki açıklamalar 
sonucunda Sayıştay Başdenetçisi ve denetçileri
ne harcırah verilmesi teklifi genel bütçeyle ilgi
lidir. Bu sebeple önergeyi oya arz etmiyorum. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) Olur mu, 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Olur, olur. Sayıştay Başkanlığı 
bütçesini biliyorsunuz bütçenin başında müza
kere ettik. 

Sayın Hüsamettin Başer'in önergesini oku
tuyorum. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Genel bütçeye gider artırıcı hü
küm taşılığı cihetle önergeyi oylarınıza arz etme
yeceğim. 

Sayın Kinyas Kartal, Sayın Ali Naili Erdem 
ve Sayın Hüdai Oral tarafından verilmiş öner
geyi okutuyorum. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
bir defa tutumunuzda bir hata vardır. Bunu 
arz etmeme müsaade eder misiniz ? 

BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Niçin efendim. 

(Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 

Anayasaya aykırı olan bir hususu oylayabilir 
misiniz, oylayamaz mısınız? 

BAŞKAN — Benim bugünkü oylamamda 
Anayasanın bana öngördüğü husus, gider artırı
cı teklif olup olmadığını incelemektir. Öbürünü 
takdir etmek Genel Kurula aittir. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
Anayasaya aykırı olan.. 

BAŞKAN •— Müzakereye devam edeyim, mü
saade edin efendim. Tashihi mümkün mü ar
tık? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
Sayın Başkan, Anayasanın 126 ncı maddesinin 
son fıkrasını lütfen okuyunuz. O da sizi bağ
lıyor. 

BAŞKAN — Siz söylüyorsunuz. Bütçe Kar
ma Komisyonu söylesin. 

(Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve İzmir 
Milletvekili Ali Naili Erdem'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mahiyetteki diğer önerge
yi de okutuyorum. 

(Van Milletvekili Kinyas Kartal ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeler de genel bütçeyle 
ilgili ve gider artırıcı görüldüğü cihetle oya 
arz edilmeyecektir. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Edemem. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Şu bakımdan Sayın Başkan, ben de Bütçe 
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Karma Komisyonunun bir üyesiyim. Bu bütçe 
raporunun altında benim de imzam var. Bütçe 
Karma Komisyonu Sözcüsü arkadaşımızın ver
diği izahlarda bâzı noksanlıklar var. Müsaade 
ediniz de, bunun niçin gider artırıcı olmadığını 
izah edelim. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz Genel Ku
rulda bulunan bütün Bütçe Karma Komisyonu 
üyelerini konuşturma imkânına sahip değilim. 
Bir tanesi burada görevlidir. 

KEMAL BAÖCIOGLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, tenevvür edelim. Orası konuşuyor, 
biz konuşmuyoruz. Onun için anlaşamıyoruz. 
Karşı fikirde olanları da konuşturun. 

BAŞKAN — Hiç kimseyi konuşturmadım, 
hiç kimseyi de konuşturmama usul imkân ver
miyor. Çok rica ederim, tecrübeli arkadaşlar 
bu durumu biliyorlar. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
—• Sayın Başkan, müsaade eder misiniz, bir ke
lime ile ifade edeyim. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerindeki.. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Aynı konu

da Hükümete söz veriyorsunuz, İçtüzüğün 94 ncü 
maddesinde yoktur bu. Görev yapıyorsanız hep
sine birden söz veriniz. Değilse, önerge sahip
lerine mutlaka açıklamak için söz vermeniz lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Veremem Beyefendi. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır, o hal

de oradan Hükümete soramazsınız. 
BAŞKAN — Efendim, komisyonumuz bura

da; maddenin müzakeresi henüz bitmedi, 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Biz de buradayız. Sayın Başkan, bizi de dinle
yiniz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, sizin konuşma
nız mı meseleyi halledecek? 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Evet. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Oyla
yın, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oyla halledilecek, tamam. Mad
de daha müzakerede diyorum, size. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ni
çin söz vermiyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Komisyonunuz burada Beyefen
di. 

ARSLAN TOPÇUBAŞI (Çorum) — Size bir 
sual sormak istiyorum, Sâym Başkan. 

BAŞKAN — Soru beni ne ilgilendirir efen
dim. Ben Genel Kurulun oyuna arz ettim Be
yefendi. 

19 ncu maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar.. (Gürülütüler) 

AHMET SAKIP HİÇERIMEZ (Ankara) — 
Hayır, Sayın Başkan, oylayamazsmız. 19 ncu 
maddenin birinci fıkrası Anayasaya aykırıdır. 
Başkan olarak Anayasaya aykırı bir fıkrayı oy
layamazsmız. Lütfediniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez'in bir 
önergesi var. Tamam çok teşekkür ederim, özür 
dilerim hatırlattınız. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri
mez'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon!. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) Sayın 
Başkan, bu hususu Sayın Hiçerimez Komisyona 
da getirdi. Bu 19 ncu madde memurların harcı
rahına lehte bir hüküm getirmektedir. Artan 
fiyatlar karşısında harcırahlarının artırılması 
zarureti duyulmuştur. Bu nedenle bu madde 
getirilmiştir. Zarurî bir maddedir. Bu bakım
dan Anayasaya aykırılığını Komisyonumuz da 
reddetmiştir, efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, Komisyon sözcüsünün verdiği be
yan yanlış beyandır. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Hiçeri
mez, Komisyon Meclisimiz adına görev ifa eder. 
Komisyonu temsilen de Sayın Sözcü veya Baş
kanı Genel Kurulda bulunur. Dinledik, müsa
ade eder misiniz efendim? 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Harcırah miktarını kısıtlayıcı bir maddedir efen
dim bu; genişletici değildir. Memurların yara
rına değil, aleyhine olmuştur bu. 

BAŞKAN — Müsaade, buyurunuz efendim 
lütfen de, Hükümetten izahat alalım. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, bu fıkranın Anayasaya aykırı 
olduğu iddiası, Sayın Komisyon sözcüsünün de 
ifade ettiği gibi Bütçe Karma Komisyonunda da 
öne sürülmüştür. Uzun müzakerelerden sonra 
Komisyon bu iddiayı reddetmiş bulunmaktadır; 
Hükümet de aynı görüşü paylaşmıştır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır. Takriri oylarınıza arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi tâdil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. («Kabul edilmemiştir, 
tekı-ar oylayımz, yanlış tespit ettiniz» sesleri) 

Pekiyi efendim, tekrar oylayacağım. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 

bu maddeyi oylayamazsınız. Çünkü kanuna 
karşılık ödeneğin konması lâzım; burada harcı
rah karşılığında ödenek konması lâzımdır. Bu, 
ek ödenek halinde kanunsuz olarak gelmiştir. 
Daimî harcırah yoktur, gittiği, vazife gördüğü 
yerde harcırah alacaktır. Bu, daimî hale 
getirmektedir; kanunsuzdur, Anayasaya aykı
rıdır. Oylayamazsınız bunu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Önder, reddedilmesi 
başkadır, oylanması başkadır. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Kararlı görünüyorsunuz Sayın Başkan : 
Başkan : Baştan beri eğer konuşma imkânı 
verseydiniz hem bu müzakere bu kadar uza-
maz, hem de bu Meclis bu hale gelmezdi. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, çok rica 
ederim efendim, lütfen oturunuz. 

19 ncu maddeyi tadil şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. («Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

20 nci maddeyi 19 ncu madde olarak oku-
tu yorum. 

H) (L) cetveli : 
Madde 19. — Ödenekleri genel bütçeye da

hil daireler bütçesinde yer alan ve G'57 sayılı 
Kanununun kapsamı dışında bulunan kurum
ların personeline ait kadrolardan 1973 malî 
yılında kullanılmayacak olanlar, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21, değişik şekliyle 20. 
ikinci Bölüm ; Kamu Personeline ilişkin 

hükümler. 
• Birinci kıısını: Aylıklara ve kadrolara 

ilişkin hükümler. 
A) Katsayı esası : 
Madde 20. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıf

lara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge 
rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 
1973 malî yılında (7) katsayı uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 1973 Malî Yılı Bütçe 

Kanunu tasarısının 20 nci maddesini bağla
yan cümlenin «1973 malî yılında (7) katsayı 
uygulanır» yerine, «1973 malî yılında (8) kat
sayı uygulanır» şeklinde sonuçlandırılmasını 
arz ve teMif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

A. Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Komiyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı efendim ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Gider artırıcı olduğu için katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOÖLU 
— Kalkmmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kahul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Madde 22, değişik şekli 21. 
B) Kadrolara ve aylıklara ilişkin hü

kümler : 
1. Kadro cetvelleri : 
Madde 21. — Görev ve çalışma yönetmelik

lerinin hazırlanmasını, Devlet Personel Daire
since unvan standardizasyonu yapılmasını ve 
1589 sayı!h Yetki Kanunu uyarınca çıkarı
lan ve çıkarılacak olan Bakanlar Kurulu ka
rarlarına göre intibakların yapılmasını sağ 
lamak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 33 ncü maddesinin Bütçe kanun
larına kadro cetvelleri eklenmesine ilişkin 
hükmü, 1 . 3 . 1974 tarihine kadar ertelen
miştir. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurum
lara tahsis edilip de intibak işlemlerinde 
kullanılmış bulunan kadrolar ile kurumlara 
tahsis edilip de intibak işlemlerinde kullanıl
mış bulunan kadrolar ile 1376 sayılı 1971 
yılı Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi ve 1567 
sayılı 1972 yılı Bütçe Kanununun 15 nci nıad-
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desi hükümleri uyarınca kurumlara tahsis 
edilmiş olan kadrolar 1973 malî yılı için 
de geçerlidir. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 neü 
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13 .11.1971 
tarih ve 7/3434 sayılı Kararname ile bu karar
nameyi değiştiren ve değiştirecek olan karar
name hükümleri, 1973 malî yılında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 1973 Malî Yılı Büt

çe Kanununun 22 nci maddesi, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 33 ncü mad
desinin ertelenmesi nedeniyle Anayasanın 
126 ncı maddesine aykırıdır. 

Bu konuda, Anayasa Mahkemesinin daha 
önce verilmiş «Bütçe Kanununa eklenen bir 
maddeyle bir başka kanun veya hükümleri
nin ertelenemeyeceğine dair» kararı karşısın
da söz konusu 21 nci maddenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

A. Sakıp Hiçerimez 

«Madde 21 . 1971 ve 1972 malî yılları bütçe 
kanunlarına ekli kadro cetvelleri 1973 malî 
yılı içinde ide geçerlidir:»! 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, ıSayın Hiçerimez arkadaşımı
zın tutumu bütçeyi bu hale getirdi. Her madde
de bir Anayasaya aykırılık iddiasıyle gelir. Bu, 
Komisyonda da müzakere edildi. Esasen... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, istirham edece
ğim, katılıp katılmadığınızı kısaca ifade edi
niz. Çünkü, bir tartışmaya usul bakımın
dan imkânımız yok. Pek tabiî arkadaşımızın 
da beyanda bulunma hakkı doğabilir, çok is 
tirham edeceğim katılıp katılmadığınızı ifade 
ediniz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın Komisyon Sözcüsü, is-
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mimden bahsederek sataşmıştır, söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, ben müda
hale ettim, o nokta tashih oldu, çok rica ede
ceğim efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
—. Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez'in önerge
sine sayın Komisyon ve Hükümet katılmamak
tadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

Başkanlık, sataşma değil, iddialarınız üze
rinde bir beyan yapıldığı inancındadır; Ana
yasa daima aykırılık iddiasıyle takrir vermek
tedir denilmiştir, bunu sataşma olarak kabul 
etmiyoruz. Direniyorsanız oya arz edeyim 
efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Evet efendim direniyorum, rica edeceğim oya 
sununuz. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez, Ko
misyon Sözcüsü Sayın Yılmaz'in kendisine sa
taştığını ifade etmektedir. Sataşma olup ol
madığı hususunu oylarınıza arz edeceğim. Sa
taşmayı kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
.Sataşma olduğu iddiası kabul edilmemiştir. 

2. Kadro değişikliği ve kadroların dağı
lımı : 

Madde 22. — 21 nci maddeye göre ku
rumlara tahsis edilmiş olan kadrolardan 
1 . 3 . 1973 tarihinde boş olanlar ile 1973 malî 
yılında herhangi bir surette boşalacak olan
lardan ; şahsa bağlı olup da iptal edilmesi 
gerekenler dışında kalanlar, ilgili kurumun 
teklifi, Devlet Personel Dairesi ve Maliye Ba
kanlığının görüşü ile, aynı veya diğer sınıf, 
derece ve unvanlı kadrolar olarak değiştirile
bilir. 

Kurumlar, 1973 malî yılı içinde kadrola
rının yurt içi ve yurt dışı olarak ve ku
rum içinde üniteler itibariyle dağılımını yapa
rak, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Dairesine bildirirler. Bu hüküm 1973 malî 
yılında kuruma tahsis edilen kadrolar hak
kında da uygulanır. Bu tespit yapılıncaya 
kadar 1970 yılındaki ünitelerarası kadro da-
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ğılımı esas almır. Unvan standardizasyonu ya
pılıncaya kadar, Genel Kadro Kanunu ile ve
rilen kadrolara intibakları yapılan Devlet 
memurları, bu kadroların tahsis edildiği gö
revin eski unvanlarını taşırlar, intibaklar 
yapıldığı sırada .kuruluş kanunlarının ilgili 
madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi hükümlerine dayanılarak başka görev
lerde çalıştırılanlar, fiilen ifa ettikleri göre
vin unvanını, unvan standardizasyonu ve üni
teler arasında kadro dağılımı yeniden yapılın
caya kadar muhafaza ederler. 

Kurumların 1973 malî yılı içinde yeniden 
talebedecekleri yurt dışı kadro sayısı Genel 
Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarih
teki kanunî kadro sayısını aşmayacak şekilde, 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi
nin yapacağı teklif üzerine Bakanlar Kuru
lunca tespit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gerekçe : 1973 yılı Bütçe Kanununun 

23 ncü maddesinin son fıkrasındaki «Kurum
ların 1973 malî yılı içinde yeniden talebede-
cekleri yurt dışı kadro sayısı Genel Kadro 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki ka
nunî kadro sayısını aşmayacak şekilde, Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin ya
pacağı müşterek teklif üzerine Bakanlar Ku
rulunca tespit olunur:» hükmü, 1322 sayılı Ge
nel Kadro Kanununun yürürlüğünden sonra 
kabul edilen kanunların öngördüğü üniteler 
bakımından kadro ihdasına mâni olucu ka
rakterde görülmektedir. Bu nedenle 23 ncü 
maddenin son fıkrasına aşağıdaki hükmün 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

«Bu hüküm Genel Kadro Kanununun yü
rürlüğünden sonra kabul edilen kanunlar do-
layısıyle tahsisi gereken kadrolar için uygu
lanmaz. 

'Bütçe Karma Komisyonu 
Sözcüsü 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Hükümet i . 
MALİYE BAKANI ZIYA MÜEZZ1NOĞLU 

— Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyonca verilen önergeye 
Hükümet katılmaktadır. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir hususta Genel Kuruldan karar alaca
ğız. Müzakere etmekte olduğumuz maddeler
de 19 ncu maddenin çıkması dolayısıyle madde 
numaraları değişmiş bulunmaktadır. 

Atıflar vardır. Atıflar sebe'biyle madde 
numaraları, yeni 19 ncu madde çıktıktan son
raki şekliyle tashih edilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Yurt dışı kadrolarda çalışan Devlet 
memurlarının kadroları ve yabancı uyruklu 
personel : 

Madde 23.- — Kurumların yurt dışı kuru
luşlarında bütçe kanunlarının (D)1 cetve
line göre veya teşkilât kanunlarına müsteni
den ücretli veya sözleşmeli olarak çalıştırıl
mak üzere 30 . 10 . 1970 tarihine kadar işe 
alman ve halen çalışmakta bulunan personel
den Türk uyruklu olanlar, 1327 sayılı Kanunla 
değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ve 1589 sayılı Kanuna göre çıkarılan 
ve çıkarılacak olan kanun hükmündeki karar
namelere ve bu .kanunun 21 ve 22 nci madde
leri hükümlerine ta'bidir. 

Yurt dışı kuruluşların yabancı uyruklu 
personelin sözleşme ile istihdamlarına devam 
olunur. 
• BAŞKAN — Madde üzerinde önerlge yok. 

Maddeyi oylarınıza -arz 'ediyorum Kalbul eden-
leır... Kahul -etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

2-1 ncü maddeyi okutuyorum. 
4. Kadro ihdası ve iptali ; 
Madde 24. — 1973 malî yılırida Bakanlar 

Kurulu, 
&)' Atamaları yapılacak .moıcıburî hizmetli

ler; 
<b) - İntibakı yapılacak sözleşmeli pıeırsonel, 
ıc)' Yeni alınacak din görevlileriyle genel 

aısayfışe ilişkin hizmıetler içim, 
d)i Askerlik 'görevinden dönecekler, 
e)1 Kanun, kararname ve uluslararası anlaş

malarla kurulması öngörülen ünitelerde istih
dam edilecek personel için ve, 
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f) 057 sayılı Devklt Memurlaırı Kanununun 
görev 've unvan değişikliğiyle ilgili! âmir hüküm
leri gereğince kadro tahsisinin ziorunlu olduğu 
hallerde, 22 nei maddenin 1 nci fıkrasına güre 
kadro temin edilemediği takdirde, ilgili kurumun 
tale'bi, Devlet Personel Dairesinin, görüşü ve 
•Maliye (Bakanlığının teklifi üzerime kadro ihda
sına yetkilidir. 

13I2İ2 sayılı Genel Kadı<o Kanununun 3 ııcü 
maddesi gereğince şahsa münhasır olarak muha
faza edilen kadrolardan, unvanları 7/3434 sayılı 
Kararnamede ve ıe.k ve tadillerinde yer alanların, 
ıboşalmaları halinde, bu kadroların iptaliyle ka-
rarnamelerdeki derecelerden kadro ihdasına, 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının 
ıgörüşü üzerine, Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 113:27 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici .maddelere ve 
1589 sayılı Yetki Kanununa istinaden çıkarılan 
ve çıkarılacak olan kanun hükmündeki karar
namelere göre yapılan intibaklarda ortaya çıka
cak hatalar veya itirazlı işlemler ile, kazaî mer
cilerce verilen kararlar sionucunda yapılması ıge-
reken düzeltmeler dolayısıyle, Devlet Personel 
Dairesiyle Maliye Bakanlığının görüşleri üzeri
ne Bakanlar Kurulunca kadro iptal ve ihdas 
olunaibilir. 

13 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Karar
nameye ek karar ile bu kararnameyi değiştiren 
kararnameler gereğince kurumlara tahsisi ge
rekli kadrolar, intibaka esas kadroların iadesi 
şartıyle, Devlet Personel Dairesi ve Maliye Ba
kanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulun
ca verilir. 

1989 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarı
lan ve çıkarılacak olan kanun 'hükmündeki ka
rarnamelere göre yapılacak intibaklar sonucun
da ulaşılacak derecelerdeki kadroların kurum
lara tahsisline, hu kararnamelerin uyıgulanma-
sından önceki kadroların iadesi şartıyle, ilgili 
kurumun teklifi, Devlet Personel Dairesi ve Ma
liye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Ku
rulunca karar verilir. 

Bu kanuna ekli Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi personeli kadrolarında, hu fıkra
da sözü edilen kararnameler gereğince yapıla
cak intibaklar sonucunda ulaşılacak derecelere 
göre kadro değişikliği yapmaya Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanların-
ca karar verilir. 

İade ve tahsis işlemleriyle yeniden düzenle
necek kadro cetvelleri hakkında uyulacak esas
lar Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Tespit edi
len esaslara göre düzenlenen ve Bakanlar Ku
rulunca onaylanan kadro cetvelleri Bütçe Ka
nununa eklenmiş sayılır. Bu suretle eklenen kad
ro cetvelleri hakkında 21, 22 ve 24 ncü madde 
hükümleri uygulanamaz. 

. 12 . 3 . 1984 günlü ve 440 sayılı İktisadî Dev
let Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakler 
hakkındaki Kanunun geçici 8 nci .maddesindeki 
3 yıllık süre 28 . 2 . 1974 tarihine kadar uzatıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner-
(geler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe Kanununun 2'5 nci maddesindeki Din 

igıörevlilerine ait kadronun verilme yetkisinin 
değiştirilerek, 2(5 nci maddenin (o) fıkrası iki 
bin adet köy İmam - Hatip kadrosu konmuştur. 
Karşılığı cilan altı aylık 11 970 000 TL. Diyanet 
İşleri Başkanlığı Bütçesinde vardır. 

Gereğini arz ederim. 
Denizli 

Sami Aralan 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1973 malî yılı Bütçe Kanun tasarısının ge
nel hükümlerinin 25 nci maddesi kadro ihdas 
ve iptaliyle ilgili bulunmaktadır. 

2(5 nci maddenin incelenmesinden anlaşılaca
ğı üzere, 1973 malî yılı içerisinde ihdas edile-
•bileoek kadrolar muayyen konulara hasredilmiş 
ve bunun dışındaki hizmet ihtiyaçları için yeni 
kadro ihdası önlenmiş ve hir evvelki yılın kad-
rolanyla hizmetin 'görülmesi kahul edilmiştir. 

öğrenildiğine gıöre adalet hizmetlerinin ihti
yacı olan kadrolar iki yıldır, Devlet Persıonel 
Dairesinin olumlu görüşüne rağmen sağlana
mamış ve hizmet gelişmesiyle yeni açılacak mah
kemelerin ihtiyacı olacak kadroların geçen yıl
lar bütçelerine daihil edilememiş olması nedeniy
le, 1973 yılı Bütçe Kanununun 2i5 nci maddesi
nin getirdiği esas 'bu yıl da yeni kadro ihdasına 
imkân vermeyecektir. 

25 nci maddede kadro ihdası öngörülen üni
teler kadar, belki de daha da önemli olduğu 
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izaihtan varesto bulunan adalet 'hizmetleri ve bu 
hizmetlerin karşılanması için .'gerekli olan .kad
rolarım ihdasınım önlenmesi uygulamada (büyük 
morluklar ve aksaklıklar yaratacaktır. 

'Bu itibarla, 25 nci imaidde.de gerekli değişik
lik yapılarak adalet hizmetlerinin ihtiyacı ola
cak kadroların da 2!5 nci maddenin kalbul ettiği 
esas dairesinde 1973 ıbütçe yılı içerisinde karşı-
lanalbilmesi için, Bütçe Karma Komisyonunda 
değiştirilmiş bulunan 215 nci maddenin (c) ben
dinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

!2I5 nci ima.dden.iin (e) ıbeındi :' 

«Yeni alınacak din görevlileri ile genel asa
yiş ve adalete ilişkin hizmetler için,» 

Kbnya 
İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Diğer 'bir öner'geyi . okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1972 yılı Bütçe Kanununun 15 nci maddesi 
'gereğince, kurumlara 1 - 4 ncü dereceden kad
ro ihdas edilebilmesi için, bu kurumlar
dan bu kadrolara karşılık boş kadro 
iadesi gerekmektedir. 1972 malî yılı içinde 
Teşkilât Kanunu çıkmış hulunan Orman Ba
kanlığında iade edil ehilecek boş kadronun bu
lunamayacağı ; Bakanlıkta çalışan personelin 
kadrolarının Bakanlığa bağlı katma bütçeli Or
man Genel Müdürlüğünde bulunması ve katma 
ıbütçeli Orman Genel Müdürlüğünün de ayrı 
kuruım olarak mütalâa edilmesi sebebiyle, Or
man Genel Müdürlüğünden boş kadroların 
iadesi suretiyle, Bakanlık ve bağlı birimleri 
için 1 - 4 ncü dereceden kadro ihdası mümkün 
olamamaktadır. 

Müzakere edilmekte bulunan 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısının 25 nci maddesinde, ku
rumlara 1 - 4 ncü kadrodan derece verilebilmesi 
için intibak kadrolarının iadesi şart koşulmak
tadır. Onman Bakanlığının 1 - 4 ncü derece gö
revlerinde halen çalışan personelin intibak kad
roları da katma bütçeli Orman Genel Müdürlü
ğünde bulunmakta olduğundan, ayrı kurum 
addedilen Orman Genel Müdürlüğünden intibak 
kadrolarının iadesi suretiyle, bu Bakanlık için 
1 - 4 ncü dereceden kadro ihdası mümkün ola
mayacaktır., 

Teşkilât Kanunu çıkmış ve 7/3434 sayılı 
Kararnamede 1 - 4 ncü derecede görevleri gös
terilmiş bulunan Bakanlığın bu görevlerinde 
fiilen çalışmakta bulunan personelin bu görev
lerin gerektirdiği kadrolara geçirilmeleri, ge
rek atama ve sicil işlerinin ıbir düzene girme
si, gerekse hiyerarşik düzenin kurulması bakı
mından lüzumlu bulunmaktadır. . 

Bu hususun temini için de ihdası gereken 
1 - 4 ncü derece kadrolara karşılık intibak kad
rolarının Orman Genel Müdürlüğüne iadesi za
rurî bulunmaktadır. 

Orman Genel Müdürlüğü katına bütçeli bir 
kuruluş -olduğumdan kurumlararası bir aktar
ması niteliğinde olan böyle bir işlemin yapıla
bilmesi için, 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
25 nci maddesine bir fıkranın eklenmesi gerekli 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1 - 4 ncü dere'celerc ginme-
yip de, kadroları yine Orman Genel Müdürlü
ğünde bulunan ve Orman Bakanlığında fiilen 
çalışan personelin kadrolarının Orman Genel 
Müdürlüğünden düşülerek Orman Bakanlığına 
verilmesi lüzumlu bulunmaktadır. 

Bu hususu teminen aşağıdaki fıikranin 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısının 25 nci maddesi
nin sonuna eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kırklareli Kırklareli 
Mehmet Atagün Feyzullah Çarıkçı 

«Yeni kurulmuş ve Teşkilât Kanunu çıkmış 
;bulunan bakanlıklarda çalışmakta olup da, kad
roları bu bakanlığa bağlı katma bütçeli kurum
larda ve bu kurumların döner sermayeli teşek
küllerinde bulunan personelin bu kadrolarının 
bulundukları kurumlardan çalışmakta olduk
ları Bakanlığa devri, Devlet Personel Dairesi 
ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Ba
kanlar Kurulunca yapılır. Bu bakanlıklara 
13 . 11 .1971 tarih ve 7/3434 sayılı Karanaımeye 
ek karar ile, bu kararnameyi değiştiren karar
nameler gereğince tahsisi gerekli kadroları, bu 
kadroların görevlerinde fiilen çalışmakta olup 
da kadroları bu bakanlığa bağlı katma bütçeli 
kurumlarda ve bu kurumların döner sermayeli 
teşekküllerinde bulunan personelin intıibakı esas 
kadrolarının bulundukları kurumlardan iade 
edilmesi şartıyle Devlet Personel Dairesi ve 
Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakan
lar Kurulunca verilir.» 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1973 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 

kadrolarla ilgili 25 nci maddesine (e) fıkrasın
dan sonra, «3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
1973 yılı programında etkin ve yeterli hizmet 
sağlayacak yapım ve işleyiş düzenine kavuştu
rulması uygun görülen ünitelerde, ödenek kar
şılıkları bütçe!erinde olmak şartıyle _ istihdam 
edilecek personel için,» şeklinde, (f) fukarası
nın ilâvesiyle, (f) fıkrasının da (>g) fıkrası şek
limde değiştirilmesini, aşağıdaki gerekçe ile ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Konya Diyarbakır 
Baha Müderrisoğlu 'Sabahattin Savcı 

Gerekçe : 

3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve bunun 
ilk dilimini teşkil eden 1973 yılı programında 
belirtilen hedeflere ulaşmak ve bütçenin bütün
lüğü içerisinde plân hedefleriyle olan ilişkileri 
düzenlemek gayesiyle hizmetlerin gereği ola
rak kuruluşlarca ihtiyaç duyulan, bütçede kar
şılıkları bulunan ve bütçeye gider artırıcı bir yük 
getirmeyen kadroların ihdası; plânda öngörü
len hizmetlerin zamanında ve etkili bir şekilde 
yerine getirilmesi bakımından önem taşımak
tadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1973 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının kad
rolarla ilgili 25 nci maddesine (e) fıkrasından 
sonra, «3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1973 
yılı programında, etkin ve yeterli hizmet sağ
layacak yapım ve işleyiş düzenine kavuşturul
ması uygun görülen ünitelerde ödenek karşılık
ları bütçelerinde olmak şartıyle istihdam edile
cek personel için,» şeklinde (f) fıkrasının ilâ
vesiyle (f) fıkrasının da (g) fıkrası şeklinde 
değiştirilmesini aşağıdaki gerekçeyle kabulünü 
arz-ve teklif ederim. 

Takat 
• " . . • " ". İsmet Hilmi Balcı 

Gerekçe : 
3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve bunun 

ilk dilimini teşkil eden 1973 yılı programında 
belirtilen hedeflere ulaşmak ve bütçenin bütün
lüğü içerisinde plân hedefleriyle olan ilişkileri 
düzenlemek gayesiyle hizmetlerin gereği olarak 
kuruluşlarca ihtiyaç duyulan, bütçede karşılık
ları bulunan ve bütçeye gider artırıcı bir yük 

getirmeyen kadroların ihdası; plânda öngörü
len hizmetlerin zamanında ve etkili bir şekilde 
yerine getirilmesi bakımından önem taşımak-
tadır.i» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1972 yılı Bütçe Kanununun 15 nci maddesi 

gereğince, kurumlara 1 - 4 ncü dereceden kad
ro ihdas edilebilmesi için bu kurumlardan bu 
kadrolara karşılık boş kadro iadesi gerekmek
tedir. 1972 malî yılı içinde Teşkilât Kanunu çık
mış bulunan Orman Bakanlığında iade edilebi
lecek boş kadronun bulunamayacağı; Bakan
lıkta çalışan personelin kadrolarının Bakanlığa 
bağlı katma bütçeli Orman Genel Müdürlüğün
de bulunması ve katma bütçeli Orman Genel 
Müdürlüğünün de ayrı kurum olarak mütalâa 
edilmesi sebebiyle, Orman Genel Müdürlüğün
den boş kadroların iadesi suretiyle, Bakanlık 
ve bağlı birimleri için 1 - 4 ncü derecede kadro 
ihdası mümkün olamamaktadır. 

Müzakere edilmekte bulunan 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısının 25 nci maddesinde, ku
rumlara 1 - 4 ncü dereceden kadro verilebilme
si için intibak kadrolarının iadesi şart koşulmak
tadır. 

Orman Bakanlığının 1 - 4 ncü derece görev
lerinde halen çalışan personelin intibak kadro
ları da, katma bütçeli Orman Genel Müdürlü
ğünde bulunımaktta olduğundan, ayrı kurum 
addedilen Onman Genel Müdürlüğünden intibak 
kadrolarının iadesi suretiyle, bu Bakanlık için 
1 - 4 ncü dereceden kadro ihdası mümkün ola
mayacaktır. 

Teşkilât Kanunu çıkmış ve 7/3434 sayılı Ka
rarnamede 1 - 4 ncü derece görevleri gösteril
miş bulunan Ba;kanlığm bu görevlerinde fiilen 
çalışmakta bulunan personelin bu görevlerin 
gerektirdiği kadrolara geçirilmeleri, gerek ata
ma ve sicil işlerinin bir düzene girmesi gerekse 
hiyerarşik düzenin kurulması bacımından lü
zumlu bulunmaktadır. 

Bu hususun temini için de, ihdası gereken 
1 - 4 ncü derece kadrolara karşılık intibak kad
rolarının Onman Genel Müdürlüğünden iadesi 
zarurî bulunmaktadır. 

Orman Genel Müdürlüğü katma bütçeli bir 
kuruluş olduğundan kurumlar arası bir kadro ak
tarması niteliğinde olan böyle bir işlemin yapılabil
mesi için 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının 25 
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nci maddesine bir fıkranın eklenmesi gerekli 
bulunmalkltadır. 

Diğer taraftan, 1 - 4 üncü derecelere girme-
yip de, 'kadroları yine Orman Genel Müdür
lüğünde bulunan ve Orman Bakanlığında fii
len çalışan personelin 'kadrolarının Onman Ge
nel Müdürlüğünden düşülerek Orman Bakan-
flığma verilmesi lüzumlu bulunmaktadır. 

Bu hususu teminen aşağıdaki fıkranın, 1973 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 25 nci maddesi
nin sonuna eklenmesini arz ve te'klif ederiz. 

TraJbzon Amasya 
'A. Şener Y. Acar 

Giresun 
M. Eımin Turgutalp' 

Yeni kurulmuş ve Teşkilât Kanunu çıkmış 
(Bulunan Bakanlıklarda çalışma'kta olup da, 
'kadroları bu Bakanlığa bağlı katma bütçeli 
ıkurumlarda ve bu 'kurumların Döner ISermaye-
ıli teşekküllerinde bulunan personelin bu kad
rolarının bulundukları kurumlardan, çalışmak
ta oldukları Bakanlığa devri, Devlet Personel 
Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri üze
rine Bakanlar Kurulunca yapılır. Bu Bakanlık
lara 13. 11. 197)1 tarih ve 7/3434 sayılı Karar
nameye ek karar ile bu 'kararnameyi değişti
ren kararnameler gereğince tahsisi gerekli 'kad
roları, hu 'kadroların görevlerinde fiilen çalış
makta olup da, kadroları bu Bakanlığa bağlı 
katma bütçeli kurumlarda ve bu kurumların 
döner sermayeli teşekküllerinde bulunan perso
nelin intibaka esas kadrolarının bulundukları 
'kurumlardan iade edilmesi şartıyle Devlet Per
sonel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşle
ri üzerine 'Ba'kanlar Kurulunca verilir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
'Sayın Başkan; 25 nci maddemin C bendinde bir 
maddi hata var, matbaada çıkmamış: 

«Yeni alınacak din görevlileri ile genel asa
yişe ve adalete ildşikin hizmetler» olacaktır. 
«Adalet» kelimesi çıkmamıştır; bunun yerine 
ikonularak, maddî hatanın düzeltilmesini iştira-
ham ediyoruz. 

BAŞKAN — «Adalete ilişkin hizmetler» o-
lacak. Yani «asayişe ve adalete ilişkin hizmet
ler»1 olması lâzımdır, «ve adalete» deyimini ek
leyeceğiz. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSİTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Önergelerin okunduğu süre 
liçin'de Başkanlık feâtibinin oturarak önergeleri 
okuması hususunu oylarınıza arzedıyorum, Ka-
•bul edenler. Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiş
tir. 

ISaym Sami Arslan'ın önergesini okutuyo
rum. /(Denizli Milletvekili ISami Arslan'ın öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — 'Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU /SÖZCÜSÜ 

İMUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Gider artırıcıdır, iştirak etmiyoruz sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ 

KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURAN KI
VANÇ — Komisyonun fikrine iştirak ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Gider artırıcı olması sebebiyle 
Genel Kurulun oylarına arzetmiyorum. 

•Sayın Kabadayı'nm önergesinin metnini 
Okutuyorum. 

(Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nm 
önergesi yeniden okundu) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, Ibir yanlışlık var «Adalet» 'kelimesi yolk.... 

BAŞKAN — «Adalete» deyimi tashih edildi 
sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Tabı hata
sı var efendim. 

BAŞKAN — Tabı hatası tashih edildi efen
dim... (c) fıkrası «Yeni alınacak din görevlile
ri ile genel*asayişe ve adalete» şekliyle doğişti. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — O halde 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — ISaym Kabadayı önergesini ge
ri aldılar. 

Sayın Mehmet Atagün ve sayın Feyzullah 
Çarikçı'nm önergesinin ımadde metnine geçme
si gereken fıkrasını tekrar oikutuyorum. 

'(Kırklareli Milletvekilleri Mehmet Atagün 
ve Feyzullah Çarikçı'nm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon.?. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 'SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
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Oider artırıcı olduğu için katılmıyoruz sayın 
Başkan. 
• 'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.. Gider artırı

cı diyorsunuz. 
'MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) •—> Sayın 

Başkan, müsaade buyurur musunuz. Efendim, 
gi'der artırıcı değil. Bir yanlışlık yapılmasın, 
1972 malî yılı içerisinde Orman Bakanlığının 
Teşkilât Kanunu çıktı. Bugüne kadar Orman 
Bakanlığında fiilen çalışmakta olan kişiler Or
man Genel Müdürlüğünde, yani fcatma bütçeli. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, konuşma hak
kı vermedim ibiliyorsunuz. Zaten usulümüz de 
buna imkân vermiyor.... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkanım, îbiz hukukî durumla fiilî durumu bir 
araya getirmek maksadına matuf olmak üzere.. 

MEHMET BİLGİN (Bilecik) — Doğru, 
doğru. 

BAŞKAN — Doğruyu eğriyi bendeniz Ko
misyondan soruyorum.., Komisyon «Gider artı
rıcı» diyçr... 

Hükümet?.. 

MALÎYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ 
KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KL 
VANÇ — Gider artırıcıdır sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Gider artırıcı olduğunu beyan 
ettikleri cihetle oya arzetmiyorum.. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bir 
de Hükümetten sorun efendim. 

BAŞKAN— Sordum efendim, aynını beyan 
ettiler... 

Sayın Baha Müderrisoğlu ile Sayın Sabahat
tin Savcı'nm önergelerinin metne ithal edilmesi 
gereken kısmını okutuyorum. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ile 
Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı'nm 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon!.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, yeni istihdam şeklini öneriyor. 
Binaenaleyh, gider artırıcıdır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ 

KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KI
VANÇ — Sayın Başkan, gider artırıcıdır, katıl
mıyoruz. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Gider artıcı 
mahiyette olduğundan oya sunmuyorum. 

Bir önerge daha vardır, aynı mahiyettedir, 
onu da okutuyorum. 

(Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'nm 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Aynı mahiyette olduğu için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet i . 
MALÎYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ 

KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KI
VANÇ — Aynı mahiyettedir, katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, aynı mahiyette.. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, rica ediyorum, ne yapacaklar bunu söyler
ler mi, zapta geçsin. Yani verecekler mi, yok
sa Orman Bakanlığının Orman Genel Müdürlü
ğünü kaldıracaklar mı? Bunu öğrenelim. 

BAŞKAN — Yeni kadrolar ihdasını ve bin-
netice de gider artırıcı bulunduğunu beyan edi
yorlar. Bu sebeple de önergeyi muameleye ko
yamıyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, rica ediyorum; ne yapılacak? Orman Ba
kanlığı Genel Müdürlüğü kaldırılacak mı? Ka
nun çıkardınız burada... Onun hukukî şeklini 
kuralım istiyoruz.. Bir tarafta Anayasanın 
94 ncü maddesi, Hükümet.. Bütçe... 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener, Amasya 

Milletvekili Yavuz Acar ve Giresun Milletvekili 
Mehmet Emin Turgutalp'm önergesi yeniden 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gerekçe?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, zaten bu (e) fıkrasına girmekte
dir. Tekrar ikinci bir fıkra ile ayrıca tarif et
meye lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet ?.. 
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MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ 
KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KI
VANÇ — Komisyonun fikrine katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Yani gider artırıcı değil. O ba
kımdan değil de önergeye katılmıyorsunuz 1. 

Komisyon ve- Hükümet katılmıyor. Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

MEHMET EMİN TÜRGUTALP (Giresun) 
•— Kaç tane?.. Saymadınız ki?.. 

BAŞKAN — Bir tereddüdünüz mü var efen
dim ?.. Bir daha oylayayım. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar efendim... Ka
bul etmeyenler... Üçe karşı ekseriyetle kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi, (c) fıkrasında «Asayişe ve ada
lete» şeklinde yapılan taslıihatla oylarınıza arz 
ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — «Adalete» di
ye bir ilâve yaptınız, bu ilâve ile mi oylandı?.. 

BAŞKAN — Evet öyle efendim. Genel Ku
ruldan karar aldım. Maddeleri aynı şekliyle 
okuyacağız. Atıflar yapıldığı için bilâhara mad
de numaraları değişecek ve atıf yapılan mad
deler da değişecek... 

25 nci maddeyi okutuyorum. 
5. —• Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Sena

tosu, Millet Meclisi, Hâkindik ve Savcılık mes
lekleri ile Devlet Plânlama Teşlkilâtı persone
l i : 

Madıdc 25. —• Cumkurbaşkanlığı, Cumhuri
yet Senatosu, Millet Meclisi ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı personeli, Anayasa Mahkemesi, Danış
tay ve 'Sayıştay Başkanlıkları ile Adalet Bakan
lığında Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde bu
lunanlarla bu mesldkten sayılan görevleri ya
panların kadro cetvelleri bu kanuna eklidir. 
(Bu kadrolar halkkmda 21, 22 ve 24 ncü mad
deler hükümleri uygulanmaz. 

Ancak Devlet Plânlama Teşkilâtı personeli 
hakkında 24 ncü maddenin 4, 5 ve 6 ncı fıkra
ları hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN - - Eski 2G, yeni 25 nci madde ile 
ilgili Sayım Süleyman Çağlar tarafından veril
miş bir ön eriğe vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Enstitünün 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu -kapsamıma giren personeli için Genel Kad
ro Kanunu ile tahsis edilen 142 kadrodan 104 
tanesi intibaik sonrası Maliye Bakanlığına iade 
edilmişti. İade edilen kadrolardan çoğu, mc-
ımurun onuekli olması, başka duruma geçmesi 
veya. görevin o anda vekâletle yürütülmesi ne
deniyle boş kaibul edilen kadrolardan ibaretti. 
Bu görev yerlerinin doldurulması Enstitü faa
liyetleri açısından zorunlu hale gelmiştir. Aka
demik personel idarî işlerle uğraşmak zorunda 
kalmakta, bâzı faaliyetler ise gerektiği gibi 
yürütüleım cm ektedir. 

Öte yandan enstitünün eğitim sitesi bu yıl 
içinde hizmete açılacaktır. Bu büyük tesisin 
balkım ve muhafazası yanında, öğretim ve ben
zeri faaliyetlerin kalkınma plânı ile verilen gö
revleri yerine getirmek üzere büyük ölçüde ge
nişleyeceği gözönüne alınarak asgarî 92 kad
ronun 1973 malî yılı Bütçesi ile enstitüye tah
sisi gerekmektedir. Böylece mevcut kadrolarla 
birlikte 1973 kadro ihtiyacı toplam olarak 125 
olmaktadır. Kadrolar, Maliye Bakanlığı ile bir
likte yapılan çalışma sonunda standart hale ge
tirilmiştir. Bu yıl için karşılıkları taleb'edilme-
diğinden bütçeye yeni bir yük yüklenmiş olma
yacaktır. Bunlar kurumun devamlı kadroları 
olacağından, karşılıkları yıl içinde yapılacak 
tasarruflarla sağlanacaktır. Bu kadroların ve
rilin emelsi halinde bütçeye işletme giderleri ko
nulmuş olan eğitim sitesinin hizmete açılması 
imkânsızl aş a c aktı r. 

Anılan kadroların sağlanması için tek im
kân 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının 26 ncı 
maddesinin birinci fıkrasındaki «Devlet Plân
lama Teşkilâtı» ibaresinden sonra «personeli ile 
'Türkiye ve Ortadoğu Âmme İdaresi Enstitüsü
nün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kap
samına giren personelinin» ibaresinin eklenme
sidir. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Komisyon 1 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, önergeden de anlaşılacağına göne 
bunlar yeni kadro istemektedirler. Yeni kadro 
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ise açılk bir masrafı gerektirir Bu bakımdan 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar'm önergesinin 
yeni kadrolar talebetmekte bulunduğu ve bin-
netice de gider artırıcı olduğu komisyonca ifa
de edilmektedir. 

Hükümet ? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Hükümet de aynı görüştedir. 

'BAŞKAN —• Hükümet de aynı kanıya katıl
maktadır. Başkanlıkça, gider artırıcı olması se-
ıbe<biyle önergeyi işleme koymuyoruz. 

26 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
6. — Katma bütçeli kurumlar : 
Madde 26. — Bu kanunun kadrolarla ilgili 

21, 22 ve 24 ncü maddeleri hükümleri, katma 
bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Eltime yenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
7. — Yiiu-t dışı kadrolarda çalıştırılan Dev

let memurlarının aylıkları : 

Madde 27. — Kuramların yurt dışı kuruluş
larına dahil kadrolarında görev alan Devlet 
•memurlarının 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 156 ncı maddesi uyarınca ay
lıkları, 23 . 12 . 1972 tarih ve 7/5519 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen ve bu 
kanunda gösterilen emsallerle çarpılmasından 
ısonra mezkûr madde ve karar hükümlerine gö
re ödenir : 

lere her ne ad ile olursa olsun yapılacak ödeme
ler tutarları yurt dışına transfer edilemez. 

BAŞKAN — Komisyonun, maddenin tehiri 
ile ilgili bir önergesi var. Acaba ayrıca bir ek
lenmesini öngördüğünüz fıkra önergesi mi var? 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, bu maddeyi Komisyonumuza al
mak istiyoruz. Biraz önce reddedilen madde ile 
ilişkindir. Bu bakımdan yeniden tedvin etmek 
gerekmektedir. Bundan do1 ayı istiyoruz. 

BAıŞKAN — Tamam. 
28 nci yeni numarası ile 27 nci maddenin, 

müzalkeresinin te'hiri komisyonca talebedilmek-
tedir. Komisyonun da bize tevdi etmiş olduğu 
bir önerge varıdır. Te'hiri hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... 

BURHANET'TİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkanını yeniden söz hakkımız var mıdır? 
Yeniden tedvin edilip getirileceğine göre yeni 
bir madde oluyor, söz hakkımız var mı? 

BAŞKAN — Maddeyi komisyon geri isti
yormuş efendim, müzakeresinin tehirini değil. 

Maddenin geri verilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saym Asutay'ın beyanına cevabım, bu bütçe 
müzıakereler'inde maddeler üzerinde tatbik etti
ğimiz sistem sonuna kadar devam edecektir. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 

8. — Eski sözleşmeli yabancı personelin üc
retleri : 

Madde 28. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile uygulanmasına son verilen 4/10195 
sayılı Kararnameye bağlı yönetmelik hükümle
rine göre veya (E) cetvelinden alman kadro
larda istihdam edilmekte iken yaıbancı uyruklu 
oldukları için intibakları yapılmayan kimsele
rin, sözleşme ile çalıştırdım al arına devam oluna
bilir. 

Bunlara ödeneeek sözleşme ücretleri, 1973 
malî yılmda, brüt ücretleri 2 000 liraya kadar 
(2 000 dahil) % 40, 3 000 liraya kadar (3 000 
dahil) % 30, 3 000 liranın üstündekilere % 20 
fazlasıyle tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

a) [Sürekli görevle yurt dışmda bulunan 
memurların bulundukları mahalde ellerine geç
mesi gereJken yaıbancı para miktarının muha
fazası yönünden, Türk parası ile yabancı para
lar arasında vukübulacak değer değişiklikleri 
ayrıca nazara alınır, Türk lirası tutarında ar
tış suretiyle meydana gelecek fark maaş bord
rolarında açılacak «Para değeri değişikliğinden. 
doğan fark» başlıklı bir sütunda gösterilir. Bu 
fark vergiye tabi tutulma? ve ilgili kurum büt-
çtesine konulacak ödenekle karşılanır. 

b) Aylık, çocuk zammı ve ilk dört derece! 
için tespit edilen ek göstergeler dışında, ilgili-' 
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29 ncu maddeyi okutuyorum. 
ikindi kısım : Sosyal Yardım ve yan ödeme

lere ilişkin hükümler : 
A) Aile yardımı : 
Madde 29. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 
ncı .maddeleri gereğince ödenecek olan aile yar
dımı, 1973 malî yılında yalnız çocuklar için ve
rilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için 10 liradır. 

BAŞKAN — Eski 30, yeni 29 ncu madde 
üzerinde Sayın Sakıp Hiçerimez tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 1973 malî yılı Bütçe 

Kanunu tasarısının 30 ncu maddesi, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 nci ve 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvveitleri Personel Ka
nununun 153 - 156 ncı maddelerini ertelediği 
için Anayasanın 126 ncı maddesine aykırıdır. 

Bu konuda, Anayasa Mahkemesinin daha 
önce, «Bütçe Kanununa eklenen bir madde ile 
'bir başka kanunun veya hükmün ertelenemeye
ceğine dair» kararı karşısında söz konusu 30 
ncu maddenin tasarı metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

«Saygılarımla. 
Ankara 

Ahmet Sakıp Hiçerimez 
"BAŞKAN _ Komisyon? 
BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Katılmıyoruz. Zira yeni kanun hükmündeki 
•kararname ile yeni esaslar getirilmektedir. Ay
nı kararname Millet Meclisi Bütçe Plân Komis
yonunda müzakere edilmektedir. Zaten yeni 
esaslara bağlanacaktır. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Hükümet de katılmamaktadır. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hülkümet öner

geye katılmamaktadır. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmemiştir. 

30 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 
B) Doğum yardımı : 

Madde 30. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 176 ncı mad-
ideleri gereğince ödeneddk olan doğum yardımı, 
1973 malî yılı için kesintisiz 200 lira olarak öde
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 
C) Ders görevi ücreti : 
Madde 31. — I) 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun değişik 176 ncı maddesi gere
ğince Eğitim ve öğretim Kurumları ile okul ve 
kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim 
üyeleri veya diğer Devlet memurlarına saat ba
şına ek ders ücreti, 1973 malî yılında aşağıdaki 
miktarlar üzerinden ödenir : 

N 
:2 

a) Yüksek okullarda : 
öğretim görevlisi, öğretmen 20 30 
Doçent 30 40 
Profesör 40 50 
b) Diş hekimi, eczacı ve mühendis 

yetiştiren okullar i le yüksek dereceli 
teknik okullarda : 

öğretim görevlisi, öğretmen 30 40 
Doçent 40 50 
Profesör 50 60 
c) Orta dereceli okul ve kurslarda 

ders görevi verilenler : 10 15 
d) Kurumların elemanlarının yetiş

tirilmesi ile ilgili meslekî okul ve kurs
larda : 

1. Aslî görevi öğretmenlik olmayan 
kurum personeli 20 25 

2. Kurum dışından sağlanan ve öğ
retmen niteliğini ihraz etmemiş bulunan 
personel ile uhdesinde resmî görev bu
lunmayan kişiler 30 35 

3. Aslî görevi öğretmenlik olanlar 
ile öğretmen niteliğini haiz olanlar ve 
millî güvenlik derslerine giren subaylar 15 20 

4. (a) fıkrasındaki personel ()a 
fıkrasında 

I belirtilen 
I miktarlar 
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II - 1469 ve 1472 sayılı kanunlarla üniver
site ve akademilere bağlanan yüksek okullarda 
ders vermek üzere : 

a) Aynı şehriden görevlendirilen öğretim 
üyeleri ve yardımcıları, öğretim görevlileri ve 
diğer Devlet memurlarının ders ücretleri, (I) 
numaralı bendin (a) ve (b): fıkralarındaki gece 
ve gündüz sütunlarında yazılı miktarlar üzerin
den ödenir. 

b) Başka şehirden görevlendirilen öğretim 
üyeleri ve yardımcıları, öğretim görevlileri ve 
diğer Devlet memurlarının ders ücretleri,, (I) 
numaralı bendin (a)' ve (b) fıkralarındaki gece 
ve gündüz sütunlarında yazılı miktarların (3) 
misli olarak ödenir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinde ders ver
mek üzere başka üniversitelerden temin olunan 
öğretim üye ve yardımcıları ile öğretim görevli
lerine de (I) numaralı bendin (a) ve (b) fıkra
larının gündüz sütunlarmdaki miktarların 4 
misli tutarında ders ücreti ödenir. 

Orta ve yüksek dereceli okullarda mevcut 
öğretmenlere, ders görevi verilmek suretiyle 
doldurulamayan boş dersler, Devlet memuru 
olan ve olmayan kişilere ders görevi ücreti ve
rilmek suretiyle gördürülebilir., Ancak bu şe
kilde bir kişiye, öğretmen ve öğretim üyelerinin 
aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduk
ları ders saati sayısından fazla ücretle ders ve
rilmez. 

III - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 1325 sayılı Kanunla değişik 
150 nci maddesi uyarınca kendilerine ders gö
revi verilenler hakkında da yukarda yazılı esas
lar ve miktarlar uygulanır. 

IV - Ek ders görevi ücreti, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar 
öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders 
ücretleri hakkındaki 439 sayılı Kanun ile Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Me
murin Kanununa ek 637 sayılı Kanunda, maaş 
karşılığı okutulmakla yükümlü bulunulan haf
talık ders saatlerinden fazla okutulan ders saati 
için ödenir. 

Ancak, ders ücreti verilmek suretiyle oku
tulan ders saati sayısı, haftada Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı her derecedeki 
okullar ile yüksek okullar ve lise ve dengi okul
larda (12); ortaokul ve dengi okullarda (9) ; 

yüksek okullardaki atelye öğretmenleri için 
(14); lise ve dengi okullardaki atelye öğretmen
leri için (18); köy ve ilçe bölge kurslarında gö
revli atelye öğretmenleri için (10) saati geçe
mez. 

V - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa, 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323' 
sayılı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü madde ge
reğince, harp okulları, sınıf okulları, harp aka
demileri ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 
ders görevi verilen, 

a) Üniversitelerin sivil öğretim üyeleri ile 
öğretim görevlilerine, 

b) Profesör ve doçent unvanını kazanmış 
veya öğretim üyeliği niteliği üniversite senato
sunca kabul edilmiş bulunan askerî personelden 
aslî öğretim üyesi olmayanlara, 

1973 malî yılında saat başına ders görevi üc
reti, öğretim görevlisi için 30 lira, doçent için 
40 lira, profesör için 50 lira üzerinden ödenir. 
Ödenecek bu ücretler, üniversite tazminatına 
halel getirmez. Ücretler hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Eski 32, yeni 31 nci madde üze
rinde verilmiş önergeler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1472 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinde Üni

versite ve Akademilere bağlanan yüksek okul
larda ders vermek üzere görevlendirilen öğretim 
üye ve yardımcılarına ödenecek ücretlerin Tü
zükte tespit olunacağı hükme bağlanmış bulun
maktadır. Ancak Tüzük henüz hazırlanıp yü
rürlüğe konulmadığından 1973 yılı Bütçe Kanu
nunun 32 nci maddesinin II nci bendinin bu 
kurumlarda 1973 yılında ödenecek ders ücretleri 
tespit olunmuştur. 1973 malî yılında Tüzüğün 
hazırlanıp yürürlüğe konulması halinde uygu
lamada doğuracağı aksaklığı önlemek için 1973 
yılı Bütçe Kanununun 32 nci maddesinin II nci 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

II - 1469 sayılı Kanun ile 1472 sayılı Kanu
nun 23 ncü maddesinde belirtilen Tüzük yürür
lüğe konuluncaya kadar Üniversite ve Akademi
lere bağlanan yüksek okullarda ders vermek 
üzere, 

Bütçe Karma Komisyonu 
Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 
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Yüksek Başkanlığa 
Öğretim üye ve yardımcıları C57 sayılı Dev

let Memurları Kanunu kapsamı dışında oldu
ğundan ve Üniversiteler Kanununa göre de ders 
görevi ücreti ödenmesine imkân gerekeceğinden 
1973 bütçe tasarısının 32 ııci maddesinin 11 - b 
bendinin ikinci fıkrasının tasarıdan çıkarıl
ması ve 33 ncü maddenin 1 ııci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki (c) fıkrasının eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

c) Karadeniz Üniversitesinde tedris mahi
yetinde verilen konferansler için başka üniver
sitelerden temin olunan öğretim üye ve yardım-
cılarıyle öğretim görevlilerine 31 ııci maddenin 
1 numaralı bendinin (a) ve (b) fıkrasının gün
düz sütunundaki miktarların 4 misli tutarında 
konferans ücreti ödenir. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

C) Çıkarılacak fıkra : «Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde ders vermek üzere başka üniver
sitelerden temin olunan öğretim üye ve yardım
cıları ile öğretim görevlilerine de (i) numaralı 
bendin (a) ve (b) fıkralarının gündüz sütunla-
rındaki miktarların 4 misli tutarında ders üc
reti ödenir.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1973 yılı Bütçe kanun tasarısının 32 nci 

maddesinin 1 nci paragrafı; ek ders ücretine 
ilişkin miktarlar belirtilmekte, II nci paragrafın
da da diğer bir kısım kuruluşlarla birlikte 1472 
sayılı Kanunla Üniversite ve Akademilere bağ
lanan eski özel yüksek okullardaki öğretim 
üyelerine de aynı ücretlerin ödeneceği belirtil
mektedir. 

Böyle bir hükmün tasarıda yer alması, aşa
ğıda arz edilen sebepler dolayısıyJc büyük sa
kıncalar yaratacaktır. 

1. Sözü geçen Yüksek okullardaki öğretim 
üyelerinin ücretleri 1473 sayılı Kanuna göre tü
zükle düzenlenecektir. Bu tüzük Millî Eğitim 
Bakanı ile Maliye Bakanı arasında varılan mu
tabakat gereğince hazırlanmış bulunmaktadır. 
Bu durum karşısında böyle bir hükmün Bütçe 
Kanununda yer almaması gerekir. 

2. Bu Yüksek okullardaki öğretim üyele
rinin ücretleri, halen 1973 yılı Kasım ayma ka-
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dar muteber olmak, üzere yazılı sözleşmelerle 
tespit edilmiştir. Kanunla bu ücretlerde bir in
dirme yoluna gidilirse sözleşmeli Üniversite ve 
Akademi öğretim üyelerinin pek büyük bir ço
ğunluğunun görevlerini bırakmaları, söz konu
sudur. Bundan da en çok bu Yüksek okulların 
öğrencileri zarar göreceklerdir. Çünkü, Üniver
site ve Akademilerde profesör ve doçentler ders 
verirken Yüksek okullardaki derslere aynı va
sıfta öğretim üyesi bulmak imkânsız olacaktır. 

3. Bu Yüksek okulların öğrencilerinin bü
yük bir çoğunluğu «Eski Özel Okul öğrencisi 
olduklar] için» halen paralı olarak okumaktadır
lar. Bu açıdan da, hizmetler Bütçeye fazla bir 
yük tahmil etmemektedir. 

4. Geçen yıl da aynı teklif Bütçe kanun 
tasarısıyle getirilmiş ancak yukarıdaki mülâha
zalarla bu hüküm tasarıdan çıkarılmıştı. 

5. 1972 Bütçe Kanununun 1472 sayılı Ka
nunun dışında,kalan Yüksek okullar öğretim ele
manlarınım ücretleriyle ilgili 21 nci madde (d) 
fıkrası da Anayasa Mahkemesinin esas 1972/27 
karar, 1972/37 sayılı ilâımı gereğince «27 Ekim 
1972 tarihli Resmî Gazete» .... Anayasa ülkesi 
bir yasanın başka bir yasayla değiştirilebilmesi 
veya kaldırılalbilmeısa Bütçe Kanunu hükümle
riyle bu yola gidilmemesi... Dava konusu hü-
'küm Anayasanın 54 ncü maddeleriyle çelişir 
durumdadır, Anayasanın değişik 64, 92 ve 
12ı6 nci maddelerine aykırı olduğundan iptali
ne... oy birliğiyle karar verilmiştir...» denmek
tedir. 

Görülüyor ki, Anayasa Mahkemesi de Büt
çe Kanunu ile başka kanunların değiştirileimc-
yeceğini hüküm altına almıştır. Bu sebeple 1472 
sayılı Kanunun değiştirilmesini icab'ettirecelk 
32 nci madde 1 nci paragrafın Anayasaya mu-
gayyir olduğu Anayasa Mahkemesi Karariyle 
ide teyidedilmiştir. 

iSonuç ve telklif : 
Esiki Öz'el Yükseik Okulların D'evletleştiril-

ımesi sorununu intikal döneminin bütün iktisa
dî, sosyal ve teıknik güçlüklerini yenerek ba
şarı ile sonuçlandırmış bulunan üniversite ve 
aka'demi içinden çıkılması imkânsız yeni bir 
sorunla karşı karşıya bırakmamak, öğrencile
ri mağdur duruma düşürmemejk ve bugünkü ik
tisadî koşullar altında ücret indirimine gitmenin 
psikolojik sakıncalarına yer vermemek için 32 
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•nci maddenin 11 nci paragrafındaki «1469 ve 
1472 sayılı kanunlarla» şeklindeki ifadenin ge
cen yıl olduğu gibi «1469 sayılı Kanunla» şek
linde değiştirilmesini ve bu suretle 1472 sayılı 
Kanun deyiminin madde metninden çıkartırma-
ısiiıı saygılarımızla arz ve teklif ederiz. • 

Konya 
İhsan Kaıbadayı ' 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu'nun 
venmiş olduğu önerge de Sayın İhsan Kalbada-
yı'nııı vermiş olduğu önergenin bir benzeridir, 
'bu sebeple okutmuyorum. 

ıSaym Salih Aygün, Sayın Musa Doğan'ın 
•müşterek ve Sayın Tungut Artaç, Sayın Hüseyin 
Yenipmar, Sayın Hayreltitm Uysal'm ayrı ayrı 
önergeleri vardır. 

ISaym Aygün ve Sayın Musa Doğan'ın öner-
ıgesini okutuyorum. Diğer önerge moto'mo aynı
dır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1973 malî yılı Bütçe kanun tasarısının ders 

ücretleriyle ilgili 32 nci maddesine; 
l«Hallk Eğitimi kurslarında görev alan öğ

retmen ve yetkili görevlilere saat başına gün
düz 10, gece 15 TL. ödenir», şeklinde bir mad
de konmasını arz ve teklif ederiz. 

Amasya Kars 
(Salih Aygün Musa Doğan 

Gerekçe : 
Bütçenin (R) cetvelinin 154 ncü maddesine 

«Halk eğitimi kursları» ibaresinin konulma
sını önermiş bulunuyoruz. Bu maddenin yürü
tülebilmesi için bu öneri verilmiştir. Bu madde
nin oknmaması halinde bütün Halk eğitimi mer
kez faaliyetleri tamamen duracak ve oku
ma - yazma ve meslek kursları yapılamayacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal ve arka
daşlarının verdiği önerge de aynı mahiyette ol
duğu için okutmuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının 32 nci 

madde, IV ncü bent, I nci paragrafının aşağıda 
gösterildiği şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Kocaeli Çorum 
Sabri Yahşi Kemal Demirer 

Amasya Tunceli 
Salih Aygün Hüseyin Yenipmar 

Rize 
H. Basri Albayrak 

Kocaeli 
Cevat Âdemoğlu 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Trabzon 
Mehmet Arslantürk 

Adıyaman 
M. Zeki Adıyaman 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

«IV - Ek Ders ücreti; Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğ
retmenlerine haftalık ders saatleriyle ek ders 
ücretleri hakkındaki 439 sayılı Kanun ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memu
rin Kanununa ek 637 sayılı Kanunda, maaş kar
şılığı okutmakla yükümlü bulunan haftalık ders 
saatlerinden fazla okutulan ders saati için öde
nir. Branş dışı okutulan dersler için de, maaş 
karşılığı okutmakla yükümlü bulunulan hafta
lık ders saati sayısına bağlı kalınmaksızın ek 
ders görevi ücreti ödenir.» 

BAŞKAN — Sayın Sabri Yahşi ve Sayın 
Atillâ İmamoğlu'nun bir önergesi daha var, onu 
da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
a) 1472 sayılı Kanunla Üniversite ve Aka

demilere bağlanan eski yüksek özel okullardaki 
öğretim üyelerine verilecek ücretler Tüzükle dü
zenlenecektir. Bu Tüzük hazırlanmıştır. Tat
bike konulacağı yıl Bütçe Kanunu ile kaldırıl-
manialıdır. 

b) Yukarıda sözü edilen öğretim üyelerinin 
ücretleri 1973 yılı Kasım ayma kadar muteber 
olmak üzere yazılı sözleşmelerle tespit edilmiş
tir. Bütçe Kanunu ile mevcut sözleşme hüküm
leri kaldırılmamalıdır. 

c) Bu yüksek okulların öğrencilerinin bü
yük bir kısmı halen paralı olarak okudukların
dan öğretim üyelerine verilecek ücretler Büt
çeye zaten fazla bir külfet yüklememektedir. 

Yukarıdaki gerekçe muvacehesinde 32 nci 
maddenin II nci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Maraş 
Sabri Yahşi Atillâ İmamoğlu 

Madde 32. 
II. - 1469 sayılı Kanunla Üniversite ve Aka

demilere bağlanan yüksek okullarda ders ver
mek üzere : 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilen 
önergenin metin kısmını tekrar okutuyorum. 
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(Bütçe Karma Komisyonu v Sözcüsü tarafın- j 
dan verilen, önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, Komisyonun getirdiği bu teklif 
ile devletleştirilen özel okulların profesör ve 
öğretmen ücretleri için yeni bir tarz getirilmiş
tir. Tüzük çıkarılmak üzeredir. Tüzük çıkın
caya kadar bu hükmü cari kılıyoruz. Tüzük 
bakanlıklardan geçmiştir. Bu bakımdan bu 
maddeyi getirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet i . 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

•— Komisyonun fikrine aynen katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN —- Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmaktadır. Esasen önerge Komisyonun bi
zatihi kendi teklifidir. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü tarafından 
verilen diğer önergeyi okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü tarafın
dan verilen ve konferans ücretleriyle ilgili öner
genin metin kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon 1. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, mevcut ödenek var; fakat sırf 
ödemeyi sağlamak üzere aynı maddeyi «Kon
ferans ücreti» olarak çeviriyoruz. i 

BAŞKAN — Ödeme şekli değil mi efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, «Verilen dersler» i, «Konferans 
ücreti» olarak çeviriyoruz. Şekil değişikliği olu
yor. 

BAŞKAN — Hükümet i . 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE, MALİ VE 
KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KI
VANÇ — Sayın Başkan, bu tamamen teknik bir 
husustur. Ödemeyi yapabilmek ve tatbikatta 
bir zorluğu önlemek için kanunî deyim olan 
«Konferans ücreti» tarzında bir değişiklik yapıl
maktadır. Bu değişikliğe Hükümet olarak da 
aynen iştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Ders ücreti», «Konferans üc
reti» şekline ifrağ ediliyor değil mi ? 1 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE, MALÎ VE 
KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KI
VANÇ — Evet efendim, kanunî deyimdir, ka
nunda. öyledir. 

'BAŞKAN — Bu sebeple de katılıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum efendim. 

Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Sayın Kabadayı tarafından verilen önerge
nin metin kısmını tekrar okutuyorum. 

(Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nm öner
gesinin metin kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon 1. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, gider artırıcı olduğu, için katıla
mıyoruz. 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE, MALÎ VE 
KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KI
VANÇ — Katılmıyoruz Sayın Başkan, gider 
artırıcıdır. 

BAŞKAN — Bu sebeple önergeyi oya koy
muyorum. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
döner sermayeden almıyor bunlar. Öğrenciler
den alman paralarla ödeniyor; gider artırıcı 
olamaz. 

BAŞKAN — Öyle diyorlar efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, tekrar tezekkür etsinler. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, burası tartışmaya 
müsait değil. Komisyondan geçti, tekrar Komis
yona girdi... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, biraz önce verdiğimiz önerge 
muhterem arkadaşlarımızın endişesini bertaraf 
etti ve kabul edildi. 

Binaenaleyh, biraz önce kabul edilmiş olan 
önerge ile bu iş halledildi. 

Konya Milletvekili Sayın Baha Müderris-
oğlu'riun da önergesi aynı mahiyette bulunduğu 
cihetle muameleye koymuyorum. 

Sayın Salih Aygün ve Sayın Musa Doğan'in 
halk eğitim kursları hakkındaki bir evvelki 
önergesi muameleye kondu, reddedildi. Bu se
beple buna akçe temin eden önergeyi muameleye 
koymuyorum. 
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'Turgut Artaç, Hüseyin Yenipmar ve Hay
rettin Uysal'm önergesi de aynı mahiyettedir, 
bu önergeyi de muameleye koymuyorum. 

Sayın Sabri Yahşi ve arkadaşları tarafından 
verilmiş bulunan 4 neü fıkranın değiştirilmesi 
ile ilgili önergenin gerekçe kısmının okutuyo-
yorum : 

(Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi ve arkadaş
larının önergesinin gerekçe kısmı tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

ARSLAN TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sivas Baş
kan, bahis konusu takririn muhtevası Komis
yonda da bahis konusu olduğu cihetle reddedil
mişti. Mevcut takrire, Anayasanın 94 neü mad
desine göre gider artırıcı olduğu için katılamı
yoruz, 

BAŞKAN —Hükümet? 
MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ 

KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KI
VANÇ — Yüce Komisyona iştirak ediyoruz 
efendim. 

:SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
gider artırıcı değil... 

BAŞKAN — Sayın Yahşi, yeri burası değil, 
önergelerin tartışması mümkün değil. Önerge
ler soruluyor, oya arz ediliyor. 

Oylarınıza arz etmiyorum, çünkü gider artı
rıcı olduğu beyan edilmiştir. 

Sayın Sabri Yahşi ve Sayın Atillâ İmamoğ-
lu'nun bir önergeleri vardır, metinde vâki olan 
değişiklik kısmını okutuyorum : 

(Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi ve Maraş 
Milletvekili Atillâ İmamoğlu'na ait önergenin 
metinde vâki olan değişiklik kısmı tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

ARSLAN TOPÇUBAŞI (Çorum) — Daha ev
velki takrirde bunlar düzenlenmiş olduğu için 
bu takrire katılmıyoruz Sayın Başkan. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bu önerge sahiplerinden bir kısmı «Gider 
artırıcı değildir» diyorlar, teklife karşılık yine 
bir izahat almak faydalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon, Karma 
Bütçe Komisyonunda bu işin müzakere edildiği
ni ve kabul edilmediğini, bu sebeple katılmadık
larını ifade eder. 

Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ 

KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KI
VANÇ — Komisyona iştirak ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet, Komisyona aidolan 
bir mesele olduğu cihetle beyanı zikretmiyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edileme
miştir. 

32 nci maddeyi vâki tadiller şekliyle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski 33, yeni 32 nci maddeyi okutuyorum. 

D) Konferans ücreti : 
Madde 32. — I - 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 176 nci maddesine göre, üniver
site veya fakülte yönetim kurullarınca saptanan 
öğretim programı dışında, konferans verenler
den : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 125, 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 100, 
Lirayı aşmamak üzere, kurumlarınca tespit 

olunan miktarda konferans ücreti ödenir. 
II - 3 .8 .1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp 

Akademileri Kanununun 11 nci maddesi gere
ğince konferans verenlerden : 

Türk ve yabancı sivil memurlara (Ders saati 
başına) 40, 

Türk ve yabancı general, amiral ve subayla
ra (Ders saati başına) 50, 

Lira konferans ücreti ödenir. 
BAŞKAN — 33 neü madde ile ilgili komis

yonca verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
öğretim üye ve yardımcıları 657 sayılı Dev

let Memurları Kanunu kapsamı dışında oldu
ğundan ve Üniversiteler Kanununa göre de ders 
görevi ücreti ödenmesine imkân bulunmadığın
dan geçen yıllarda olduğu gibi konferans ücreti 
ödenmesi gerekeceğinden 1973 bütçe tasarısının 
32 nci maddesinin (II - b) bendinin ikinci fık
rasının tasarıdan çıkarılması ve 33 neü madde
nin 1 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Karadeniz Üniversitesinde tedris mahiyetin
de verilen konferanslar için başka üniversiteler
den temin olunan öğretim üye ve yardımcıları 
ile öğretim görevlilerine 32 nci maddenin 1 nıı-
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maralı bendinin (a) ve (b) fıkrasının gündüz 
sütunundaki miktarların 4 misli tutarında kon
ferans ücreti ödenir. 

Bütçe ve Plân Karma 
Komisyonu Sözcüsü 
M. Kemal Yılmaz 

Çıkarılacak fıkra; «Karadeniz Teknik Üni
versitesinde ders vermek üzere başka üniversi
telerden temin olunan öğretim üye ve yardım
cıları ile öğretim görevlerine de (I) numaralı 
bendin (a) ve (b) fıkralarının gündüz sütunla-
rındaki miktarların 4 misli tutarında ders ücreti 
ödenir.» 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, bir önceki maddede bu kabul edil
miş idi. Bu, 33 ııcü maddeye aksi bunun. Ders 
ücreti olarak ödenemediği için bu tâbiri konfe
rans ücreti olarak geçiriyoruz efendim. 

33 ncü madeye de bu fıkra olarak aksedi
yor. 

BAŞKAN —• Efendim, şimdi (a) bendinde 
«Üniversite öğretim üyelerine 125,», (b) «Dev
let memurlarına ve diğer kişilere 100 lirayı aş
mamak suretiyle» bunun yerleştirileceği yer 
2 nci fıkradan sonra yeri belirtilmemiş. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, «Konferans ücreti ödenir» ibare
sinden sonra (c) fıkrası olarak gelirse daha 
isabetli olur efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim.. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, önerge komisyon olarak veriliyor, 
kişisel olarak mı veriliyor? 

BAŞKAN — Komisyon olarak efendim, bir 
genel takrir var elimizde o takrirde bütün ko
misyon üyelerinin imzaları var. Hepsini oku
mamak için bu şekilde telhis ediyoruz. 

Bu önergeye Hükümet katılmaktadır, öner
geyi oylarıniiza arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler,. Kabul 
'edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum, eski -M ncü 
«nadde; 

I E) Fazla çalışma ücreti : 
Madde 33. — 1973 bütçe yılında 1327 sayılı 

'Kanunla değiştirilen 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 178 nci maddesine göre ödene
cek fazla çalışma ücretlerine ilişkin esaslar aşa
ğıda belirtilmiştir. 

I. - Devlet memurları fazla çalışma yönet
meliği hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu ka-
rarıyle yürürlüğe konulan fazla çalışma prog
ramlarına dayanılarak saat başına yapılacak 
ödeme miktarları azamî - asgarî hadleri aşağı
da •gösterilmiştir:. 

a) Bağlık ve yardımcı sağlık hiz
metleri sınıfında 2 - 20 TL. 

b) Teknik hizmetler sınıfında 2 - 20 TL. 
c) Diğer sınıflarda 2 -15 TL. 

I II. - a) Görevlerinin niteliği gereği fazla 
çalışma programı uygulanmasına olanak bulun-

I mayan emniyet hizmetleri sınıfında görevli 
Devlet Memurları ile Millî İstihbarat Teşkilâtı 

I mensuplarından operasyon, değerlendirme ve 
destek hizmetlerini yürüten personele ayda 200 

I 'lira fazla çalışma ücreti ödenir. 
Bu fazla çalışma ücreti; aylıksız izin, yıllık 

I izin, yurt dışına gönderilm'e, görevden uzaklaş
tırılma, tutuklu bulundurulma, maizeretsiz 
işe gelmeme ve mehil müddeti içinde işe başla-

I mama halleri dışında kesilmez. 

b) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağım
sız fakülte veya bunlara bağlı yüksek okullar
da ve akademilerde gece öğretiminin devam et-

I tiği sürece gece çalışacak dekan ve müdürlere 
I 000, fakülte sekreterlerine 500, müdür ve şefle

rine 450, fakülte yönetim kurullarınca görev
lendirilecek memurlardan yardımcı hizmetler 

•sınıfında bulunanlara 300 ve diğer sınıflarda 
I bulunanlara 400 lira aylık fazla çalışma ücreti 

ödenir. 
III. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

na 1327 sayılı Kanunla ilâve edilen ek geçici 
6 ve 9 ncu maddelerde yazılı kurumlar persone
line ödenecek fazla çalışma ücreti hakkındaki 
•esaslar kurumlarca hasırlanacak ve Maliye,Ba
kanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşü 
alındıktan sonra Bakanlar Kurulundan geçiri
lecek: yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetme
liklerden mahallî idarelerle (îl özel idareleri 
ve belediyeler) ilgili olanlar Maliye Bakanlığı 

| ve Devlet Personel Dairesinin görüşü alındık-
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tan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından hazırla
nır. 

IV. - Yasama Meclislerinin çalışma özelliği 
bakımından; Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi personeline, Devletin diğer personeli 
için tanınan sürenin iki katını geçmemek ve 
saat ücreti ise Devletin diğer personeli için ta
nınan miktarlara bağlı kalınmak kaydı ile faz
la çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma esasları 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık divanlarmca hazırlanacak yönetmelik
lerle saptanır. 

V. - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her de
receli meslekî ve teknik öğretim okulları ile ku
rumların atelye ve bölümlerinde, döner serma
ye siparişleri üzerine, işin gereği olarak, mesai 
saatleri dışında çalıştırılanlara (öğretmen, 
teknisyen, usta, öğretici, atelye şefi ve idareci
lere) normal mesai aylıklarında en çok 48 saat, 
tatillerde de günde 8 saati geçmemek kaydıyle, 
dkul ve kurum döner sermaye hâsılatından, be
her saat 10 -14 lira arasında, fazla çalışma üc
reti ödenir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önergeler var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun hükmündeki kararname ile Devlet 

Memurları Kanununun 178 nci maddesine geti
rilen hükümle, MlT personeline Başbakanca 
onaylanacak talimatla fazla çalışma yaptırıl
ması imkânı sağlanmış olduğundan, 1973 yılı 
Bütçe Kanununun 34 ncü maddesinin (II. - a) 
fıkrasının «Devlet memurları ile...» ibaresinden 
sonra, ... Devlet Memurları Kanununun değişik 
178 nci maddesi uyarınca fazla çalışma talima
tı yürürlüğe konuluncaya kadar...» ibaresinin 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Plân 
Karma Komisyonu 'Sözcüsü 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

ıSayın Başkanlığa 

1973 bütçe kanun tasarısının 34 ncü madde
sine 6 ncı fıkra olarak PTT Genel Müdürlüğü 
için aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve rica 
ederim. 

Balıkesir 
Osman Tan 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının 34 ncü 
maddesine 6 ncı fıkra olarak PTT Genel Mü
dürlüğü için aşağıdaki ibarenin eklenmesi za
rurî görülmektedir. 

VI - PTT Genel Müdürlüğü servislerinde İş
letmenin özelliği icabı, günün 24 saatinde; haf
ta tatili ve diğer kanunî tatil günlerinde çalış
tırılmasında zorunluluk bulunan personele yap
tırılacak fazla çalışmanın aylık ortalaması haf
tada 25 saati geçemez. 

Gerekçe : 
1. 6145 sayılı PTT Kuruluş Kanununun 15 

nci maddesi Genel Müdürlüğe, personeli hafta
da 44 saate kadar çalıştırabilme yetkisini verdi
ği halde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 99 ncu ve 7/3082 sayı 7 . 9 . 1971 tarihli 
Kararnameye ekli Devlet Memurları Fazla Ça
lışma Yönetmeliğinin 3 ncü maddeleri haftalık 
normal çalışma müddetini 39 saate indirmiş bu
lunmaktadır. 

2. PTT servisleri, İşletmenin icabı ve ma
hallî şartlara göre, günün uzun bir süresinde ve 
büyük şehir ve kasabalarda da gece gündüz hiz
mete açık bulunmakta bu çalışmalarına hafta 
tatili ve diğer kanunî tatil günlerinde de devam 
etmek zorunluğundadır. 

Bilhassa kanunî tatil günleri için bir misal 
alındığında; 

1973 yılı Ocak ayının 15 nci Pazartesi günün
den başlavrp 18 nci Perşembe günü sona eden 4 
günlük Kurban Bayramı tatiline hafta tatili de 
ilâve edildiğinde tatilin 5,5 gün devam ettiği 
görülür. Bir personel günde ortalama 8 saat ça
lıştığına göre 5.5 X 8 = 44 saatlik fazla çalış
mayı bir haftada yapmış olmaktadır. 

Bütün yurt sathına yayılmış, meskûn yerler
den uzak, genellikle dağ başlarında bulunan 
telgraf ve telefon haberleşmesinin ve televizyo
nun naklen yayınını sağlayan Eadyo - Link is
tasyonlarında çok kötü meteorolojik şartlar al
tında ve günün 24 saatinde çalışılmaktadır. 

2 sayılı Kanun hükmündeki Kararname ile 
değiştirilen 657 sayılı Kanunun 178 nci maddesi 
ile getirilen ücret karşılığı haftalık 12 saatlik 
fazla çalışma tahdidinin, yukarda belirtilen şe
kil ve şartlar altında hizmet ifa eden PTT Ge
nel Müdürlüğünde tatbik edilmesine imkân bu
lunmamaktadır. 

Aksi takdirde bir kamu hizmeti gören teşek
külde halka arz olunan hizmetin normal gün-
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lerde kısıtlanması, kanunî tatil günlerinde iş
yerlerinin tamamen kapatılması gibi neticeler do
ğar ki, bunun da kamuoyunda nasıl bir tepki 
yaratacağı izahtan varestedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1973 yılı Bütçe kanunu 

tasarısının 34 ncü maddesinin 2 nci bendinin 
(a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
ve bu değişikliğin Emniyet Bütçesinde bir ar
tışa sebebolmayacağım, Emniyet Bütçesinin 
kendi içinden ve kadro tasarrufu ile artışın kar
şılanacağını arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Konya 
Hayretin Nakiboğlu ihsan Kabadayı 

Bursa İzmir 

Barlas Küntay Burhanettin Asutay 
II - a) Görevlerinin niteliği gereği ve fazla 

çalışma programı uygulanmasına olanak bulun
mayan Emniyet Teşkilâtında görevli her sınıf
taki Devlet memurlarıyle (Yardımcı hizmetler 
sınıfı personeli hariç) Millî İstihbarat Teşkilâtı 
mensuplarına operasyon, değerlendirme ve des
tek hizmetlerini yürüten personele ayda 200 TL. 
fazla çalışma ücreti ödenir. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, gerekçenin okunmasına lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Nakiboğlu, gerekçenin 
okunmasına lüzum olmadığını ifade ediyor. Bu 
itibarla Önergenin yalnız hüküm kısmını okutu
yorum. 

«Devlet Memurları Kanununun değişik 178 
nci madeleri uyarınca fazla çalışma talimatı yü
rürlüğe konuluncaya kadar» ibaresinin konul
masını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu Komis
yonun bu teklifine! 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ 
KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KI
VANÇ — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun takririne Hükü
met katılıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Osman Tarı'nm önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Balıkesir Milletvekili Osman Tarı'nm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — ilâve mi oluyor Sayın Tan? 
Çünkü yok başka. 

OSMAN TARI (Balıkesir) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, Devlet Memurları Kanununun 178 
nci maddesi fazla mesaiyi haftada 12 saatle tah-
didetmiştir. Evvelâ 178 nci maddenin değişmesi 
gerekir. Bu madde Bütçe Komisyonundadır, 
tetkik etmekteyiz. Bu madde değiştikten sonra 
Bakanlar Kurulu kararı ile bu çıkacaktır. Ele 
alınmıştır, bir kararname de hazırlanmaktadır. 
Kanunun bu sarih hükmü karşısında katılmaya 
imkân yoktur. Katılamıyoruz. 

OSMAN TARI (Balıkesir — Sayın Başkan, 
geçen sene Bütçe Kanunuyla Emekli Sandığı 
personeline 20 saat hak tanıdık. Bunun gider 
artırıcı hüviyeti de yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon bu mektupla ilgili 
kanun teklifinin komisyonda olduğunu ve tet
kik edilmekte olduğunu, kararnamesinin hazır
lanmakta olduğunu ve bu sebeple katılmadığını 
beyan ediyor. 

Hükümet i . 
MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ 

KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KI
VANÇ — Komisyonun görüşüne iştirak ediyo
ruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Nakiboğlu ve arkadaşlarının diğer 
önergesini okutuyorum. 

(Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu'-
nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, komsyonda da uzun müzakereler ce
reyan etti. Gider artırıcı teklif olduğu için ka
tılmıyoruz. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, gider artırıcı değildir. Bir ibare 
değişikliği «Emniyet hizmetleri» yerine «Emni
yet teşkilâtı» ibaresinin konulmasını istyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ 
KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN 
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KIVANÇ — Komisyonun görüşüne iiştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Gider artırıcı olarak mı müta
lâa ediyorsunuz? 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ 
KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KI
VANÇ — Sayın Başkan, konu gerçekten bir iba
re değişikliğidir ama, emniyet teşkilâtında sade
ce emniyet sınıfına mensubolanlar çalışmamak
tadır. Emniyet teşkilâtı dendiği zaman, emni
yet teşkilâtında çalışan bütün personel nazarı 
dikkate alınacağından, yukarıda Komisyonda 
da görüşüldüğü gibi ıgider artırıcı bir nitelik 
taşımaktadır. Arz olunur. 

BAŞKAN — Gider artırıcı olduğu cihetle 
muameleye koymuyorum. 

iSaym Komisyon, Sayın Osman Tarı'nın öner
gesine filıhal katılıyor musunuz ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Efendim, Devlet Personel Kanununun 178 nci 
maddesinıe -açıklıkla aykırı bir teklif olduğu için 
fillhal katilamam. 

BAŞKAN —• Komisyon filhal katılmıyor. 
Sayın Osman Tarı'nın 'biraz evvel kabul ettiği
miz takririni tekrar 'oylarınıza arz •ediyorum-. Ka
bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Maddeyi, iki önergeyle vâki olan değişik 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kafbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

F) iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki 
güçlük zammı: 

MADDE 34. — 1. — 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 sayılı Kanunun 71 nci 
.maddesi ile 'getirilen ek maddeler yer alan iş 
ıgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamla
rının, 24 . 1 . 1972 tarih ve 7/3780 sayılı Ba
kanlar Kurulu, kararı ile 5 . 8 . 1972 tarih ve 
7/48l2!l sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu 
kararlara ek olarak çıkarılan kararnamelerde 
tespit edilen esas ve miktarlar üzerinden 1978 
(malî yılında da ödenmesine devam olunur. 

Bakanlar Kurulu, ilgili kurumların isteği, 
Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye 
Bakanlığının teklifi ile, 1978 malî yıllında söz 
konusu kararnamelerde değişiklik yapmaya ve 
ek kararnameler çıkarmaya yetkilidir. Ancak 
bu kararnamelerde tespit olunacak iş güçlüğü 
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zammı 800 lira, iş riski zammı 400 lira ve temi
nindeki güçlük zammı ise 1 400 liradan fazla 
olamaz. 

II. Aşağıdaki yazılı görevler için Bakanlar 
Kurulu kararı 'alınmaksızın ödeme yapılır : 

a) Emniyet hizmetleri sınıfında görevli 
Devlet memurlarına aylıksız izin ve yurt dışına 
gönderilme, tutuklu bulunma, görevden uzak
laştırılma, mazeretsiz işe gelmeme ve mehil müd
deti içinde işe başlamama halleri dışında ayda 
400 lira iş riski zammı, toplum polisinde çalı
şanlara ayrıca ayda 250 lira iş güçlüğü zammı, 

b ) Sayıştay a hesap vermekle yükümlü na
kit saymanları ile verıgi dairesi müdürlerine ay
da 400 lira iş riski zammı, 

e) Gümrük muhafaza ve orman muhafaza 
memurlarına ayda 200 lira iş güçlüğü zammı, 

d)1 1057 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla 
eklenen ek geçici 9 ncu maddede yazılı kurum
ların nakit ve kıymet sorumluları da 400 lira
ya kadar «İş Riski Zammı»ndan faydalanırlar. 

III. 057 sayıllı Devlet Memurları Kanunu
na İ13İ27 sayılı Kanunla eklenen ek (geçici 6, 9, 
12, 13 ve 14 mcü .maddelerde zikredilen kurum
lar personeline, bu maddede yazılı zamlar 657 
sayılı Kanunun kapsamına giren daireler per
soneline verilecek zamların kapsam ve miktarı
nı aşmamak kaydıyle ödenebilir. 

Bu ödemelerin esasları ek geçici 9, 12, 13 ve 
14 ncü maddelerde yazılı kurumlar için ilgili 
kuruluşlarca, ek geçici 6 nci maddede yer alan 
kurumlar için de İçişleri Bakanlığınca Devlet 
Personel Dairesinin görüşü alınmak suretiyle 
ıhazırlanacak ve Maliye Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilecek yö
netmeliklerle tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önergeler var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1973 yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısının 35 nci maddesinin II nci bendinin 
(a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
ve bu değişikliğin Emniyet Bütçesinde bir ar
tışa sebep olmayacağını, Emniyet Bütçesinin 
kendi içinden ve kadro tasarrufu ile artışın 
karşılanacağını arz ve teklif ederiz. 

İ. Kabadayı (B. Asutay 
Konya İzmir 

H. Nakiboğlu B. Küntay 
Kayseri Bursa 
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I I — a) Emniyet Teşkilâtında görevli her 
sınıftaki Devlet Memurlarına (Yardımcı Hiz
metleri İSmıfı Personeli hariç) aylıksız izin ve 
Yurt dışına gönderilme, Tutuklu bulunma, (Gö
revden uzaklaştırma, Mazaretsiz işe gelmeme 
ve mehil müddeti içinde işe başlamama lıalleri-
dışmda ayda 40Ö TL. iş riz'ki zammı, toplum 
polisinde çalışanlara ayrıca ayda 250 TL. îş 
(güçlüğü zammı. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe kanunu tasansmun iş riski, iş 'güç

lüğü ve teminindeki güçlük zammı başlıklı 35 
nci maddesinin II bendine aşağıdaki şekilde bir. 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

e) Çalışma Ba'kanlığı îş Müfettişi ve Yar
dımcıları ayda 2Ö0 lira iş riski ve 400 lira iş 
ığüçılüğü zammından faydalanırlar. 

Zonguldak İstanbul 
H, Baytürk B. Ersoy 

B. Asuitay 
izmir 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 1973 Malî Yılı Büt

çe Kanunu Tasarısının 35 nci maddesinin II. 
Merasının (b) bendine «Tahakkuk âmir ve 
memurları» deyiminin eklenmesini Anayasamı
zın öngördüğü eşitlik prensibi uyarınca arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

A. ^Sakıp Hiçerimez, 
BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez'in öner

gesini tekrar okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili /Sakıp Hiçerimez'in 

önergesini tekrar okutuyorum. 
BAŞKAN —Komisyon... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Gi
der artırıcı mahiyettedir, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Gider artırıcı, bazı unvanlar 
ülave etmektedir. Bu sebeple, muameleye koy
muyorum. Verilmemiş kabul ediyoruz bu öner
geleri, Anayasaya göre. 

ı(Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiıboğlu 
ve arkadaşlarının önergesi teîkrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) ^ 
Katılimıyoruz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gider artırıcı mı buluyorsu
nuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Evet. 

BAŞKAN — 'Siz bana onu tasrih edin. Hü-
'kümet... 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ 
KONTROL GENEL MÜDÜRÜ TURHAN KI
VANÇ — Gider artırıcıdır. 

BAŞKAN — Bu sebeple önergeyi işleme 
koymuyoruz. 

(Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk-
ün önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sarahatle ıgider artırıcı bulun
ması hasebiyle işleme koymuyoruz. 

Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa, 30.7.1970 tarihli ve 
1323 sayılı Kanunun 13 ncü ımaddesi ile ilâve 
edilen efe 3 ncü maddede yer alan iş güçlüğü ve 
iş riski zammının, 14.9.1972 tarih ve 7/5012:2 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararında tespit olunan 
esas ve miktarlar üzerinden, 1973 malî yılında 
da ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Önerge yok:. Maddeyi oyları
nıza arz ecliyorutm. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

ESKİ 37, yeni 36 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 36 — 1 - 7 . & . 1971 tarih ve 7/3082 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 'yürürlüğe ko
nulan Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönet
meliği gereğince fazla çalışma programları ha
zırlanıp Bakanlar Kurulu 'kararıyle yürürlüğe 
'konuluncaya kadar; 

a) 'Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği il 
ve bölgelerde çalışan sağlık ve yardımcı sağlık 
personeline, 26.8.1963 tarihli ve 6/2(150 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen yönet
melik ve bu yönetmeliğe ek olarak çıkarılmış 
bulunan yönetmeliklerde tespit olunan esaslara 
göre verilen «Mahrumiyet tazminatı» ile «iSey-
yar hizmet tazminatı»nın, 

b) 25.6.1965 tarihli ve 64,1 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine ,göre tam gün çalışma yapan
lara verilen tazminatın, 

Ödenmesine devam olunur. 
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II — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 123 ncü maddesine göre çıkarılacak t'üzük 
yürürüğe girinceye kadar ; 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne 'dair Kanuna göre verilen ve aynı tanımda 
belirtilen nispet ve miktarlar uygulanmak su
retiyle bulunacak ımiktardaki ikramiyenin, 

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu
nun 86 ncı maddesi gereğince para mükâfatı 
öngörülenlere, yeni derecelerinin karşılığı olan 
eski aylık tutarlarına aynı 'kanunun 86 ncı mad
desinde belirtilen nispetlerin uygulanması sure
tiyle bulunacak miktardaki para mükâfatları-

• nm, 
ödenmesine devam olunur. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var

dır. Yalnız, önergenin tâdil .kısmını okutuyo
rum. 

«Eski aylık tutarlarına» deyiminin «yeni ay
ılık tutarlarına»1 şeklinde kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

Bursa İzmir 
•B, Küntay BJ Asutay 

İzmir Kayseri 
M. Daldal H, Nakiiboğlu 
BAŞKAN — Komisyon.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Efendim gider artırıcı. Yeni aylık tutarı şek
linde ifade edilmektedir. Bu bakımdan gider ar
tırıcı olduğunu sarahatle göstermektedir. 

BAŞKAN — Eski aylıkla yeni aylık arasın
da bir fark (bulunduğu aşikâr. Bu tadilatta gi
der artırıcı olduğunu açıkça ortaya koyduğu 
•cihetle işleme koymuyoruz. 

36 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

{*)' Yiiyfeıoelk yıandaımı: 
MADDE 37 — 657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanunununun 212 nci maddesine göre yiye
cek yardıımı Yönetmeliği çıkıncaya kadar Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde (Jandarma dâhil) görev
li Devlet Memurları ile ordu hastabakıcı, hem
şire ve ebelere yiyecek yardımı karşılığı ola
rak ayda 75 lira ödenir. 

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

BAŞKAN —- Madde ile ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 1973 malî Yılı bütçe 

kanun tasarısının 38 nci maddesine 1972 yılı 
Bütçe Kanununun ilgili maddesinin son fıkra
sının eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

A. Sakıp Hiçerimez 
Eklenecek fıkra : 
Memurların öğle yemekleri için memur 

yardımlaşma sandık ve derneklerine yapıla
cak yardım : Bölüm 900, kesim 04, 005 mad
desinden ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Bakan, bu lüzumsuz bir fıkra (R) for
mülünde bu husus sarahatle ifade edilmiştir. 
Buraya konmasına lüzum yoktur, (R) cetve
linde vardır. 

BAŞKAN — Hükümet .. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Önergemj geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez, öner

gesini geriye aldılar. 
37 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü Bölüm : Hazine ve kamu kuruluş
larına ait hükümler, 

Birinci kısım Hazine işlemleri, 

A) Hazine bonoları ve avans işlemleri : 

Madde 38. — 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 80 nci maddesinde yazılı öde
meleri zamanında, yapabilmek ve tahsilatın 
göstereceği mevsimlik dalgalanmaların, bu 
ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini ön^ 
lemek amaçları ile 1973 malî yılında T. C. 
Merkez Bankasından yeteri kadar kısa vadeli 
avans almaya, gerçek ve tüzel kişilerin Ha
zineye yatırmak isteyecekleri paralar karşı-
ğında en çok bir yıl vadeli Hazine bonaları 
çıkarmaya ve ayrıca, çıkarılacak Hazine bono
larını T. C. Merkez Bankası vasıtasıyle de 
gerçek ve tüzel kişilere sattırmaya ve gerekti
ğinde satınaldırmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Kullanılacak avansın ve çıkarılacak Hazi
ne bonolarının miktarları Maliye Bakanlığı 
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ile T. C. Merkez Bankasınca müştereken tespit 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş 
önerge yoktur. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 39. — 1973 malî yılında vâdesi ge
len 1972 malî yılma ait Hazine bonoları mu
kabilinde, hâmillerinin isteği üzerine uzun 
vadeli Devlet tahvilleri vermeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. Bu maksatla çıkarılacak 
tahvillerin faiz nispeti, ihraç fiyatı, itfa sü
resi ve diğer şartları Bakanlar Kurulu ta
rafından tespit edilir. Tahvillerin faiz ve be
delleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve bu de
ğiştirmeye ilişkin bütün işlemler, her türlü 
vergi ve resimden muaftır. Bu tahviller, kamu 
kurumlarının yapacakları artırma ve eksilt
me ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazi
nece satılan millî emlâk bedellerinin ödenme
sinde, iitbarî değerleri üzerinden kabul olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

B) İç istikraz tahvilleri : 
Madde 40. — Üçüncü maddede tespit edi

len miktara kadar iç istikraz akdine Maliye 
Bakanı yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz 
nispeti, ihraç fiyatı, itfa süresi ve diğer şart
ları Bakanlar Kurulu tarafından tespit olu
nur. Tahvillerin faiz ve bedelleri ile bunlarla 
ilgili ödemeler ve istikraza ilişkin bütün iş
lemler, her türlü vergi ve resimden muaftır. 
Bu tahviller kamu kurumlarının yapacakları 
artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat ola
rak ve Hazinece satılan millî emlâk bedelle
rinin ödenmesinde, itibarî değerleri üzerinden 
kabul olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Program ve proje kredisi ile dış istik
raza ilişkin hükümler : 

Madde 41. — a)' Yabancı Devletler, Ulus
lararası kurumlar veya yabancı banka ve 
kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşma
lar gereğince, belli hizmetler, taahhütler, ya
tırımlar veya projeler için sağlanacak yar

dımlar ile program ve proje kredisi olarak 
1973 malî yılında elde edilecek imkânların 
Türk Lirası karşılıklarını, malzeme ve hiz
met bedellerini bir taraftan bütçeye gelir; 
diğer taraftan ilgili daireler bütçelerinin özel 
tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

İlgili daireler bütçelerine ödenek kaydolu
nan miktarlardan yılı içinde harcanmayan ba
kiyeler ertesi yıla yukardaki esaslara göre 
devrolunur. 

1972 ve daha önceki yıllarda aynı mak
satlarla temin edilmiş bulunan Türk Lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri 
hakkında da yukarda yazılı esaslar dâhilinde 
işlem yapılabilir. 

b) Yabancı Devletler veya Uluslararası 
Kurumlardan anlaşmaları gereğince sağlana
rak Genel Bütçeye dâhil daireler ve katma 
bütçeli idareler bütçelerinde yer alan proje 
kredileri karşılıklarından daha fazla kredi 
kullanma imkânı hâsıl olduğu takdirde, fazla 
kredi imkânlarını ilgili idare bütçelerinin 
(B)' cetveline gelir ve gider bütçesinin ilgili 
tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

c> 28 . 5 . 1970 gün ve 1265 sayılı Ka
nun ile onaylanan ve Milletlerarası Para Fonu 
Anasözleşmesinin bâzı maddelerini değiştiren 
ve yeni bâzı maddeler ekleyen Anlaşma hü
kümlerine göre sağlanan özel çekme hakları
nın hâsıl ettiği Türk Lirası karşılıklarını, 
bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak geri 
ödemelerin gerektirdiği meblâğları Maliye Ba
kanlığı bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

d), Yabancı Devletler ve Milletlerarası 
kurumlarla yapılmış veya yapılacak anlaş
malar hükümlerine göre; Hükümetimizle bu 
devlet veya kurumlar tarafından sarf, mahal 
veya gayesinin müştereken tespiti mukarrer 
meblâğı ve söz konusu anlaşmalar ahkâmının 
tatbiki dolayısiyle sarfı gerekecek parayı, 

NATO Enıfrastrüktür projelerinin ifasın
da 6095 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (c) 
fıkrası gereğince Hazinece 5 Milyon liraya 
kadar avans verilir. 

Verilecek bu avanslar M. S. B. bütçesinin 
700 - 730 NATO Enfrastrüktürünün inşa ve te
sisleriyle ilgili giderler kaleminden ödenir. 
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aa) Yabancı Devlet, kuruluş ve mil- I 
letlerarası kurumlardan sağlanmış veya sağla
nacak hibe yardımlarıyle proje veya program 
kredilerinin hâsıl ettiği veya edeceği Türk 
Lirası karşılıklarından, 

bb) Bu şekilde tahassül eden Türk Lirası 
karşılıklarından evvelki yıllarda yapılan ik
razların tahsil olunacak faiz ve resülmalla-
rından, 

cc)1 Hükümetimizce yabancı devlet kuru- I 
luş veya Milletlerarası kurumlardan düşük 
faizle sağlanan kredilerin daha yüksek faizle 
kullandırılması neticesinde tahassül eden veya 
edecek olan faiz farklarından (Bu kredilerle 
ilgili olarak müstakrizlerle yapılan anlaşma
larda bu konu ile ilgili hükümlerin mahfuz I 
kalması kaydıyle) I 

Ayırarak muayyen hesaplara yatırmak 
veya tespit edilen amaçlar için kullanmak 
üzere bütçeye g-elir ve ödenek kaydetmeye ve 
bunları sarfa Maliye Bakanı yetkilidir. 

e) Türk Parası karşılıklarından serbest 
bırakılmış olup da, Hazine muamelesi olarak 
Devlet borçlarına karşılık harcanmış meblâğ
ları bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- I 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 42. — Yabancı devletler, uluslar
arası kurumlar veya yabancı banka ve ku
rumlardan istikraz suretiyle sağlanan imkân- I 
lan, ekonominin çeşitli sektörlerinde geliş
meyi artırmak amacıylc anlaşmalar hüküm- I 
leri gereğince kamu ve özel sektör kurumla
rına ikraz veya devretmeye, Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca ve yabancı ülke
lerin kredi teşekküllerince, kamu kurumları
na verilecek kredileri anlaşmalarındaki şart-
larıyle garanti etmeye; özel sektör kurumla
rına verilecek kredilere Türk Parası kıymetini 
koruma mevzuatı çerçevesinde transfer garan
tisi vermeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. | 
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43 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 43. — Yıllık programda tespit edi

len dış finansman ihtiyacının karşılanması 
maksadıyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dı
şında kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları 
yapmaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu ka-
rarıyle yürürlüğe girer. 

1972 ve daha önceki bütçe yıllarında ak
dedilmiş benzeri anlaşmalar . hakkında da bu 
hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 ncü maddeyi okutuyorum. 
D) Özel hesap ve fonları ilişkin hüküm

ler 
a) Özel hesap : 
Madde 44. — Türk Parası Kıymetini Koru

ma hakkındaki 18 sayılı Kararın 4 ncü mad
desi ile tesis edilen «Özel hesap» m tasfiyesi 
beklenmeksizin, malî yıl sonunda bu hesap 
bakiyesinden Maliye Bakanlığı ve T. C. Mer
kez Bankası arasında mutabık kalınacak mik
tar Bütçeye gelir kaydedilir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda ve 1973 yılı 
programında selektif kredi fonundan müs-
takriz ve bankalara yapılması öngörülen faiz 
farkı ödeme esasları bu hususta çıkarılacak 
kararname ile tespit olunur. Maliye Bakan
lığı Bütçesine bu amaçla konulan ödeneği ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 ncı maddeyi okutuyorum. 

b) Kambiyo eşitlendirme fonu : 

Madde 45. — Türk Parası Kıymetini Ko
ruma hakkındaki 18 sayılı Kararın 3 ncü 
maddesi ile tesis edilen «Kambiyo eşitlendir
me fonu» nda toplanan meblâğ, bütçeye ay
lık olarak gelir kaydedilir. Bu meblâğ T. C. 
Merkez Bankası kârları arasında gösterilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum. 
c)': İstikrar fonu : 
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Madde 46. — özel fonlardan : • 
a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Ka

nunla değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 gün ve 
79 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine daya
nılarak, Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 
gün ve 5/1280 sayılı kararı gereğince tesis 
edilen «İstikrar fonu» na yatırılacak parala
rın net bakiyesi, 

b) ' T. C. Merkez Bankasında NATO he
sabında toplanan paralardan, Maliye Bakan
lığınca belirtilecek meblâğ, 

c) 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince 
açılan, «Akaryakıt fiyat istikrar fonu» nun 
10 milyon lirayı aşan kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 

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

47 nci maddeyi okutuyorum. 
d) Türk kültür ve varlığını tanıtma ve 

koruma fonu : 
Madde 47. — Türk kültür ve varlığını ta

nıtma ve koruma faaliyetlerindeki ödenek
lerden bir fon kurmaya ve ilgili bakanlık
larla birlikte tespit edilecek esaslar dahilin
de, bu fondan ödeme yaptırmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

İkinci kısım : Hazine ve kamu kuruluş
ları ilişkilerine ait hükümler : 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
İkinci kısım : Hazine ve kamu kuruluşları 

ilişkilerine ait hükümler. 
A) Harcama plânları : 
Madde 48. — 1973 malî yılında Maliye Ba

kanı, döner sermayeli kuruluşların, Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin ve benzeri kurumların 
iş programları gereğince yer ve zaman esası
na göre harcama programları, gelir tahminleri 
ve fon akımı tablosu hazırlamalarını isteyebil 
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 49. — Hazine tarafından yıllık 

genel ödeme plânı yapılabilmesi amacıyle, 
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1 Maliye Bakanı, genel bütçeye dâhil daireler
den, belli edeceği süreler için ayrıntılı har-
cama programları hazırlamalarını isteyebilir. 

Bu madde hükmü, harcama, gelir ve mev
cutlar açısından katma bütçeler için de uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 
B) Kredili alım - satım işlemleri : 
Madde 50. — Genel bütçeye giren daire

lerle katma bütçeli idareler : 
a) Maliye Bakanlığınca belirtilecek mik

tarları aşacak şekilde kredili mal ve hizmet 
alım ve satımı yapamazlar. 

b) Sözleşmeleri gereğince bütçe ödenek
lerinden ne miktarlarının Kamu İktisadî Te
şebbüslerinden sağlayacakları hal ve hizmet
ler karşılığı olduğunu Maliye Bakanlığına 
bildirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum. 
C) Özel otomatik ödenek : 
Madde 51. — Genel bütçeye giren daireler 

ve katma bütçeli idarelerin; 
a) Hazineye, belediyelere bağlı kuru

luşlara, özel idarelere ve Kamu İktisadî Te
şebbüslerine her türlü vergi, resim, harç, 

I gecikme zammı, kur farkı mal ve hizmet be
delleri şeklinde geçen yıllardan doğmuş 
borçlarının tasfiyesi için ilgili tertiplerine ge
reğine göre gelir ve ödenek veya doğrudan 
doğruya ödenek kaydetmeye, 

b) Belediyeler ve Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ile olan cari hesaplarının ve karşılıklı 
borç ve alacaklarının mahsuben tasfiyesine; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu maddenin (b) fıkrası kapsamına gi

ren daire, kurum ve müesseseler, aralarındaki 
sözleşme hükümleri saklı kalmak sartıyle, her 
ay sonu itibariyle diğer daire, kurum ve 
müesseselerden olan borç ve alacaklarını, iz
leyen ayın 15 nci gününe kadar Maliye Ba
kanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Ma
liye Bakanı, mahsup işlemlerinin kolaylıkla 

I yerine getirilmesini sağlamak amacıyle, Ka-
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mu İktisadî Teşebbüslerinin genel bütçeye dâ
hil daireler ve katma bütçeli idarelerden 
bütçe yılı içinde doğacak olan alacaklarını, 
bu daire ve idareler bütçelerindeki ödenek
lerinden mevkuf tutturmak suretiyle tahak
kuka bağlatmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum. 
D) tiler Bankasına verilecek avans : 
'Madde 52. — 1973 malî yılı İller Ban

kası tarafından Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının 1973 programı gereğince yapıla
cak mahallî idare yatırımlarının finansmanı 
için İller Bankasına 350 milyon liraya ka
dar avans vermeye ve bu avansı karşılamak 
üzere Hazine tarafından tahsil olunarak doğ
rudan doğruya veya İller Bankası kanalıyle 
belediyelere ödenecek vergi paylarından ke
sinti yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Eski 53, yeni 52 nci madde üze
rinde üç önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1973 yılı Bütçe Kanununa Bütçe ve Plân 

Komisyonunca eklenmesi uygun görülen yeni 
madde 53'ü.n aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Yeni Madde 53. — 1973 malî yılımda İller 
Bankası tarafından Üçüncü Beş Yıllıik Kalkınma 
Plânının 1973 programı gereğince yapılacak ma
hallî idare yatırımlarının finansmanı için Ma
liye Bakanlığı İller Bankasına 350 milyon lira 
avans verir. Bu avansı karşılamak üzere Hazi
ne tarafından tahsil olunaralk mahallî idare
lere doğrudan doğruya ödenecek vergi payların
dan kesinti yapmaya Maliye Bakanlığı yetkili
dir. Vergi payları verilen 350 milyon liralık 
avansı yılı içinde karşılamazsa açık kalan kısmı 
takilbeden yıl bütçesinde nazara alınır. 

İzmir Amasya 
Burlıanettin Asutay Salih Aygün 

BAŞKAN — Diğer iki önerge, Sayın Salih 
Aygün ,Saym İbrahim Sıtkı Haitipoğlu, Sayın 
Kasım Önadım, Sayın Melhmet Yardımcı ve Sa
yın İsmet Hilmi Balcı tarafından verilen diğer 
önergeler de aynı meal ve aynı mahiyettedir. 

Bu selbeple, Sayın Kasım önadımdan Sayın 
İsmet Hilmi Balcı'nm önergesine katılıp katılma
dıklarını soraibilir miyiz acaba? 

KASİM ÖNADIM (Bursa) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Saym Aygün burada mı acaiba? Yok. 
Saym Burhanettin Asutay. 
iSayın İbrahim Sıtkı Haitipoğlu.. 
Bu suretle.. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Aygün'ün 

(önergesine katılıyor ve tekaıbbül ediyorum. 
BAŞKAN — Telkabbül ediyor ve katılıyor

sunuz, peki efendim. 
(Sayın Salih Aygün, Sayın İbrahim Sıtkı 

Hatiıpoğlu, Sayın Mehmet Yardımcı, Sayın Ka
sım Önadım, Sayın Burhanettin Asutay, Sayın 
•Salih Aygün ve Sayın İsmet Hilmi Balcı'nm 
önergelerinin aynı meal ve mahiyette olması 
seibelbiyle bir işleme tabi tutuyorum. 

Komisyon okunan önergeye ne buyuruyor? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Katılıyoruz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ıkatılmak-
tadır. 

Hükümet? 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZfcNOĞLU 

•— Saym Başkan, Hükümet olarak önergeye 
katılmıyoruz. Çünkü, avans bir yetkidir. Tâdil 
edilmiş şekliyle bu âmir bir hüküm haline ge
tirilmektedir. Bütçe kanunlarımızda şimdiye 
kadar yer almış olan formüllere aykırı bir tat-
Ibiıkata yol açacak niteliktedir. Bu itibarla katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor, 
Hükümet gerekçeli olarak katılmadıklarını be
yan ettiler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kaıbul etmeyenler... Ka
bul ©dilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Fil
hal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Fillhal Komisyon katılıyor. 
Bu suretle kabul buyurduğunuz önerge, tüm 

maddeyi kapsamaktadır. 
Kabul şekliyle 52 nci maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul buyuranlar.. Kaibul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

E) Belediyeler borç. tahkim ve terkin iş
lemleri : 
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Madde 53. — Belediyelerin ve belediyelere 
[bağlı müessese ve işletmelerin 691 sayılı Kanu
nun ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 
59 ncu maddesinin (a) fıkrası gereğince yapılan 
tahkimler sonunda doğan Hazineye olan borçla
rının, 1312 sayılı Kanuna göre yapılacak mah
sup işlemleri sonunda kalan kısımları, terkin olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
.„• -Madde 54. — 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sa
yılı Kanununun 2, 3, 4, 5 ve 6 neı maddeleri uya
rınca tahkime taJbi tutularak, taksit ödemeleri 
3 . 10 . 1963 tarih ve 347 sayılı Kanunla kal
kınma plânının 2 nci 5 yıllık dönem sonunda 
başlaması kabul 'edilen borçlardan T. C. Merkez 
(Bankasına yapılacak olan tediyelerin faiz ve ana
para taksitleri için 1973 malî yılında ödeme ya
pılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez. 

BAŞKAN — Madde üezrinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 

buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

ıF) ISermaye artışı ve kâra ilişkin hüküm
ler : 

Madde 55. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin yönetim veya müdürler kurullarınca onay
lanan 1972 net kârları ile eski yıllar kârların
dan ödenmemiş sermayelerine mahsulbedilmeyen 
miktarları bütçeye gelir ve yıllık yatınım fi
nansman programları gereğince sermayelerine 
•mahsup veya kendilerine ikraz edilmek üzere 
bütçeye ödenek ve gider kaydetmeye, Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi aylarınıza arz ediyorum. Kaibul 

edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Madde 56. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 

yıllık yaltırım ve finansman programları gerek
tirdiği takdirde, bütçeden sermayelerine mah
suben ödeme yapabilmek veya meydana gele-
eek kârlarının sermayelerine mahsubunu sağla
mak amaçlarıyle, kuruluş kanunlarında deği
şiklik yapılıncaya kadar, sermayelerini yeteri 
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu madde hükmü döner sermayeli kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde öneıige yok. 
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j Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
eednler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

J Madde 57. — Kamu ortaklıklarının ve işti
raklerinin yeniden düzenleme tedbirlerini ger-
ıçekloşltirmek, sermaye artırımlarına katılmak, 
yaltırım ve finansman programlarının gerekleri
ni yerine getirmek amaçlariyle : 

a) Hazinece sermaye arttıranlarına katılm
amasına, diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
sermaye paylarının satmalmmasma; 

ib) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşöbbüs-
1 e linin sermaye paylarını, diğer Kamu İktisa
dî Teşebbüslerine devrettirmeye ve onlar tarafın
dan da devraidırmaya; 

c) 1570 sayılı ve 9 . 3 . 1972 tarihli Ka
nun ile değiştirilen 7470 sayılı T. C. Turizm 
Bankası Kanununun 6 neı maddesi uyarınca 
(A), (B) ve (C) gruplarına ayrılmış bulunan 
fbanika hisse senetlerinden (O) grubunun Hazi
nece devralınmasma; 

d) Bu işlemlerinin gerçekleşmesi amacıyle, 
-gerekli meblâğı niteliğine göre Bütçeye gelir 
veya ödenek ve gider kaydöttirmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Madeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 58. — Sermayeleri tespit edilen limi

te ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hakkında 
ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunların
da bir hüküm bulunmayan genel ve katma büt
çeli dairelere bağlı döner sermayeli işletmele
rin sermaye fazlası gelirlerini, genel bütçeye 
gelir kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Madde 59. — Ortaklık şeklindeki Kamu İk

tisadî Teşebbüslerinin sermaye artırımında, ka
mu payı için, Türk Ticaret Kanununun 288 nci 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerlge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 

edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
iG) İDT ile Hazine, DYB ve MB ilişkileri : 
Madde 60. — Devlet Yatırım Bankası Ka

nununun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu İk
tisadî Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finans-

| man programında öngörülen yatırımlarmm 

440 — 



M. (Meclisi B : 70 27 . 2 . 1973 O : 3 

finansmanı için Devlet Yatırım Bankasının ya
tırım ve işletme kredilerinden yararlandırma
ya Maliye Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 61. — a) İktisadî Devlet Teşekkül

lerinin ve diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerimin 
geçimiş yıllarda ve 1973 malî yılında birbirleri
ne, genel bütçeye dâhil daireler ve katma büt
çeli idarelere, Hazineye, Devlet Yatırım Ban
kasına ve T. C. Merkez Bankasına olan her çe
şit borç ve alacakları ile dış borçlarını nakden 
veya hesaben tahsil veya tediye etmeye veya 
ettirmeye, bu işlemler sonuçlarını gereğine gö
re bütçeye gelir ve mevcut veya yeniden açıla
cak tertiplere yeteri kadar ödenek ve gider kay
detmeye, 

b) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayılı, 
12 . 6 .1963 tarihli ve 250 sayılı ve 26.7.1965 
tarihli ve 691 sayılı Tahkim kanunları ile 
5 . 9 . 1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 441 
sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 
nci maddesi gereğince doğan Hazine borç ve 
alacaklarını, yukarıdaki mahsup işlemlerinin 
yapılabilmesi için yahut yıllık yatırım ve fi
nansman programının gereği olarak ya da kü
çük meblâğların hesaplardan tasfiyesi ama-
ciyle, kısmen veya tamamen erken tahsil ve 
ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

e) 250 sayılı Kanun haricolmak üzere, 
(b) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları 
uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup iş
lemleri faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler 
için, geçmiş yıllar vâdelerine ait faiz ödemesi 
yapılmaz ve bu kanunların uygulanmasındna 
•ötürü Hazineye borçlu olan kurumlardan da 
faiz aranmaz. Bu yıla kadar erken ödemeye 
tabi tutularaik faiz ödenmeyen kurumların bu 
faizlere ilişkin olaralk tarh, tahakkuk, veya tah
sil işlemleri yapılmış vergi, resim ve harçlar 
terlkin veya ret ve iade olunur. 

d) (b) fıkrasında sözü geçen tahkim ka
nunları dolayısıyle Hazinenin, kamu kuruluşla
rına olan borçları Devlet iç istikraz tahvilleri 
verilmek suretiyle tasfiye olunur. Bunlar için 
de geçimiş yıllar vâdelerine ait faiz ödemesi ya
pılmaz ve bu fıkra gereğince yapılacalk mahsup 

işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider 
kaydının yapılmasında yukardaki (a) fıkrası 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Dördüncü Bölüm : Bütçe işlemleri, 
Birin ei kısım : Borç ödemeleri ve diğer iş

lerler, 
A) Geçen yıllar borçları : 
Madde 62. — I - Genel bütçeli dairelerle 

katma bütçeli idarelerin geçen yıllara ait kar
şılıklı borçları «Dağıtılamayan transferler» 
programının «Eski yıllar borçları» faaliyetin
den ödenir. 

Bu faaliyettteki ödeneğin yetmemesi halin
de ; 

a) 1972 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları program 
tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyete; 

b) 1928 - 1971 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 neü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1973 yılı Bütçesinin (100 kod numaralı perso
nel giderlerine ilişkin harcama kalemleri hariç) 
ilgili oldukları program tertiplerine dâhil öde
neklerden bu faaliyete; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

II - Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli 
idarelerin Kamu İktisadî Teşebbüslerine, bele-
diyeleer veya bunlara bağlı teşekküllere ve şa
hıslara olan karşılıklı veya karşılılksız eski yıl
lar borçları, Maliye Ba'kanlığı Bütçesine bu 
amaçla konulan ödenekten, ilgili daire veya 
idarenin mevcut veya yeniden açılacak tertiple
rine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. Bu konuda gerekli işlemleri yapmaya 
Maliye Balkanı yetkilidir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi ge
lirleriyle karşılayan ve sadece belli amaçlar için 
genel bütçeden Hazine yardımı alan katma 
bütçeli idareler için bu fıkra hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
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B) İlâma bağlı borçlarla emekli ikrami
yesine ilişkin hükümler : 

Madde 63. — Maliye Bakanlığı Bütçesi ile 
Ikaltma bütçelerin «Dağıtılamayan transferler» 
programında. yer alan «Emekli Sandığına öde
meler» ve «İlâma bağlı borçlar» faaliyetlerinde
ki ödeneklerin yetmemesi halinde, bu ödenelkleri 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yolk. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbül edilmiştir. 
C) Katma bütçeli idarelerin dış borçları : 
(Madde 64. — K a t m a bütçeli idarelerin, dış 

[borçlarım, genel bütçeden yapılan Hazine yar
dımlarından ödeme vâdelerinde nakden veya 
h'esaıben tahsil ve tediye etmeye veya ettirmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeeynler... Kabul edilmiştir. 
D) Katma bütçeli idarelere Hazine yar

dımı : 
Madde 65. — Katma bütçeli idarelerin büt

çelerini denkleştirmek amacıyle, Maliye Bakan
lığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine 
ödenek: ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) 
işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlar
dan, bu maksada göre fazla olduğu tespit edi
len kısımlar, malî yıl sonunda Maliye Bakanlı
ğınca ilgili idarelere ödenımeyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir ne
denle yılı içinde nakden, ödenmeyen kısımlar, 
gelecek yıllarda ödenmek üzere bütçe emaneti
ne alınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
E) Yatırım harcamalarına ilişkin hüküm

ler : 
Madde 66. — Yıllık programlara ek yatırım 

cetvellerinde yer alan projeler dışında herthan-
tgi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. 
Proje isimi zikredilineyerek ödeneklerin bir 
proje numarası altında toplu olarak verildiği 
hallerde bu toplu ödeneklerin hangi projeler
de kullanılacağına dair ilgili Bakan tarafından 
onaylanmış programlarda gösterilen işler esas 
alınır. 

1973 yılı programına ekli yatırım projeleri 
için programla tahsis edilen ödeneklerden baş

ka projeler ve amaçlar için aktarma yapılma
ması esastır. 

Yıllık programa ek yatırım hisselerinde yıl 
içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 

«1973 yılı programının uygulanması, koordinas
yonu ve izlenmesine dair karar» da yer alan 
usullere uyulur. 

Bu hüküm katma bütçele rve kamu teşeb
büsleri için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler.. .Kalbul edilmiştir. 
Eski 68, yeni nuımarasıyle 67 nci maddeyi 

okutuyorum. 
F) Yurt dışında sağlanacak malzemelerle 

Devlet Malzeme Ofisinden alınacak taşıtlara 
ait kredilerin mahsup süresi : 

Madde 67. — Dış memleketlerden getiri
lecek malzeme karşılığı olarak 1O50 sayılı Mu-
Ihaselbei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi 
ıgereğince açılmış bulunan (kredilerin akreditife 
tahsil olunan miktarlarından, malî yılm son 
ıgünü itibariyle bedeli muhaibir bankaya trans
fer edilmek suretiyle çözülmüş bulunan kısma 
tekabül eden mal tutarları mahsup devresi so
nuna kadar yılı bütçesinden mahsubedilir. 

Bu hüküm katma bütçeler için de uygula
nır. 

Genel ve Katma Bütçeye dahil dairelerce ge-
relk geçmiş malî yıllarda, gerelk 1973 malî yılı 
içinde Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış bu
lunan taşıt bedelleri, taşıtların Devlet Malzeme 
Ofisince malî senenin hitamından itibaren üç 
ay zarfında teslim edilmesi ve tahakkuk evra
kının tevdi olunması kaydı ile ilgili yıl bütçe
sinden mahsulbolunur. 

1973 malî yılı içinde genel bütçeye dahil 
dairelerle katma bütçeli idarelerin, daire hiz
metlerinde kullandıkları motorlu taşıtlardan 
bir kısmının veya tamamının pilot olarak seçile
cek il veya ilçelerde valilikler emrinde tek el
den yönetilmesini teminen gerekli kararı alma
ya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1973 Malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 

68 nci maddesine ait başlığın «P) Yurt dışın
dan isağlanaca'k malzemelerle Devlet Malzeme 
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Ofisinden alınacak taşıtlara ait kredilerin mah
sup süresi; motor ve taşıtların bir elden kul
lanılması:» şeklinde değiştirilmesini ve mez
kûr maddenin ilik fıkrasının başına (a) işareti
nin, «1973 malî yılı içinde..» ibaresiyle başlayan 
son fıkrasının başına ise (b) işaretinin konul
masını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Şevket Doğan 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Bir düzeltmedir Sayın Başkanım, katılıyoruz. 

•BAŞKAN — Hükümet ? 
BÜTÇE MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜ

RÜ TURHAN KIVANÇ — Bir düzeltmedir 
efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar. Önergeyi oylarımıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

[Komisyon filhal katılmaktadır. 
67 nei maddeyi tâdil şekliyle oylarınıza 

arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

ikinci Kısım : Aktarana ve özel ödenek ka
yıt işlemleri: 

A) Yan ödemelere ilişkin ödenek işlemleri: 
Madde 68. — Devlet Memurları Kanununun 

gerektirdiği harcamalar için Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin «Diğer malî Transferler» faaliyetin-
deki ödenekten genel bütçeli daire ve katana 
bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer 
'alan aylık, sözleşmeli personel ücreti, % 1 ek 
karşılıklar, sosyal yardımlar, ödeneikler ile taz
minatlara ilişkin harcama kalemlerine ve me
murlara dokuz aylık maaş farklarının ödenme
siyle ilgili olarak da «diğer eski yıllar borç
ları» faaliyetine aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi ge
lirleriyle karşılayan ve sadece belli amaçlarla 
ıgenel bütçeden Hazine yardımı alan katma büt
çeli idareler için bu madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 69. — Devlet Memurları Kanunu
nun öngördüğü yönetmelikler hazırlanıp uygu-
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lamaya geçildikçe, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
«Diğer malî transferler» faaliyetinde yer alan 
toplu ödenekten genel bütçeli daire ve katma 
bütçeli idarelerin bütçelerindeki fazla çalışma 
ücreti (Üniversitelerin gece öğretimi ile ilgili 
fazla çalışma ücreti hariç,), iş güçlüğü, iş riski 
ve teminindeki güçlük zammı, ödül ve görevsel 
temsil giderleri harcama kalemlerine yeteri ka
dar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelir
leri i'e karşılayan ve sadece belli amaçlarla ge
nel bütçeden Hazine yardımı alan katma büt
çeler için bu madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 70. — «Genel bütçeli daire ve katma 

bütçeli idarelerin ödenek cetveüerindeki ter
tiplerinin (100) kod numaralı «Personel Gi
derleri» içinde yer alan ve uygulama cetvelle
rinde (110) kod numarası altında gösterilen 
«Aylıklar» toplamının % 10 oranındaki mik
tarı Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930) kod nu
maralı programı (09) kod numaralı «Diğer malî 
transferler» altproıgrammm (001) kod numaralı 
«Personel Kanunlarının ve bunlara ilişkin yö
netmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı» 
faaliyetine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
B) Aktarma ve özel ödenek kayıt işlemleri

ne ilişkin bükümler : 
a) Nükleer enerji sahası : 

Madde 71. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 
sayılı Kamunla tasdik olunan Nükleer Enerji 
Sahasında Hukukî Mesuliyete dair Sözleşmenin 
7 nei maddesi kapsamı içinde vukuagelecek ha
sar bedellerini karşılamak üzere, gerekli öde
neği Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir ter
tibe kaydetmeye ve ödeme şart ve esaslarını sap
tamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 

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

ib) Bayındırlık ve Köy İşleri bakanlıkları 
bütçelerine yapılacak aktarmalar : 
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Madde 72. — Devlet kurum ve müesseseleri 
ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar tarafından veya dış yardımlardan; 

<aa) Yaptırılacak bilûmum yapı, demiryolu 
liman, hava meydanı ve akaryakıt tesisleri gibi 
tesisler ile bunların tesisat, proje ve benzeri iş
lerin yaptırılması amacıyle Bayındırlık Bakan
lığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

blb) iSulama ve içme suyu inşaatı ile tesisi, 
yol, köprü, tesis yaptırılması, balkımı, etüt, araş
tırma ve pno j e hizmetlerinin ifası amaçlarıyle 
Köy işleri Bakanlığı adına yatırılacak paralar, 

. Maliye Bakanlığınca bir taraftan (B) işaretli 
cetvelde açılacak özel maddelere gelir; diğer 
taraftan (aa) fıkrasmdakiler Bayındırlık Ba
kanlığı (Ibıb) fıkrasmdakiler Köy İşleri Bakan
lığı bütçelerinde (A) işaretli cetvellerin sonun
da açılacak özel programı, altprıogram, faali
yet veya projelere ödenek kaydolunur. 

ıBu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan 
kısımlar ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Balkanı, (aa) fıkrasında 'belirti
len işlerin ifasında ilgili kuruluşların ihale mev
zuatını uygulamaya yetkilidir. 

Köy İşleri Bakanlığı, işin gerktirdiği durum
larda 'gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemek
sizin (A) işaretli ödenek cetvelinin ilgili prog
ram, altproıgram, faaliyet veya projelerinden 
zorunlu harcamayı yapabilir. İşin bitiminde, ya
pılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden 
miktarı ilgili özel program, altprogram, faali
yet veya projelerindeki ödenekten harcama ya
pılan kalemlere aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Yukardaki (Ibib) fıkrasında yazılı hizmetler
le ilgili olarak, genel ve katma bütçeli kuruluş-
larnı 1972 ve daha önceki yıllar bütçelerindeki 
lözel tertiplerinde mevcut ödeneklerden; genel 
Ibütçedekileri doğrudan doğruya aktarmaya, kat
ma bütçelerdekileri ise, önce ilgili bütçeye gider 
kaydını yaptırarak Hazineye ödetmeye ve öde
men miktarı bir yandan genel bütçeye gelir ve 
diğer yandan Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin 
sonunda açılacak özel program, altproıgram, 
faaliyet veya projelere ödenek kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş Kanunu çı
kıncaya kadar, Devlet Su İşleri veya Karayol

ları Genel Müdürlüğü Götfev ve Teşkilât ka
nunlarının içjmesuları ve köy yolları yapım, satı-
nalma ve harcamaları ile ilgili yetki ve hüküm
lerinin uygulanmasına Köy İşleri Bakanlığın
ca devam olunur. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

c) Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine ya
pılacak aktarmalar : 

Madde 73. — Katma Bütçeli idareler ile ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, ken
di hesaplarına; genel bütçeli dairelerce yöneti
len her derecedeki yatılı okullarda ve yurt dı
şında okutturacakları öğrencileri için, bütçeleri
ne konulmuş olan ödeneklerden, gerekli miktar
larını, bu kanuna bağlı (B) işaretli cetvele ge
lir ve bu öğrencilerin her çeşit giderlerini kar
şılamak üzere, (A) işaretli cetvelde mevcut veya 
yeniden açılacak program, altprogram, faaliyet 
veya projelere ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... KaJbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

d) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma 
öenel Komutanlığı bütçeleri arasındaki aktar
ıma işlemleri : 

Madde 74. — Millî Savunma Bakanlığı tara
fından Jandarma Genel Komutanlığına veya 
Jandarma Genel Kolmutanlığmca da Millî Sa
vunma Bakanlığına, cari malî yıl içinde ifa edi
len hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyle, 
varılacak mutabakat üzerine, ilgili iki bütçe
nin program, altprogram, faaliyet ve projeleri 
arasında, karşılıklı olarak aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer 
alan Silâhlı Kuvvetlerin tek merkezden yönel
tilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetlerine 
ilişkin ödenekleri gerekli hallerde, program-
lararası aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

e) Bağış ve yardım yolu ile gelen malze
meler : 

Madde 75. — Genel bütçeli daireler ile kat
ıma bütçeli idarelere dış kaynaklardan veya 
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uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bağış ve 
kre'di yoluyle gelecek her çeşit malzemenin, nav
lun ve ithalle ilgili vergi ve resimlerinin öden
mesi amacıyle, bunların karşılığını ilgili büt-
'çelerinde mevcut veya yeniden açılacak harca
ma kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken 
işlemleri yapmaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

f) Askerî yardıim yolu ile gelen malzeme
ler : . 

Madde 76. — 1973 bütçe yılı içerisinde millî 
savunma ihtiyaçları için yaJbancı devletlerden 
askerî yardımı yolu ile veya sair suretlerle fiilen 
sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağlı 
(B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir ter
tibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Bakan
lığı Bütçeısiınde açılacak özel tertiplere ödenek 
ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetki
lidir. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıg) Jandarma Genel Komutanlığı lojman
larına ait hükümler : 

Madde 77. — Millî Savunma Bakanlığına 
ımuihassas lojmanların bakılm, onarım, idame 
ve ımuihafazalarma dair olan 29 . 12 . 1960 ta
rihli ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Ko
mutanlığı Teşkilâtı için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

h) DPT etüt ve proje ödenekleri : 
Madde 78. — Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Bütçesinin «Plânlama hizmetleri» programı 
«Araştırma ve inceleme hizmetleri» altprogra-
mının «Etüt ve proje hizmetleri» projesinde 
yer alan ödenekten bir kısmını, Devlet Plânla
ma Teşkilâtınca lüzum görülen hallerde harca
ma amaçlarına uygun çalışmaların yaptırılma
sı maksadıyle, genel ve katma bütçeli dairele
rin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili 
diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, aynı amaçlarla 
il özel idarelerine, İktisadî Devlet Teşekküleri-
ne ve diğer kamu teşebbüslerine yaptırdığı hiz
metlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i) Toprak ve tarım reformu fonuna ak
tarma : 

Madde 79. — Genel bütçeli dairelerle kat
ma bütçeli idareler bütçelerinin çeşitli proje
lerine. toprak ve tarım reformunun yapılması 
amacıyle konulmuş bulunan ödenekler, Toprak 
ve Tarım Reformu Kanunu çıkıncaya kadar 
mevkuf tutulmuştur. 

!Söz konusu tasarı, kanunlaştıktan son
ra, bu ödenekleri, toprak ve tarım reformu 

j amacıyle kurulacak bir fona aktarmaya ve bu-
j na ilişkin işlemleri yapmaya Maliye Bakam 
: yetkilidir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
j 1er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

c) İlköğretim ödeneklerinin dağıtılması : 

Madde 80. — 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 77 nci maddesi gereğince, büt
çeye konulan ödenekleri, tespit olunacak esas
lara göre doğrudan doğruya kullanmaya • veya 
il özel idarelerine göndemeye Bayındırlık Ba-

\ kanı yetkilidir. 

] BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm : Müteferrik hükümler. 
Birinci kısım : Malî yıl içinde uygulanmaya

cak kanun hükümleri : 
Madde 81. — a) 3 1 . 8 .1956 tarihli ve 6831 

sayılı Orman Kanununun 13 noü ve 64 ncü mad
delerinin, her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine ve 
aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman 
Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenek 
miktarlarına ait; 

b) 12 . 6 . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Zi
raat Bankası Kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası; 

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

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

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun 66 nci maddesi ile bu 
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maddeye yeni 'bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Ka
nunun 21 nei maddesi'; 

e) 18 .. 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Mo
torlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nei 
maddesi; 

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

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinin 
(a) bendi; 

h) 10 . 5 . 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa 
Ofisi Kanununun 5 nei maddesi; 

Hükümleri 1973 bütçe yılında bu kanuna bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilgili program altprogram, 
faaliyet veya projelerine konulmuş ödenek mik
tarları dahilinde uygulanır. 

i) Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26 . 3 .1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun; 

Ancak; Adalet Bakanlığı merkez ve iller, 
Maliye Bakanlığı merkez ve taşra, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 
merkez ve taşra, Ticaret Bakanlığı merkez ve 
taşra, Ziraat Bankası merkez ve taşra teşkilâtı
na, Yargıtaya, Yüksek Hâkimler Kuruluna ve 
Adlî Tıp Meclisine ait evrak ve vesaikin imhası 
26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönet
melikler esasları dairesinde yapılır. 

j) Şehir içi konuşmalar dışında, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen 
meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nei 
ve hu maddeye ek 5 . 12 . 1928 tarihli ve 1366 
sayılı; 13.12.1934 tarihli ve 2609 sayılı; 
10 . 3 . 1930 tarihli ve 1596 sayılı; 16 . 4.1933 
tarihli ve 2143 sayılı; 11 .6 .1933 tarihli ve 
2304 sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 
7 nei, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 1.5.1930 
tarihli ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi; 

k) 211 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk 
Hava Yolları Kanununun 6 ncı maddesinin 2 nei 
fıkrası; 

1) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 31, 32, 37, 38, 59 ve 92 nei maddeleri; 

m) 16 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi 
Sigortaları Kurumu Kanunun, 344 sayılı Kanun
la değişik 20 nei maddesinin (b) fıkrasında ifa

de edilen tahvillere yatırılacak yedek akçeler 
için maddede öngörülen % 40lık limit; 

n) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
195 ve 199 ncu maddeleri ile 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 nei 
maddesi; 

Hükümleri 1973 malî yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Maddeyle ilgili iki önerge var

dır, okutuyorum. 
iSaym Başkanlığa 

'Görüşülmekte bulunan 1973 malî yılı Bütçe 
kanunu tasarısının 82 nei maddesi değişik ka
nunların değişik maddelerinin uygulanmasını 
ertelemesi nedeniyle Anayasanın 126 ncı mad
desine aykırıdır. 

(Bu konuda, daha önce Anayasa Mahkeme
sinin «Bütçe Kanununa eklenecek hir madde ile 
'bir başka kanunun veya hükmünün ertelene
meyeceğine dair» kararı karşısında söz konu
su 82 nei maddenin tasarı metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

A. ıSakıp Hiçerimez 

ıSaym Başkanlığa 
1973 malî yılı Bütçesinin 82 nei maddesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Manisa 
Orhan Daut 

Eklenecek fıkra : 
27 . 6 . 1972 tarih, 1599 sayılı Kanunun 2 

nei, 3 ncü, 4 ncü, 5 nei, 6 ncı, 7 nei, ve geçici 
maddesi. 

BAŞKAN — Sayın Ankara Milletvekili Sa
kıp Hiçerimez'in önergesini tekrar okutuyo
rum. 

'(Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri-
mez'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNO&LU 
— Hükümet de katılmamaktadır Sayın Baş
kan. Bu tatbikat bütçe uygulamasının zarurî 
icabı olarak bütçemiz gelirleri arasında daima 
yer almaktadır. 

i 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

ıSayın Daut'un önergesini tekrar okutuyo
rum. 

i (Manisa Milletvekili Mustafa Orhan Da
ut'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, zikredilen kanun maddelerini bil
mediğim için müspet veya menfi herhangi bir 
şey söyleyemeyeceğim. 

BAŞKAN '—• Yasama Meclislerinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki; 16 
Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiş
tirilmesine dair Kanunun 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 
5 nci, 6 nci, 7 nci ve geçici maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına mütedair bir önerge. 

ıSayın Komisyon?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, yürürlükten kaldırılamaz, bir yan
lışlık olmasın? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bütçe Ka
nunu yürürlükten kaldırılır mı ? 

BAŞKAN — Uygulanmaması, erteliyor ya
ni uygulamayı. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Yü
ce Meclisin takdirine bırakıyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Evet efendim. Hükümet?... 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— ıSaym Başkan, söz konusu hükümler Parlâ-
mentolararası birlikle ilgili olarak yapılacak 
seçimlerin ertelenmesine dairdir. Yüce Mecli
sin takdirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, Yasama Meclislerini il
gilendirdiği cihetle. Hükümete tevcih ettiğimiz 
soru... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bütçe 
Kanununda, olmaz böyle şey. 

BAŞKAN •— Efendim, takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

81 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

i ikinci (kısmı : Diğer müteferrik hükümler. 

AJ) Sİâfalı Kuvveler ÜiUe dfljgüUi vesrigi tamıalfi-
I yeti MMiımlıeri : 

Madde 82. — 1973 malî yılı içinde, Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna gi
ren hampetrolün, Millî (Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat 
Teşkilâtı ihtiyaçları için yabancı ülkelerden it
hali ve yabancı ülkelerden ithal edilen veya 
yerli hampetrolden istihsal olunan ve Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 27.10 pozisyonuna giren 
akaryakıt ve madenî yağların, Millî Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Millî îstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için ciheti 
askeriyeye ve Millî İstihbarat 'Teşkilâtına tes
limi, Gümrük Vergisi, Belediye hissesi, Damga 
Vergisi, Rıhtım Resmî, İthalde ve Dahilde Alı
nan İstihsal vergileri ile Hazineye, katma büt
çeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait her 

I türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretle
rinden müstesnadır. 

27.10 'gümrük tarife pozisyonuna giren akar
yakıt ve madenî yağlar, Millî Savunma Bakan
lığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İs
tihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için adı geçen ku-

I ruluşlara veya onların göstereceği lüzum üze
rine akaryakıt ikmalini yapan müesseselere 1 
nci fıkradaki istisna esasları çerçevesinde tes
lim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşki
lâtı ihtiyaçları için muafeıı ithal olunan ham
petrolden elde edilen ürünlerin ciheti askeriye
ye ve Millî İstihbarat Teşkilâtına tahsis olun
mayan kısmı yukardaki istisnadan faydalana-

I maz. 
Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dâhil) savun

ma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt dışın
dan ithali zorunlu bulunan savaş silâh, araç, 
makine ve teçhizat ile malzemelerinin yapılmış 
ve yapılacak dış alımları bu maddenin birinci 
fıkrasında, yazılı vergi ve resimlere tabi değil
dir. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski 84. yeni 83 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 83. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı genel bütçeli idarelerin bütçelerindeki (A) 
I işaretli cetvelde yer alan ödenekler toplamm-
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dan '('Devlet Borçları Hariç) her kuruluş için 
% 10 kesilmiştir. 

' H e r bölüm ve maddenin ne miktar kesinti 
yapılması gerektiği hususunda yukardaki fık
ra esasları saklı kalmak üzere Bakanlar Kuru
luna yetki verilmiştir. 

Gelir kaynakları tahakkukun daha yüksek 
harcamalara fiilen imkân vermesi halinde en-
frastrüktür ile ilgili ödeneklere öncelik veril
mek kaydiyle yukarki ıfıkra esasları dâhilinde 
bu kesintiler toplamını ..% '2'ye kadar indirme
ye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeli idarelerin 
1973 yılı ödenekleri için de uygulanır. 

1211 isayılı Kanunun 50 nci maddesinin uy
gulanmasında 1973 yılı Bütçe Kanununun 1 nci 
maddesinde yazılı ödenekler nazara alınır. 

BAŞKAN — 83 ncü madde üzerinde önerge
ler vardır. ,En aykırı önerge, Komisyonca Baş
kanlığımıza tevdi edilen önergedir. Bunu oku
tacağım. Diğerlerini hiç okutmayacağım, mua
meleye ıbunu koyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe kanun tasarısının 84 ncü maddesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı V. 

C. Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Komisyonca ve
rilen bir önerge ile metinde 84 ncü madde ola
rak görülen maddenin metinden çıkarılması tek
lif olunmaktadır. Bu husustaki beyanınızı rica 
ediyoruz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, Hükümet bu önergeye katıl
maktadır. Konu, 4 ncü maddenin yeni şekli dü
zenlenmiştir. 

BAŞKAN — .Evet. Hükümet, bu önergeye 
katılmaktadır. Çünkü, bu metinde 84 ncü mad
de olarak görünen madde ile ilgili husus, ev
velce müzakere edilen maddelerle tedvin edil
miş bulunduğunu ifade etmektedirler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
lEski 84, yeni 83 ncü madde metinden çıkarıl
mıştır. 

Bu suretle, ISaym Cavit Okyayuz, Sayın 
Ferda Güley, ıSaym Sezai Orkunt, Sayın Ahmet 
Buldanlı, Sayın Vefa Tanır, ıSaym Celâl Sun
gur, Sayın Baha Müderrisoğlu'nun önergele
rini muameleye koyma imkânı kalmamış bulun
maktadır. 

Yürürlük maddelerine .gelmiş bulunuyoruz. 
28 nci maddeyi komisyon <geri almış bulundu
ğu cihetle ve henüz Başbakanlığımıza da tevdi 
etmemiş bulunmaktadır. Tahmin ediyorum, ya
rınki birleşimde tevdi edecektir. 

Bu sebeple programımız gereğince yapıla
cak başka bir işlem kalmadığı cihetle... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, 'bir - iki temennimiz vardı, eğer lüt
federseniz... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın. 
Başkan, temenni takrirlerimiz var. 

BAŞKAN .— Ama, koyamayız ki. Daha 
kabul edilmemiş bir >28 nci maddemiz var. 

SABRI KESKİN «(Kastamonu) — Tamam,. 
ondan sonra konması gerekir. 

BAŞKAN —• Ondan sonra konması gerekir 
tabiî. Yani anamaddelerden biri. Bilmiyorum 
daha henüz yeni mi verildi, yeni muttali oldum 
bu temenni önergeleri ile. Bir göz atayım mü
saade ederseniz. , 

iSABRİ KESKİN (Kastamonpu) — Lütfen 
Sayın Başkanım. 

•BAŞKAN — 19 neu maddenin metinden çık
ması hasebiyle müzakere ettiğimiz kanunun 
maddelerinde tadil yapılması ve maddeler için
deki atıf yapan numaralar üzerinde gerekli tas-
hihatın yapılması hususunda Genel Kuruldan 
karar istihsal edilmişti. 

Yalnız, bu maddelerde katma bütçelere de 
atıf yapıldığı cihetle onlarda da .gerekli numa
ra tashihiatının yapılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, iki önerge vardır, onları da okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe 

kanun tasarısının 6 nci maddesinin birinci fık
rasında sehven yer alan (297 sayılı Kanunun 1 
ve 2 nci fıkrası) ibaresinin (297 sayılı Kanunun 
1 ve 2 nci maddesi) şeklinde düzeltilmesini, İç-
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tüzüğün 109 ncu maddesi uyarınca arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Karma Komisyonu 

iSözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı

nın 6 nci maddesindeki (1083 ve 1084 sayılı ka
nunlara bağlı) ibaresine sehven unutulan 1588 
sayılı Kanunun da İçtüzüğün-109 ncu maddesi 
uyarınca eklenerek (1083, 1084 ve 1588 sayılı 
kanunlara bağlı) şeklinde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Temenni mahiyetinde önergeler verilmiştir, 
bunları da okutuyorum. Yapılacak bir işlem 
yoktur, onu da arz edeyim. 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin, 910 bölüm 01 

programın, İktisadî Devlet Teşekküllerine öde
meler kısmı, 300 Harcamalar kalemindeki Tür
kiye Halk Bankasına verilecek 31 milyon lira
nın - Yılın ilk üç ayında verilecektir. - kaydının 
konmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Kasım Önadım 
Yüksek Başkanlığa 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre ku
rulan ve Köy İşleri Bakanlığınca desteklenen 
(Köy kalkındırma ve diğer tarımsal amaçlı ko
operatiflerin) en üst organı durumundaki «Köy 
Kalkındırma ve diğer tarımsal amaçlı koope

ratifler merkez birliğine» ne bir milyon TL. lık 
yardımda bulunulmasını temenni olarak arz ede

riz. 
A. P. Grup Başkanvekili 

Uşak 
Orhan Dengiz 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresi geçmiş bulunduğu cihetle Sayın Ka
sım Önadım'm ve Sayın Orhan Dengiz'in önerge
lerinin işleme konmasına imkân yoktur. Esasen 
bir önerge de temenni mahiyetini arz etmekte
dir. Okunmakla iktifa olunmuştur. 

28 nci madde Komisyondadır. Geçei madde
lere ve yürürlük maddelerine gelmiş bulundu
ğumuz cihetle programda da başkaca.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — 
Sayın Başkan, bir tashihat önergemiz var. 

BAŞKAN — Genel Kuruldan aldığımız ka
rar bunu da kapsıyor; yani, gerek genel bütçe, 
gerekse katma bütçelerde mevzubahis ve Bütçe 
Kanununun maddelerine atıf yapan numaralar
da vâki olarak bütün tadillerin tashihi hususu 
karara bağlanmıştır. Bu hususta çift karar al
dım. 

Bugünkü programamızda yapılacak başka bir 
iş yoktur. Yalnız, Komisyondan bir hususu ri
ca edeceğim. Yarın saat 9,00'a kadar 28 nci 
maddeyi tedvin edip Başkanlığa tevdi etmeleri 
mümkün mü? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — 
Sayın Başkan saat 10,00'a kadar mehil rica edi
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun 28 nci maddeyi ha-
zırlayabilmesi ancak saat 10,00'a kadar mümkün 
olabilirmiş. Bu sebeple Meclisimizin yarın saat 
10,00'da toplanması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... K a 
bul edilmiştir. 

28 Şubat 1973 Çarşamba günü saat 10,00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ İGKENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Vakuflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karına Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/749; Cumhuriyet Sena
tosu ,1/İ!2l5) (Milet Meclisi S. Sayısı : 824; 
Cumhuriyet 'Senatosu S. Sayısı - 168) (Dağıt-
ma tarihi : 14 . 2 .19.73)' 

X 2. —• Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
ıkanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/7136; Cumhuriyet Senatosu 
a/101) (Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumlhu-
ıriyeit Senatosu S. Sayısı : 176) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 .19713) 

• X 3. — Bge Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
munu tasarısı ve. Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumihuriyet Senatosu ve Bütçe 
•Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
('Millet Meçlisi 1/740; Cumlhurijyet Senatosu 
1/130) (Millet Meclisi S. Sayısı : 834; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 .1973) 

X 4. — Îstanlbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve. Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile Îstanlbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarlısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/743; Cumhuriyet Senatosu 1/128) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
8. ıSayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 5. — İstan'bul Teknik Üniversitesi 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuma dair Cumihuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi İ /744; Cumhuriyet Se
natosu 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825; 
Cumihuriyet Senatosu S. Sayısı. - 182) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 6. — Haeelttepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumihuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu 'başkanlıkları tezkereleri 
.(.Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Senatosu 
il/132) '(Millet Meclisi S. Sayısı : 8312; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 177) (•Dağıtıma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 7. —İkt isadî vo Ticarî İlimler Akademi
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumihuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan-
lııkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/745; Cum
ihuriyet Senatosu 1/1İ3S) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 83(3; Cumhuriyet Senıaltosu S. Sayısı : 183) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon 'başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/746; Cumhuriyet Sena
tosu 1/112İ6) (Millet Meclisi S. Sayısı : 828; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 172) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 9. — Hudut ve Saihiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyono raporuna dais Cumihuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu bâ§-
'kanlıMarı tezkereleri (Millet Meclisi 1/742; 
Cumhuriyet Senatosu 1/127) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 829; Cumihuriyet Senatosu S. Sayısı -
171) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. (Devamı Arkada) 



X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 197(3 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet Senato
su 1/730) (Millet Meclisi S. Sayısı : 823; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 .19173) 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumihu-
riyet Senatosu ve Bütçe Karıma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/739; 
Oumıhuriyet Senatosu 1/136) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 837; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
0170) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 12. —•' Devlet Harva Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü '1973 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/737; Cumhuriyet Senatosu 1/13İ5) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 8315; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 13. — Devlet Su İşleri Gene] Müdürlüğü 
1(973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/738; Cumhuriyet Se
natosu 1/137) (Millet Meclisi S. Sayısı - 881; 
Cum'huriyet Senatosu S. Sayısı : 169) ('Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 14. — Petrol Dairesi »Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna nair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Sena
tosu 1/138) (Millet Meclisi S. Sayısı : 836; 
Cumıhuıi'iyet Senatosu S. Sayısı : 175) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 .19713) 

X 15. —• Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-

yonu rapo/runa dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/747; Cumhuriyet Senato
su 1/140) (Millet Meclisi S. Sayısı : 827; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 173) (Dağıtma ta
rihi : 14 .2 . 1973) 

X İ6. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları 'tezkereleri (Millet Meclisi 1/73I6; CumJhuri
yet Senatosu 1/134) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
830; Cumihuriyet Senatosu S. Sayısı : 178) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 .1973) 

II 
SORULAR, (GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE IGÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 197ı3 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair- Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/734; Cumihuriyet Senatosu 1/124) 
ı(Millet Mecilisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Se-
iiıatosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 
44 . 2.10730 

V 
İKİ İDEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

•gıı a t f»» ı ut — 


