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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde, 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı (1/65; S. Sayısı : 51) 
üzerindeki görüşmelere devam olunarak; 

Orman Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 
Orman Genel Müdürlüğü (1/83; S. Sayısı : 

49) ve 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (1/84; S. 

Sayısı : 50) 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarıları
nın da maddeleri kabul edildi, tümlerinin açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

29 Mayıs 1974 Çarşamba günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 21,35'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Ahmet Çakmak 
Divan Üyesi 

Siirt 
İdris Arıkan 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

Başkan 
Başkanvekili 
Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Yozgat 

îlhami Çetin 
Divan Üyesi 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargü 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

29 . 5 . 1974 Çarşamba 

Tasanlar 

1. — Yardım toplama kanunu tasarısı (1/138) 
(Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plan komisyonla
rına) 

2. — İllerde merkez ilçe kurulması hakkın
da kanun tasarısı (1/139) (İçişleri ve Plan ko
misyonlarına) 

Rapor 
3. — Açık bulunan Anayasa Mahkemesi 2 

asıl ve bir yedek üyeliği için yapılacak seçime 
dair Anayasa. Mahkemesi ve Anayasa ve Adalet 
komsiyonlarından kurulan Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri ile aday listesi. (3/173) 
(S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihi : 29 . 5 .1974) 
(GÜNDEME) 

» > • • - < « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılanfe ssaıatü: 10,00 

BAŞKAN : BaştavefciH Kemlal Ziya öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : Oral Mavio^u (içel), Zakâi Yaylalı (Emmim) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 89 ncu Birleşimini açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının reddedildiğine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/65; C. Se

natosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sayısı; 51; C. Se
natosu S. Sayısı : 322) (1) 

(1) 51 S. Sayılı basmayazı 17 . 5 .1974 tarihli 
77 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

r - 462 
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BAŞKAN — Bütçe tasarısı üzerindeki mü
zakerelerimize devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Bugüne kadar müzakerelerini ikmal ettiği

miz Gider Bütçesi ile ilgili 1 nei maddeyi tekrar 
okutuyorum. 

1974 yıllı Bütçe kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel hükümler 
Birinci kısım : Gider, gelir ve denge 
Gider Bütçesi : 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelerin 
harcamaları için, bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, 2 nci fıkrada belirtilen kesinti 
yapıldıktan sonra (81 657 576 903) liralık öde
nek verilmiştir. 

Genel bütçeli dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvellerde mevcut ödeneklerin (Devlet 
borçları hariç) yüzde l'i kesilmiştir. 

Bu hüküm katma bütçeler hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Efendim, peşinen de arz et
tiğim gibi bu madde ile ilgili müzakereler ta
mamlanmış idi. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A — GELİR BÜTÇESI 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Gelir Bütçesi : 
Madde 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(75 657 576 903) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Gelir Bütçesi üzerindeki müza
kerelere başlıyoruz. Bu bütçe üzerinde söz alan 
sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum : 

D. P. Grupu adına Sayın Ekrem Dikmen, 
A. P. Grupu adına Sayın Yılmaz Ergenekon, 
C. H. P. Grupu adına Sayın Malik Yılman, 
M. S. P. Grupu adına Sayın Turhan Akyol, 
C. G. P. Grupu adına Sayın Salih Yıldız. 

Şahısları adına; Sayın Tosyalı, Sayın Gök-
tepe, Sayın Altmay söz almış bulunmaktadır
lar. 

Söz, D. P. Grupu adına Saym Ekrem Dik-
men'indir. Sayın Dikmen, buyurun efendim. 

D. P. GMJPU ADINA EKREM DİKMEN 
(Trabzon) — Sayın Başkan, saym mİLletvekil-
leri; 

l'9ı74 maili yılı bütçe tasarlısında yer alan 
harcıaıma'ları karşılamak üzere Hükümet konso
lide bütçe gelirlerini 76 473 0O0 €00 lira olarak 
telvif etmiştir. 

B'ütçe Kanma Komisyonu, genel bütçe gelir
lerine 62)2 GÖO €'00 liralık bir ilâve yapimış, 
böylelikle konsolide bütçe gelirleri taıhmini, 
77 !CD5 030 000 liraya, yükselmiştir. 

IİD74 bütçelini gerçekleştirmek için 6 milyar 
liralık da bir iç borçlanma teklif edilmiştir. Şu 
hale nazıaran 1974 konsolide bütçesi gelirleri 
'83 0215 000 0100 lira olarak tespit edilmiş durum
dadır. 

ıl<3!74 konöoMde bütçesinin gelirleriyle 1973 
tahsilatı karşılaştırıldığı zaman durum şöyle
dir: 1974 konsolide geliri 83 milyar lira, 1973 
konsolide bütçesi tahsilat taihmini 63 milyar 
lira; fark 20 ımiıiyar Uradır. 

Türk milletinden 1974 yılında, 19:73 yılıma 
nazaran 20 milyar lira daha fazla bir meblâğ, 
vergi, borç ve ımıılhtelif kaynak olarak talep 
odi'meıktedir. 

11973 yılı vergi gelirlerinden 52 100 OCÖ 000 
Una ta'h'a'Jİât yapılacağı tahmin edilmiştir. 1974 
yılmda isse, 67 577 OOCİ OOÖ liralık verıgi öngö
rülmektedir. Yani, 1974 yılında Türk vergi 
'.nıüke'lil'öfinden 15,5 milyar lira civarında ilâve 
vergi istenecektir. 

iPlanlı dönemde, hele proigram - bütçe siste
mlinin uygulanmasının ikinci yılı olan 1974'te, 
program ve bütçe ilişkilerinin daiha uygun ol
ması da icabe'derdi. Halbuki, 1974 bütçesinde 
iğdirler bakımından da program ve bütçe ara
sında büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. 
Meselâ; 1974 programı 65 850 ÖCO 000 lira ver
gi geliri hedefi tespit ©tmıişken, bütçede bu ra
kam, 1 2155 000 000 lira gibi önemli bir fazlalık
la, 67 105 000 GÖO lira olarak taıhmin edilmek
tedir. 

Keza program, 5,5 milyar lira iç istikrazı 
mümkün görürken, bütçe, 6 milyar liralık istik
raz yapılmasını teklif etmektedir. 

Konsolide bütçe gelirleri bakımından Talû 
Hükümeti teklifiyle Eoevit Hükümeti teklifi 
karşılaştırıldığı zaman şöyle bir durum görül-
m^lCedir : Ecevit Hükümeti, Talû Hükümetine 
nazaran 1 ÖCI3 CCO 000 lira gibi daha büyük 
bir gelir tahmininde bulunmuş. 
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Maliye Bakanının verdiği izahata göre, ge
nel ve katıma bütçelerde yer alan yatınım öde
nekleriyle KÎIT ve diğer kurumların yatırım
larına yönelik transfer ödemeleri, yeni ihdas 
edilen yatırımları hızlandırma fonu ve küçük 
tasarrufları yatırımlara yöneltme fonu gibi iki 
yatırım fonu Ödenekleri nazarı itibara alındığı 
takdirde, 1974 bütçesinin 26 milyar lirası yatı-
rıımlara ayrılmış. 

•Cari hanca malardan ve yatıranlarla ilgisi ol
mayan transfer harcamalarından kısıntı yap
mak mümkün olmadığına göre, 1974 yıllı için
de, konsolide devlet bütçesiyle 27 ımiiiyar lira 
civarında bir yatırımın yapılabilmesi, evvelâ 
Iİ974 yılı bütçe gelirlerinin realize edilmesiyle 
mümkün olabilir. 

Bu sebeple 1974 yılı bütçesinin kaynaklan 
üzerinde durmak gerek. Acaba, 1974 yılı büt
çesinin gelirlerini realize etmek mümkün mü
dür? Burada hemen ifade etmek gerekir ki, 83 
milyar liranın üzerinde tahmin olunan "devlet 
(bütçesi gelirlerini realize etmek mümkün değil
dir. 

•Hükümet, 1974 bütçesini realize etmek, ıta-
kip ettiği ekonomik politikayı gerçekleştirmek 
için vergi kaynaklarına ve iç borçlanmaya gü
venmektedir. 

Ecevit Hüküni'etinin 1974 konsolide dev
let bütçesi, kaynak ve geMr bakımından realize 
edilmesi mümkün olmayan bir çehre göstermek
tedir. Bu bütçenin gelir bütçesi de, Hükümet 
koalisyonunu meydana getiren Cumhuriyet Halk 
Partisinin ve Millî Selâmet Partisinin seçim 
(beyannamelerine, bu partilerin millete yapmış 
oldukları türlü vaatlere, hatta Koalisyon Proto
kolüne ve Hükümet Programına da aykırı düş
mektedir. 

İİ973 - ,19/74 bütçe gerekçelerinde, Devlet 
Planilama Teşkilâtının neşriyatından ve Odalar 
Birlisinin 12173 İktisadî Raporundan anlaşıldı
ğına göre, 19154 - 1974 yılları arsında vergi nis
petleri şu tarzdadır: 

iFcrt başına 1964 yılında Türkiye'de bir ki
şiye isabet eden vergi miktarı 303 lira. Bu .mik
tar bilhassa 19*70 yılından sonra artış göster
miş, 19l6i9 yılında 550 lira iken, 1970'de 644; 
1971'de 858; 1972'de 1016 ve 1973 yılında da 
1 300 lira olarak görünmektedir. 1974 malî yı
lı bütçe kanunu tasarısına Bülçe Karma Ko-

I misyonunda yapılan ilâvelerle 1:974 yılında 
67 577 OGÜ OJD lira vergi geliri taıhmin edilnnek-
tedir. Türkiye'nin yıllık nüfus artışı oranı % 2.8 
olarak kaibul edildiği .takdirde, bulunan rakama. 
göro Türk vatandaşının her birinden bu yıl, ya
ni 1974 yılında 1 700 lira vergi alınacaktır. 
Yani 19'64 yılında her vatandaştan alınan vergi 
miktarı SCO lira iken, 1969 d a 550 lira, 1974 
'bütçesinde ise 1 700 liraya yükselmiş bulun
maktadır. 

Gerek 1974 yılı bütçe kanunu gerekçesinde 
ve gerekse Bütçe Karma Komisyonu raporunda 
vergi yükü ile ilgili tablolara yer verilmekte
dir. Ayrıca bütçe gerekçesinde, U9i72 yılında 
Türkiye'deki vergi yükünün % 17,8 olacağı be
lirtilmekte, bunun diğer gelişmekte olan mem
leketlerde isse % 26'i aştığına ve hatta geliş
miş memleketlerde % 30 ilâ 40 yükseldiğine 
işaret edilmektedir. Bununla denilmek isten
mektedir ki;1 Türkiye'de vergi yükü azdır, va
tandaş az vergi vermektedir, bu sebeple vergi
leri artırmak lâzımdır. 

VFİemen işaret etmek isteriz ki, .gerçek böy
le değildir. Gerçekte Türkiye'de vergi yükü, 
zannedildiğinden daiha ağırdır. Vergi yükü 
mukayeseleri yapılırken, fert başına düşen mil
lî gelir nispetleri nazarı dikkate alınmalıdır. Bir 
memlekette gayri safî millî hâsılanın % 15'i 
nispetindeki vergi yükü, gelir seviyesi çok yük-

I sek olan diğer bir memleketteki % 25 nispetin
deki vergi yükünden daiha ağır olabilir. Nite
kim, Ortak Pazara dahil zengin ülkelerde vergi 

I yükünün ortalama % 22 civarında, aynı dönem
de Türkiye'de ise % 17,5 civarında olduğu he
saplanmıştır. Ortak Pazardaki vergi yükü nis
peti Türkiye'ye göre bir'yükseklik arz etmek-
ıtedir. Halbuki bu ülkelerde fert başına düşen 
millî gelir bizdekinin 4 ilâ 5 katı daha fazladır. 
Gelir seviyesindeki bu farklılık nazara, alınırsa, 

I ülkemizde vergi yükünün ağırlığı daha iyi1 an-
laşiıladaktır. 

I Diğer taraftan, Türkiye'de vergi yükü belli 
.sınıflar ve sektörler üzerinde yoğunlaşmıştır ve 
TürkiyeAlc vergi yükünün ağırlığı, bu sebeple 

I ortalamalann ve rakamların ifade ettiğinden 
çok daha fazladır. 

I Saym milletvekilleri, gelir ve kurumlar 
I vergisi üzerinde Demokratik Parti olarak gö-
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TÜşleriaıki, zamanın- müsaadesi ııispet-iude kı
saca arz etmek istiyorum. 

19*73 rakamlarına göre vergi gelirleri top
lam genel bütçe gelirlerinin % 84,7'sini teşkil 
ekmektedir. Genel bütçe gelirlerinin % 26,3'ünü 
ve toplam gelir vergilerinin ise % 41,5'a yakı
nını gelir vergisi teşkil etmektedir. 19.73 yıllın
da yapılan tahminlere göre, 1,6 200 ÜOÖ 0O0 İd-
ralık gelir vergisi tahsilatı nazarı itihare alına
rak, 1974 yılında 3 9O0 000 OOO'luk çok önemli 
hir artış beklenmekte ve gelir vergisinden bu 
sene 20 100 €00 OCÖ lira gelir temin edileceği 
hesaplanmaktadır. Ayrıca kurumlar vergisinde 
de 850 milyon liralık bir artışın olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Hükümet, öyle anlaşılıyor ki, gelir ve ku
rumlar vergisi nispetlerini, vergi düzenlemesi 
adı altında yeniden ele alacak ve bu nispe'tlerde 
bazı artırmalar yapacaktır. 

Ecevit Hükümetinin özel sektöre, şirketle
re, en büyük gelir ve kurumlar vergisi veren 
hakikî ve hükmî şahıslara karşı takındığı tavır 
(bellidir. Özel sektör; aracı, tefeci, kaçakçı gi
bi suçlamaların haksız olarak muhatabıdır. Hat
ta özel sektörün yatırım yapması da içten is
tenmemektedir. Ecevit Hükümetinin solcu an
layışına göre, yatırımlar devlet eliyle ve koope
ratifler vasıtasıyle yapılacaktır. Ecevit Hükü
meti iktisadî kalkınmayı devlet eliyle gerçek
leştirmek istemekte ve buna uygun kredi - para 
ve hatta daha geniş bir anlamda maliye politi
kası izlemek istemektedir. Bu durum karşısın
da haklı olarak akla gelen sual şudur; 

Yaiti'rım hevesi, kazanç ve kâr arzusu kırıl
mış olan ve geleceğe ümitle bakmayan mükel
leflerden nasıl gelir ve kurumlar vergisi alına
cak ve 1974 yılı bütçesi rakamları nasıl gerçek
leştirilecektir1? Cari masraflardan ve yatırımlar
la ilgisi olmayan transferlerden kısmak müm
kün olamayacağına göre, 1974 yılı bütçesiyle 
'öngörülen 27 milyar liralık yatırım nasıl yapı
lacaktır1? 

Sayın milletvekilleri, 1974 yılı Gelir Bütçesi 
fmünasdbetiyle (bazı vergi kalemleri üzerinde de 
durmak İstiyoruz. 

1970 yılında 1319 sayılı Kanunla getirilen Em
lâk Vergicinden .beklenen neticeler alınamamıştır. 
Hatırlanacağı veçhile, büyük hir vergi reformu 
olarak nitelendirilen Emlâk Vergisi Kanununun 
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Bina ve Arazi vergileri gelirlerini artıracağı, 
hundan hem genel bütçenin, hem de belediyele
rin ve il özel idamelerinin daha fazla pay alacağı 
iddia 'edilmişti. O zaman Demokratik Parti ola
rak, hu vergi münasebetiyle yaptığımız tenkit
lerin haklılığını, iki yıllık uygulama teyit etmiş-
tiı*. Şöyle ki : 

Meselâ, 1972 bütçesinde tahmin olunan 340 
milyon liralık Emlâk Vergisi geliri, ancak 246 
milyon lira olarak tahsil edilebilmiştir. 1973 yılın
da ise tahmin olunan 325 milyon liranın 270 mil
yon lira olarak tahsili mümkün görülmektedir. 
Bu vaziyet karşısında-, 1974 yılı bütçesi için 350 
anilyon lira olarak yapılan tahminin gerçekletme
si do mümkün değildir. 

Belediyeler ve il özel idareleri gelirleri, Emlâk 
Vergisi uygulaması sebebiyle azalmış durumda
dır ve hu mahallî idareler, mülga Bina ve Arazi 
vergilerini mumla aratmaktadırlar. 

Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde % 169 gi-
<bi önemli hir artış öngörülmektedir. 1973 yılında 
bu vergideki artış oranı % 16,1 iken, 1974 yılı 
için % 169 gibi hir artışın tahmin edilmesi, bu 
vergi nispetlerinin 'artırılacağını göstermektedir. 

Akaryakıt ve Tekel maddeleri dışındaki mad
delerden dahilde alınan İstihsal Vergisinde % 37,7 
gibi mübalâğalı -bir artış tahmin edilmektedir. Bu
nun ortaya koyduğu gerçek ise şudur : 

Bilhassa İmalât sektöründe yeni fiyat artışları 
ve yeni zamlar Ibahis konusudur. 1973 yılında tah
min olunan 5 305 000 000 ancak 4,5 milyar lira 
olarak .tahsil edilebilmiştir. Hal böyle ilçen', 1974 
yılı Bütçesine 6 200 000 000 lira konulması, ima
lât sektöründe yeni bir fiyat artışları olacağının 
ve vergi nispetlerinin artırılacağının işaretlidir. 

Gerek ibütçe gerekçesinden ve gerekse Maliye 
Bakanının açıklamalarından 'anlaşılacağı giıbi, İş
letme Vergisinin kapsamı genişletilecek ve ayrıca 
bu verginin nispetleri 'artırılacaktır. Bu vergi için 
'bütçeye konulan rakam hiçbir zaman gerçekleşme-
mişitir. 1972 yılında tahmin 870 milyon, gerçekleş
me ise 451 milyon; 1973 yılında 'tahmin 1 milyar, 
gerçekleşme ise 600 milyon ve yine 1974'te, hâlâ 
hu seyre rağmen 1 milyar lira tahmin yapılmak-
•tadır. 

Bu vergiyi kontrol etmek için hu kadar sayıda 
istihdam edilmesi gereken elemanlar (% 5'ini da
hi kontrol etmekten 'aciz olduğunuz, bu yüzden dö 
kendilerine vurguncu, kaçakçı damgasını vurmak
ta tereddüt etmedikleriniz.) diğer hcyannameli 
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vergi mükelleflerinin kontrdlunda 'kullanılsa, h-
ha iyi neticeler alınalbilir ye o zaman bu vergiye 
•do lüzum kalmazdı. 

'Sayın milletvekilleri, Türk vergi sisteminin 
(bugünkü yapısında 'adaletsizlikler devam etmekte• 
dir. Nitekim, vergi sistemimizde vasıtalı vergiler 
% 60 civarında, vasıtasız vergiler ise % 40 civa
rında 'bir yer işgali etmektedir. Vergi sisteminin 
esas itilbarıyle vasıtalı vergilere istinat etmesi gay
ri âdildir. Halk Partisinin seçim bildirgesindeki 
vaatlerinden ıb'iri de, vasıtalı vergilerin vergi sis
temi içindeki ağırlığını azaltımaktır., 1974 'bütçe• 
si ise Halk Partisinin bu vaadinin muallâkta kal
dığını gösterm'ektedir. 

Anayasamızın 61 nci maddesinde kabul edi
len prensip gereğince, 'her vatandaş malî gücüne 
göre vergi ödemelidir. Gelir Vergisi •Kanunumu; 
31 nci maddesinde ise, en az geçim indirimi ÜJ il
gili, o da 1968 yılından 'beri uygulanan rakamlar-
dır. 1974 Türkiyelinde son derece gülünç kah ak
tadırlar. Mükellefler günde 5, ayda 150, yılda 
1 800 lira ile geçinecekler. 'Mükellef evli ise günde 
3 lira., çocuklarının ıbeheri için ise 2 lira ilâve edi
lecektir. Ancak hu nispetler vergi dışı bırakılmış
tır. 

«Ücretler fiyatların önünde gidecektir...», «Do-
nıaberi 25 kuruşa yiyeceksiniz...» diyenlere, bu ra-
(kamlar halkkında neler düşündüklerini 'sormak sa
nırım ki hakkımızdır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 10 lira. 
NAZIM 'BAŞ (İçel) — 10 lira, Erdcmli'de 2 

lira, Ankara'da 10 lira. 
D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 

(Devamla) —Muaflıklara gelince : 
Ilükümet çevrelerinden bugün edindiğimiz 

bilgi odur ki, vergi kaybı gerekçesiyle mevcut 
(muafiyet ve istisnaların daha da daraltılacağı ve 
hatta kaldırılacağı arzu edilmektedir. Bu tarz ha
reketin son derecede sakıncalı olacağı, vergi ka
çakçılığını teşvik edeceği ve daha fazla vergi kay-
Ibına sebebiyet vereceğit 'kanaatindeyiz. Bize gör^ 
İbu muaflıklar genişletümeli, bilhassa küçük esna
fın muaflığı, vergi muafiyet ve istisnaları, ekono
mik şartlara uygun olarak genişletilmelidir. Es
naf için götürü usul uygulanmalıdır, eliyoruz. 

Veı<gi taûımMeriııe gelince: Fazla tahminler 
yapılmıştır şişirilmiştir. Nasıl'? 

1974 yılı için iki bütçe yapılmıştır; birisi Ta-
lû Hükümetinin bütçesi, 'diğeri ise Ecevit Hükü

meti tarafından hazırlanan bütçedir. Her İki büt
çenin gelirlerinin de geçen yılki gdir -artışlarına 
ve ilmî verilere dayanılarak tahmin olunduğu be
lirtilmektedir. Bu nebicim objektif ve ilmî ve
rilere dayanılarak yapılmış tahmindir ki, vergi 
gelirleri toplamı Talû ıbiifcçesündte 65 850 000 000 
lira, Eecvit bütçesinde 1 255 000 000 lira gibi 
önemli (bir fazlalıkla 67 105 000 000 lira olmuştur. 

Tespitlerimiz 'göstermektedir ki, 7 kaüenı vergi 
Ecevit bütçesinde daha fazla tahmin edilmiş ve 
vergi tahminleri şişirilerek yapılmıştır. 

Tiukiye'de, 1970 yılından beri takip olunan 
iktkadî politikalar yüzünden, yüksek oranda 'bir 
enflasyonun etkisi hâlâ devam ciaııetkedir. 1970 
devalüasyonu, hesaplamadan uygulanan, öyle ki, 
Maliye Bakanının «Personel sayısını Ibilemiyo-
ruz.» dediği bira günde uygulanan Personel Ka
nunu, 1970 yılında çıkarılan Finansman Kanunu, 
Devletin ürettiği mallara asın zamlar ve 
12 Mart sonrası hüküliretlerinin yanlış uy
gulamaları, pahalılığı artırmaları, enflas
yonu hızlandırmaları bir vakıadır. Yani, 
dört yıldan heri Tüık vatandaşı ve Türk 
vergi mükellefi, görülmemiş bir şekilde ağır
lıkla karşı karşıyadır. Her bütçe ile ya yeni ver
giler ihdas olunmuş veya mevcut vergilerin şümu
lü ve nispetleri artırılarak tarifeler ağııiaştınt-
mıştır. Her yıl Devletin istihsal ettiği temel mal
lara zamlar yapılmaktadır. Vergi 'artışları, Kamu 
İkdlsadî Teşdllbüslerinin ürettikleri inalların fi
yatlarına aşırı zamlar yapılması, hem de zarar 
edenlerinkino değil, kâr edenle linkine; akaryakı
ta, demire, kömüre, çimentoya, şekere, keresteye 
ve emsali temel mallara zamlann vurulması, diğer 
malların fiyatlarına da otoanatlkman intikal et
mekte, hu suretle her türlü eşyanın fiyatı gün 
geçtikçe 'a utmaktadır. 

Geçim sıkıntısı ve geçim zorluğu, her namuslu 
aile reisinin omuzlarına ağır bir yük olarak çök
müştür. Bu, neden höyle olmuştur? Tüık vatan
daşını sıkıntıya sokanlar kimlerdir? Sözünde dur
mayan, her sahada olduğu glıbi sözünü unutanlar 
ve iktisadî (buhranı sıhhatle bağdaştırmaya çalı
şanlar kimlerdir? (D. P. sıralarından «Domates-
çiler» sesleri.) 

1 Temmuz 1973, Cumhuriyet Halk Partisinin 
seçim kampanyası İstanbul Via açılıyor. Sayın Ece
vit-; «Gecekondunuzu gece değil gündüz kuracak
sınız.» diyordu. 
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- 23 Temmuz Belu'da; «Bizim iktidarımızda- iş/ . 
üei'etleri önde gidecek, hayat pahalılığı geride ka
lacaktır.» 

30 Eylül 1973 Bursa'da; «Bizim iktidarımızda 
ücretler fiyatların önünde 'gidecektir.» 

Nihayet, 10 Eikim 1973 «Umut» dağıtılan gün, 
Taksim mitingi; O gün gecekondudaki vatandaş 
'bir işgünü yevmiyesini köndusunun nüfusunun 
'rızkından keserek Taksim'e 'koşmuştu. «Bozkurt» 
la alay edenler, bin yıllık Türk Devletini ibize 
emanet 'edenlerin en büyük rumuzu ile alay eden
ler o gün kürsüye 'kendi gibi kıvrak, sesi de kıv
rak Şenay'dan ssonra çıkmışlardır. Halk Partisi 
Lideri şunları söylüyordu : 

«Pahalılığı hangi parti gelse önleyemez diyor
lar. Biz gelirsek pahalılığı önleriz. 

Ağaç, önce zayıf bir fidandır: yeşerir, (büyür, 
meyve verir; şimdi meyveleri apartmanın ü-it kat
larında oturanlar yiyorlar, siiz bodrumdakilere 
çürükleri kalıyor; düzen 'değişince 'meyveleri siz 
yiyeceksiniz.» 

Bilmem ki 'manavın önünden, gecekondudaki 
vatandaş şimdi çürüğü için dahi olsun geçebiliyor 
mu?:. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Saym Dik
men, ona göre tamamlayın. 

D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 
(Devamla) — 'Tamam Sayın Başkan. 

1973 genel seçimlerinden evvel hu ifadelerle 
ucuzluk vaat edenler, iktidara gelir gelmez zam-
larla işe (başladılar, hem de Cumhuriyet tarihin
de nadir ögrülen zamlarla, Hatta zamları, Hür
riyet 'Gazetesine 13 Martta verdiği (bir beyanatta 
Sayın Ecevit; «Şifa» 'ovarak niteliyordu. 

,;Paranın ie değerinin düşmesi ve enflasyonun de
vam etmesi, Hükümetin bir bakıma normal politi
kası halini aldı. 

Fiyat artırma, zam ve enflasyon politikasın
dan vazgeçirmediği, ekonomik ihtiyaçlara cevap 
veren ibir para ve kredi politikası takip edilmedi
ği takdirde, işsizlik daha da artacaktır kanaatin
deyiz. 

Bütçenin 6 milyar lira açık verdiği Hükümet 
tarafından kabul edilmiştir. Gelirlerin reaiize edi
lemeyişi sdbdbiyTe hu açığın 10 milyar liraya çı
kacağı da şimdiden anlaşılmaktadır. Halbuki, Sa
yın Ecevit gazetelere verdiği 'demeçte; «Zamlar
la bütçe sağlamlaştı.» diyor. 
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Koalisyonun diğer 'ortağının halktan rey alır
ken verdiği 'sözü sonra şakaya (bağlayan, kendin
den başkalarına renksiz diyen ve 'ecdadı 'Türk 
ulan, o nesilden gelen insanlara Haçlı seferlerini 
andıran ibir eda ile «Mukaddes ittifak mensupla
rı» diyen partinin lideri ise, 5 Aralık 1973'te ma
hallî seçimler dol'ayısıyle Erzurum'da yaptığı ko
nuşmada aynen şöyle diyordu: «Geçen yıl 60 mil
yar olan Devlet (bütçesi, bu yıl 80 milyara çıka
rılmıştır. Bu, 20 milyar liralık zam gelecektir de 
inektir.» diyerek, Talû Hükümetinin bütçesini 
tenkit etmiş, gelecek zamları kınamıştı. Hükümet 
koltuğunda ise aynı lider, 83 mlilyar liralık büt
çeye imza atmış, 26 Şulbat 1974 tarihinde de Türk 
ekonomi tarihinin en 'büyük ve enteresan 'Zamları
nı bizzat açıklamış, «yakında başka zamlar gele
cek» gözleriyle de, 'stokçulara, istifçilere çağrıda 
bulunmuştur. 

HASAN TOSYALI (Kastamionu) — Karpuz
cudan bu kadar Başbakan Yardımcısı olur. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim-.. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Seçim sat

hı mailinde domatesin kilosunu 25 kuruşa,, ayak
kabının çiftini 40 liraya sattıracaklarını söyle
yenlerin, Hükümet olduktan sonra 'da 67 vilâyete 
fabrika, 40 bin köye atölye kuracağız diyenlerin; 
NATO'nun 9 Ibin, Varşova Paktının 16 bin tan
kının yekûnunun 25 bin olduğunu bilmeden, «100 
bin tank yapacak fabrika kuracağız.» diyenlerin; 
«Yalnız bununla kalmayacağız, memleketlimizde 
değil, ılost memleketlere de ağır sanayi tesisleri 
kura cağız» diyenlerin sözleri, Türkiye'nin nasıl 
gayri ciddî ellerde olduğunu, gecekondunun nasıl 
akkondu yapılacağını, çürük meyve için nasıl sı
raya girileceğini iifade etmekte ve memleketimizin 
nasıl gayri ciddî ellerde olduğunu ve hangi talih
sizlik noktasında (bulunduğunu göstermektedir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, bir İktidar dönemini, yani 4 yılı aşan 
beş yıllık planların yapılmasıyle ve onların (bü
tünlüğünü koruyacağız diye kanun çıkarılması su
retiyle Mecliste bütçe müzakerelerinin tadı ve zev
ki kaçırılmış; hu yetm'n^ormuş gibi geçen sene 
«İkbldar olacağız.» ümidiyle muhterem Adalet 
Partili dostlarımızın yaptığı İçtüzük de bu tadı 
'büsbütün kaçırmış; işte Mecliste bütçe müzakere
leri bu duruma gelmiştir. :r.. 

Bu 'son İçtüzük değişikliği sebehiyİe Adalet 
Partili dostlarıma (bir 'şeyi ithaf ederek kürsüden 
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ayrılım'ak istiyorum (mazur görsünler) «Beş yıl
lık plan olur mu diye şikâyet eden bir parti, bü'-
ço müzakerelerini 'bu 'hali 'getiren »bir İçtüzüğü na
sıl çıkardı?» derseniz; «Siz ektiniz, hep beraber 
(biçiyoruz.» diyeceğim ve Yüce Mecltisi Demokratik 
Parti Grupu adına selâmlayarak huzurlarınızdan 
ayrılmı§ olacağım. 

Saygılar sunarım. (D. P. ve A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmem 
Adalet Partisi Grııpıi 'adına Sayın Yılmaz Er-

genefcon. 
Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA YILMAZ ERGENE-

KON (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

1974 malî yılı Gelir Bütçesi hakkında Adale;; 
Partisi Gnıpunun 'görüşlerini bildirmek üzere 
ttıuzımınuzda bulunuyorum. 

Gelir bütçasi 'hakkında fikirlerimi açıklarken, 
gelir (bütçesi ile neyi temin etmek istediğimizi, iki 
sualin cevabını 'arayarak bulmaya çalışacağım. 

Birincisi; Devleti nliye finanse etmekteyiz? 
İkincisi; Devleti nasıl finanse etmekteyiz? 
öyle zannediyorum ki, (bu iki sualin cevabı 

memleketlin ekonomik gücürie ve gelişmesinin ge
reklerine uygun olarak verilebildiği takdirde, düz
gün ibir gelir 'bütçesi yapmak, âdil ibir vergi dü
zeni kurmak mümkün olur. 

«Devleti nîye finanse etmek -işitiyorsunuz?» so
rusuna analbaşlıklar altında şu cevapları vermek 
mümkün : 

Çünkü, kamu idaresinin masraflarını karşıla
tmak gerekiyor; -Devlet altyapı hizmetlerini yap
mak zorunda, Devlet 'birtakım sosyal hizmetler 
yapmak zorunda, Devlet birtakım ekonomik hiz
metler yapmak zorunda. Bunların gerektirdiği 
masrafları karşılamak üzere devleti finanse ediyo
ruz ve çağımızda devlet anlayışı sadee.3 emniyet 
ve asayişi sağlayan, genel düzeni koruyan devlet 
"olmaktan çıkıp, sosyal ve -ekonomik »birtakım yeni 
muhtevalar kazandığı sürece de öyle zannediyo
rum (bu sualin cevabı büsbütün ehemmiyet fceısfbe-
deock. 

Ancak, bu maksatlara erişirken aynı zamanda 
(takip edeceğimiz gelir politikasında birtakım neti
celerin meydana gelmesini veya birtakım netice
lerin de meydana gelmemesini gözetmek mecburi
yetindeyiz. 

Gelir dağılımındaki adaleti sağlamaya hizmet 
etmelidir takilbedeceğlmlz vergi politikası, gelir 
politikası. Ekonominin genel dengesini korumak 
ve bunu geliştirme yolunda faydalı bir araç ol
malıdır gelir ve vergi politikası. Yatırımların teş
viki (için yatııi'mcıya gerekli yatının temayülleri 
ve heveslerini uyandırmak için, icap eden imkân
ları Ve tedbirleri ihtiva etenelidir bir vergi poli
tikası. Yine kalkınmanın gerektirdiği kaynak ya
ratışını ve bu kaynağın akışını sağlayacak tedbir
leri ve soup'lesse'i ihtiva etmelidir iyi bir vergi ve 
gelir politikası. 

Şimdi ikinci sualimi cevaplandırmaya gayret 
edeceğim : 

«Devleti nasıl finanse ederiz?» Devleti, tab'a-
tıyle kamudan aldığımız, daha doğrusu özel ke
simdeki münferit fertlerin tasarruflarından ka
muya aktardığımız kaynaklarla finanse ederiz. 
Devletin finansman kaynağının çok büyük nispe
tini, özel kesimden kamuya aktarılan kaynak teş
kil eder. Bunun yanında, devletin de kamu ida
releri ve kamu işletmeleri olarak yarattığı birta
kım kaynaklar vardır; fakat devlet harcatmalarım 
karşılama nispeti bakımından bu son zikrettiğim 
kaynaklar diğerlerinin yanında fevkalâde küçük-
tiLv 

Devletin özel kesimden kendkin'e aktardığı 
kaynaklan birinci planda vergi olarak görüyo
ruz. Bunun dışında vergi dışı devletin normal ge
lirleri, devletin özel kesime 'borçlanması, yani is
tikraz ve nihayet son olarak, biraz evvel de bah
setmiş olduğum kamu idarelerinin meydana getir
dikleri kaynakla r. 

İşte bu kaynakların tamamı devlet idaresinin 
masraflarını karşılamak, devletin sosyal ve ekono
mik vazifelerini (ifa etmek üzere kullanıla çaktır. 
Gelir bütçesini tetkik ve tenkidimizde bu kaynak
lar ne derece isabetli, ne derece sosyal adalete uy
gun, ne derece modern devlet anlayışına uygun 
olarak istimal edilmekte ve ne derece elverişli, 
ekonomiye ne derece güç verici bir gelir bütçesi 
ile karşı fcarşıyayız; bunu kısaca tetkik etmeye ve 
bu suallerin de cevabını bulmaya gayret edece
ğim. 

Acaba bütçenin, geüir bütçesinin getirmiş ol
duğu politikalar demıin zikretmiş olduğumuz ne
ticeleri hâsıl ediyor mu, etmiyor mu? 

Birinci planda gelir bütçesinin göz& ilk çarpan 
vasfı; özellikle vasıtalı vergiler oranının, vasıta-
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sız vergiler nispetline nazaranfoirhayli fazla oluşu
dur. Hepim'izin malumu, vasıtalı vergiler gayri-
(müterakki 'bir vergi uygulaması neticesini vermek-
fted/ir. Vasıtalı vergiler, varlıklı veya varlıksız tef
riki yapmadan, ıbütün vatandaşlara teşmil edilen 
ve vergiyi gayr-işahsi olarak uygulayan bir ver
gi dilimidir. Bu İtibarla varlıksız vatandaşlar 
üzerinde yükü çek ağır, varlıklı vatandaşlar üze
rinde 'ise yükü hissedikneyöcek nispette 'azdır; 
•ama (hitalbettiği zümre çok büyük Ibiir vatandaş 
kerimidir. Belli bir konuyu ilgilendiren vatandaş 
değil; fakat o konu ile direkt veya endirekt 'alâka
sı olalbüecek (bütün vatandaşlar ıbu verginin müha-
talbı olacaklardır. 

Talbiatıyle, ıbüyük mikyasta vasıitalı vergi sek
imde 'temin 'ettiğimiz devlet gelirlerini 'hangi kay
naktan 'alıyoruz, sorusunun cevabı da kısmen bu 
noktada çıkmaktadır. O halde ibdz, yaygın bir 
şekilde vasıtalı vergii uygulamasına devam ett'iği-
ımıiz sürece, vergi kaynağımızm büyük kedimi or
ta ve ortanın 'altındaki gelir grupları olacaktır ve 
Ibu vergiye mühatabolanl'ar daha ziyade işçi, /me
mur, muayyen 'gelirli kişilerdir. 

1974 yılında 81 milyarın üzerinde 'tahmin edi
len »genel bütçe gelirleri, geçen yıla naaaran 
% 31,7 nispetinde bir artış göstermektedir. Biraz 
sonra Ibu artışın kompozisyonunu ifade ötmeye 
gayret edeceğim. 

Vergi gelirlerinde artış % 28,8 dir, vergi dışı 
özel gelirlerde % 44,1 civarındadır ve borçlanma
da, yanıi istikrazda öngörülen artış ise % 100'dür. 

Konsolide bütçe gelirlerinin gayri safi millî 
hâsılaya oranı 1973'e nazaran 1974 yılında 
ehemmiyetli nispette artmıştır. 1973 yılında 
bu nispet '% 21,5 iken 1Ö74 yılımda % 26 Ya 
çıkmaktadır, tabiatıyle yuvarlak rakam ver
mek medbuıriyeitirideyim, % 26'ya çıkmaktadır. 

(Münakaşası çok yapılan vergi yükü mese1-
l'esine gelince; «Tüıikiyelde vergi yükü diğer 
ımemlelketlere nazaran hafiiftir.» şeklindeki mü
nakaşalar, vereceğim rakamlar ve memleketi-
.mizin efeonomük seviyesi, zannediyorum bu 
mıünaikaşalamı fazla haklı olmadığını göiste-
receikltir. 

Vergi yükü 19731de % 17,8 olarak görül-
ımdldtedir. 1974We bu oran ;% 2jl,4'e y i y e l 
im elkltodir. Bir seaıeide % 3,5'un üzerin/de bir 
veflgi yükü artışı teiklif edilmektedir, bu ge
lir bütçesiyle. 

Fert başına iflonisolide bütçe harcamalarına 
ikatılma paylan daha entretean rakamlar ve 
iaraniar vermektedir. 1971 yılında cari fiyat
larla fert başına gayri safi millî hâsıla 5 302 lira, 
fert başına 'konsolide bütçe harcamalarına ka
tılma payı 1 203 lira, oran %24,7'dir. 1972 
de fert başına gayri safi millî hâsıla 6 375 lira, 
(katılma payı 1 413 lira, oranı ise % 22,l\lir. 
1973 yılında fert başına gayri safi millî hâsıla 
7 655 lira, fconisolide 'bütçe harcamalarına 
İkatılma payı 1 648 lira oranı % 23'dür. 1974 
yılında tahmini olarak fert basma gayri safi 
millî hâsılanın 8 245 liraya veya bu yüzdeye 
çıkması icefbediyör. Konsolide bütçe giderlerine 
fert başına katılma payı ise 2 100 lira civa
rında olacaktır. Her Türk vafcanfdaşt \m, yıl 
ortalama -2 100 lira Devlet masraflarına katıl
ma payı ödeyecektir. Bu, takriben fert başına 
düşen millî gelirin % 25,6, yaklaşık olarak 
% 26 Isının konsolide bütçe gelirleri olarak ka
muya intikal etmelsi demektir. 

Vergi gelirleri, genel bütçe gelirler1! içimde 
yüksek bir nispeti teşkil ediyor, 1973 yılın
da % 84,7 olarak; ama 1974 yılında bu oran 
% 82,8'e kadar düşmektedir. Gelir Vergisinin 
bumun içindeki payı 1973 de % 26,3 iken, 
1974 de % 24,8'e düşmeMeldir. Mallardan alı
nan vergilerdeki pay % 20,5Uan % 19,7'eye; 
hizmetlerden alman vergiler 1973 de % 9,4 
ilken 1974 de % 9,3'e düşm'elk ve dış ticaretten 
alman vergiler 1973 de % 18,8 tfen 1974 de 
de 19,4'e; vergi dışı normal gelirler % 6Vlan 

% 6,5'a; istikraz da genel bütçe gelirleri 
içinde % 4,9'dan, ;% 7,4'e yükselmektedir. 

ıBu tablo kısaca gösteriyor ki, vergi gelir
lerinden ziyade vergi dışı gelirlerle bu sene 
kamu maliyesinin finansmanına daiha fazla 
ağırlıik verilmekıteidiır. Bu noktada, bu balhset-
.miş olduğumuz vergileri kilm ödüyor, sualine 
kısa bir şekilde yeniden rüeu etmek .isterim. 
Acaba Devletin finansman yükünü kim taşıyor, 
kalkınmanın yükünü kim taşıyor? 

Biraz evvel vasıtalı vergiler (bakımından alt-
gelir gruplarının nasıl müteessir olduklarını ifa
de etmiştim. Vasıtasız vergilerde de durum bun
dan pek fazla farklı degü. Vasıtasız vergilerin, 
yani Gelir Vergisinin takriben 1/3'ünü beyan
namen mükellefler ödüyor. Geri kalan 2/3'sini 
(yuvarlak rakamlar olarak ifade ediyorum) üc-
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retliler ödüyor, yani işçi, memur kesimi ödüyor. 
Rakam olarak da ifade edeceğim, 197.1 yılında 
Gelir Vergisi hâsılatı 9 5-14 000 000 beyanna-
meli mükelleflerin ödediği 3 231 000 000, geri
ye kalan 6 milyarı ise beyannameye tabi olma
yan mükellefler ödüyor. Bunda belki bir miktar 
götürü kazanç usulüyle vergilendirilenler de var; 
fakat benim öğrenebildiğim kadariyle bunun 
miktarı senede 100 milyonu aşmayacak kadar 
tfüzî bir nispettedir. Bu itibarla, vermiş olduğum 
oranlara tesir edeceğini zannetmiyorum. 

1972'de 11 063 000 000 olan Gelir Vergisi 
hâsılatının 4 420 000 OOO'unu beyannameli mü
kellefler ödüyor, 7 200 000 OOO'unu yine ücret
liler ödüyor. 1973 "te bu rakam 16 200 000 000 
(ki, hâsılat tahminidir bu.) Mükelleflerin öde
mesi gereken miktar, bundan evvelki gelişme 
oranlarına göre bulunmuş miktar 5 670 000 000, 
bunun dışında yine ücretlilerin ödenmesi gereken 
miktar 10,5 milyarı buluyor. 1974 yılında ise bu 
rakamlar daha entresan bir gelişme gösterecektir; 
20 100 000 000'luk Gelir Vergisi hâsılatının tak-
riiben 7 milyarı mükellefler tarafımdan, 14 milyarı 
da ücretliler tarafından ödenecektir. 

Burada yine dikkatimizi çeken bir nokta var. 
ıBeyannameli mükelleflerden alman vergilerin. 
beyanname veren mükelleflerim yıllık gelirlerine 
göre bir derecelendirilmesi yapılırsa, ilk altı. 
gruba giren mükellefler bu beyannameli mükel
leflerin vermiş olduğu vergiler yekûnunun % 47' 
sini ödemektedirler. Bunlar, yıllık geliri 1-115 000 
lira .arasında olan mükelleflerdir. Bu grup, ilk 
altı grupu teşkil etmektedir. 

Bu gruplar içinde dört enteresan grupu 
zikretmek isterim. Yıllık geliri 4 700 lira olan 
mükellefler, beyannameli mükelleflerin yılda 
vermiş oldukları Gelir Vergisinin % 2,1'ini öde
mektedirler. Yıllık geliri 7 840 lira »olan mükel
lefler bu miktarın % 4,9'unu, yıllık geliri 19 6.18 
lira olan mükellefler, beyannameli mükelleflerin 
verdikleri Gelir Vergisinin % 9,9'unu, yıllık ge
liri 39 bin lira, yani aylık geliri takriben 3 bin 
lira olan mükellefler, beyannameli mükelleflerin 
vermiş oldukları Gelir Vergisinin % 13,5'unu 
ödemektedirler. Bu da gösteriyor ki, bizim Gelir 
Vergisi sistemimiz, gerçek manasıyle varlığı 
olandan daha fazla Hazine masraflarına katılma 
payr almak esasına ve gayesine henüz varamamış
tır, Bu, Anayasamızın, vergiler ve Devlet <nıas-
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raflarına katılma payı hakkında, zikretmiş oldu
ğu hükümlere ne derece uygun olduğunu da bu
rada gösteriyor. 

Burada bir noktaya temas etmek isterim; ver
gi idaresi ve Maliye teşkilâtı bakımından. Maliye 
teşkilâtımız yılla vergilerin tarh, tahsil ve ta-
hukküku için 2 milyarın üzerinde masraf yap
maktadır. Halbuki bütçe gelirlerini tetkik etti
ğimiz zaman görmekteyiz ki, bu vergilerin çok 
mühim bir kısmı aşağı yukarı % 75 - 80'i Maliye 
teşkilâtı dışındaki idareler veya müesseseler tara
rından tarh, tahakkuk ve hatta tahsil edilmekte
dir ve tahsilattan -sonra Maliye Vekâletine yatı
rılmaktadır. Maliye Bakanlığının yılda takriben, 
(1974 yılı için söylüyorum) kendi teşkilâtı vası-
tasi'yle tahsil edebileceği vergi 15-20 milyar ci
varında olacaktır. Buna karşı yapacağı masraf 
ise 2 milyarın üzerinde olacaktır. Aşağı yukarı 
Maliye Bakanlığının, 10 liralık Devlet geliri elde 
etmek için 1 liralık masraf yapması gerekmekte
dir. Bu da yüksek bir masraftır. 

Bu itibarla temennimiz, esasen mükelleflerce 
veya başka idarelerce yapılan vergi tahakkuk iş
lemlerinin kontrolüne Maliye Bakanlığının daha 
fazla ağırlık vermesinde isabet vardır. Maliye 
Bakanlığı, teşkilâtını yayacağı yerde, vergi ida
relerini daha fazla personelle takviye edeceği yer
de, bu takviyeyi kontrol elemanları üzerine yap
masında daha büyük isabet görmekteyiz. Bu iti
barla vergi idaremizde ıslâhatın başlangıcında, 
kontrol elemanlarının takviyesi, Vergi Usul Ka
nununun tashihi ve «Vergi yargısı» meselesinin 
getirilmesi olarak sadece anahatları bakımından 
zikretmek istiyoruz. 

Vergi kontrol elemanlarına bir nebze daha 
temas etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de 600 
bine yakın Gelir Vergisi mükellefi var. Yıllık 
incelenen beyannameler bunların yanında fev
kalâde düşük rakamlar olarak görülüyor. 1970 
yılında 8 638, 1971'de 6 267, 1972'de 6 738, 
1973'te 8 077'dir. Takriben beyannamelerin yıl
da % 2 ilâ 2,5'u ancak vergi kontrol elemanları 
tarafından tetkik edilebilmektedir. 

Tabiatı yi e vergi ihtilâfları da aynı şekilde 
büyük bir hacim teşkil ediyor. Özellikle Vergiler 
Temyiz Komisyonuna senede .5,0 bin civarında 
dosya gelmekte ve bunun altında .dosya çıkmak
ta, bu itibarla arada da bir teraküm olmaktadır. 
öyle zannediyoruz ki, vergiler itiraz,ve temyiz 



M. Meclisi B : 89 29 . 5 . 1974 O : 1 

komisyonları yerine bir vergi mahkemesi kura
rak basit 'bir usulle, özellikle maliye elemanları
na, vergi elemanlarına 'belli oranlarda uzlaşma 
yetkisi de vererek vergi ihtilâflarını daha kalay 
'halletmek, Hazineye bu itibarla daha da fazla ge
lir sağlamak imkânı olacaktır. Çünkü, mükellef 
bir defa vergi' ihtilâfı çıkardı mı; haklı olsun, 
haksız olsun, bu ihtilâfın sonuna kadar Hazine 
bu gelirden mahrum olmak durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakama boğuk bil
giden sonra şimdi bir noktaya dönmek istiyorum. 

Vergi politikalarını ve vergilerin dayandığı 
esasları bu şekilde belirtmiş olduğumuz gelir 
'bütçesi acaba açık verir mi vermez mi? Her se
ne bütçelerde açık vereceği iddiası ileriye sürü
lür, Hükümet buna karşı, bu iddianın yersiz 
olduğu, hatta fazla vermesi gerektiği tezini sa
vunur. Burada biraz daha müşahhas ve yine ra
kamlara dayalı olarak, bu (bütçenin açık verip 
vermeyeceği hususunu belirtmek istiyorum. Büt
çe masrafları bakımından tenkitlerimi ifade et
meyeceğim burada. Çünkü, bütçede birtakım ek
sik ödenekler var. Bu kısmı bir başka konudur, 
başka zaman görüşülmüştür. Yine zamların kamu 
masraflarını tevlit ettiği bazı yükler var ki, bu 
zamları fevkalâde ehemmiyetli bulmaktayız. 
Zammın tenkidini yapacak değilim, yalnız bir 
noktasını belirteceğim. 

ilk 4 aylık fiyat .artışı (Nisan sonu itibariy
le) % 13,6'ya ulaşmıştır. 'Geçen sene bu rakam 
% 8'in (altındadır. (% 7,5 civarında, yanlış ha
tırlamıyorsam) Bu sene ilk .4 ayda % 13,6'ya 
ulaşmıştır. Bu da gösteriyor ki, fiyat artışları ge
çen seneki temponun takriben bir misli hızı ile 
seyretmeiktedir. Bunda kamu masraflarına bir 
hayli büyük ağırlık .gelecektir, öyle zannediyo
rum ki, yıl sonu itibariyle fiyat endeksi, 1974 ba
şı baz alınırsa, % 50'ye yakın, ortalama dikkate 
alınırsa % 35'in altında olmaması gerekecektir, 
bu tempo ile. 

Şimdi, bütçenin açık verip vermeyeceği konu
sunda bir de Maliye bakanlarının hassasiyetle, 
müdafaa ettikleri; «Gelirler samimî tahmin edil
miştir, gelirlerde katiyen şişirme yoktur» nokta
sında, bir - iki gelire temas ederek cevap vermek 
ve görüşümü bildirmek isterim. 

Gelir Vergisi, 1972 yılında 11 450 000 000 
•tahmin edilmiş, 11 663 000 000 gerçekleşmiş. 
1973'te 14 200 000 000 tahmin edilmiş 

16 200 000 000 gerçekleşmiş. 1974'te 
20 100 000 000 tahmin edilmekte olup, 1973 büt
çe talbminlerine nazaran % 41 oranında bir ar
tış var. Gerçekleşmeye nazaran % 24 oranında 
bir artış var. 

Şimdi bu noktada asgarî geçim indirimi me-
se'lesmii hatırlatmak isterim. (Özellikle iktidarın 
büyük kanadına.) Gerek seçim bildirgesinde, 
(zannediyorum 96 ncı sayfasında) gerekse se
çim öncesi müh'telf beyanlarında, asgarî geçim 
indiriminin, haiyat pahalılığını ve geçim şartla
rını tashih etmek bakımından mutlaka yüksel
tileceği, Cumjhurıiye't Halk Partisinin taahhüdü
dür. Eğer asgarî geçim indirimi bu yıl içinde 
yükseltlilecek ise, bu takdirde tensibedilecek nis
pete göre Gelir Vergisinden vaki olacak kayıp 
4 milyarın altında olmamak kaydıyle 9 milya
ra kaidar çıkabilir. Halbuki asgarî geçim indiri
mi bu arada hiç derpiş edilmeden, bu Gelir Ver-
ıglisi tahmini yapılmıştır. 20 100 000 000 liralık 
bu tahminin içinde asgarî geçim indiriminden 
vazigeıçme ifadesi vardır. Eğer bundan vazgeçil-
meyeceikse 4 ilâ 9 milyarlık bir gelir eksikliği 
vardır veya vazgeçjilecektir. Bu yüzden, Kurum
lar Vergisinde, geçen yılın tahminine nazaran 
% 54 fazla bir tahmin yapılmıştır. 1973 yılının 
gerçekleşmelerine nazaran da % 28 oranında 
bir fazlalık öngörülmektedir. 

Motorlu Kara Taşıt Vasıtaları Vergisinde 
bu oran daha enterasan. Geçen yılın tahminleri
ne nazaran % 180 oranında bir artış öngörü
lüyor; geçen yılın gerçekleşmelerine nazaran 
da % 170 civarında bir artış öngörülüyor. Böy
le bir rakamın bir normal vergi gelişmesi ile 
elde edilemeyeceği hepinizin malumu. Burada 
ya vergi oranları yükseltilecektir; mutlaka yük
seltilecektir veya daha başka bir çare buluna
caktır. Bu çareyi ben henüz güremiyorum. Çün
kü, çare belki şu şekilde söylenecektir; Türki
ye'de araba sayısı artacaktır, araiba üretimi art
maktadır; fakat araba sayısı herhalde % 170 
ve 180 oranında bir vergi hasılasını artırıcı nis
pette olamayacaktır. 

Dahilde alınan istihsal Vergisinde, (akarya
kıt ve tekel hariç), geçen yıla nazaran % 12'lik 
bir eksik gerçekleşme olduğu halde, bu sene 
% 37,7 bir artış görülmüştür. Geçen yıl tah
minimiz tahakkuk etmemiş, % 12 eksik; ama 
bu yıl % 37,7 bir artış öngörüyor, işletme Ver-
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fisinde yine. 1973. bütçe tahminleri % 40 ek
siği ile ger. çökleşmiş; atma biz bu .gerçekleşme
yi, eksik gerçekleşmeyi dikkate almadan % 61 
fazlasıyle bir taıhmin öngörüyoruz. Burada da 
ıherhalde bir tarife zammı veya İşletme Vergi
si mevzuunun yaygınlaştırılması söz konusu
dur, bu miktar vergiyi elde edebilmek için. 

Şeker İstihlâk Vergisinde 700 milyondan 
800 milyona bir .çıkış var. Bu normaldir, bu çı
kabilir; ama bu çıkarken şunu düşünmek ica-
beder: Şeker, fakirin belli başlı gı
dasıdır, küçük çocuğun gıdasıdır. Bura
da farkeden 100 milyon, yine fakiri tazyik ede-
re'k Devlete çekilmiş bir 100 milyon olacaktır. 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde, 
akaryakıt dışı Gümrük Vergisinde aynı şeyleri 
söylemek mümkün. Yalnız bir noktayı ehemmi
yetle işaret etmek isterim. Akaryakıtta bu sene 
16 780 000 000 vegi vardır. Bunun 380 milyonu 
igümrük, 4 milyarı istihsal, 1,5 milyarı dahilde
ki istihsal, 9 milyonu fon olarak:... Geçen sene 
bu miktar 4 790 000 000 idi, bu sene 6 780 000 000. 
İşte petrol zammımız ne işe yaramış, burada 
ıgörülüyor; petrol zammı kamu maliyesini fi
nanse ötmeye yaradı, bu maksatla yapıldı. Yok
sa dış fiyatların etkisi petrole bu zammı getir
mezdi. Petrol fiyatlarını artırırken, köylünün 
traktörünün mazotunu artırırken, dolmuşçu
nun benzinini artırırken Devlet, kendi açığını 
kapamayı düşündü. Bunu burada açıkça itiraf 
edelim. Zam zarurî iniydi, değil miydi cevabı 
burada. 

Yine bir şeye işaret edeceğim, vergi zam ve 
cezaları: Bütçede belli rakamlarda görülüyor. Gö
rülüyor; ama Af Kanunu çıktı, bunlar kalktı. 
Bu miktar bir tahsilatın da yapılması mümkün 
değil. Yine Bütçe Komisyonunda, bütçe denk
liğini sağlamak için, 622 milyon gümrük vergi
lerine ekledik. Demin gümrük vergileri üzerin
de tenkidimi Yüce Heyetinize arz etmiştim. Bu
nun üzerine 622 milyonluk bir ekleme ile acaba 
ümidettiğimiz geliri elde etmek mümkün mü 
veya böyle bir ümit ne derece samimidir? Bunu 
(heyetinizin takdirine bırakıyorum. 

Şimdi burada görülüyor ki, bütçede gelir 
talhminleri bakımından ehemmiyetli hatalar var
dır. Samimî veya gayrisamimî demiyorum; fa
kat realiteye uygun değildir diyorum. Bütçe 
tahminlerii gerçekçi değildir diyorum. Bir ihti

mal vardır, bu bütçe gelirlerinin gerçekleşme
si ihtimali; zannediyorum Hükümet buna bel 
bağlıyorum, enflâsyonun kendisini finanse et
mesini bekliyor. Fiyatlar fevkalâde artavcak-
tır; bu artan fiyatlar yüzünden vasıtalı vergi
lerde büyük bir hasıla temin edilecektir ve bu 
şekliyle de ümidedilen vergiler elde edilmiştir 
olacaktır. Ama sayın Hükümete şunu hatırlat
mak isterim ki, fiyatların artması yüzünden ka
mu masrafları da aynı nispette artacaktır. Bel
ki kamu maliyesinin finansmanı bakımından 
enflasyondan yararlanırsınız; ama bu nispette 
kamu hizmetlerlini de, netice olarak eksik yap
mak mecburiyetinde kalırsınız. Aynı zamanda 
enflâsyonun, ekonomi politikalarına ve özellik
le alt gelir gruplarına dalha yakın davranmak 
iddiasında olan bir iktidarın politikalarına ne 
derece uygun düştüğünün takdirini yine o sayın 
(iktidara bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, lütfen ta
mamlayınız efendim. 

A. P. GRUPU ADINA YILMAZ ERGENE
KON (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, G-e-
lir Bütçesi hakkındaki görüşlerimi şu kanaatle
rimle bağlamak istiyorum. 

Öncelikle Devlet bütçesi, hazırlanış ve tatbi
kinde hâkim olacak politikalardan edindiğimiz 
iıitibaa göre, israfı önleyici bir bütçe değildir. 
Kamuya intikal eden 80 milyarın üzerindeki 
kaynak, ekonominin gereklerine ve bu memle
ketin yararlarına göre kullandır değildir. Ka
munun elinde bağlı bulunan çok büyük de
ğerler, 100 milyarların üzeriudeka değerler ve 
özellikle Kamu İktisadı Teşdıbüslerindeki de
ğerler, yine bu memleektin istifadesine kulla
nılır şansına sa'hip değildir; bunlar için bir ye
nilik öngörülmektedir. 

Kaldı ki; Kamu iktisadî Teşebbüslerinden, 
'kamuya yeni kaynaklar yaratmak mümkündür. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile bütün 
milleti müteşebbis yapmak mümkündür. 
Bunların çok mühim bir kısmım halka açarak, 
bu hususu temin etmek mümkündür. Buradan 
elde edilecek kaynakları da, sosyal yatırımlara 
ve altyapı yatırımlarına intikal ettirmek veya 
geri kalmış bölgelerde, o bölgenin kalkınması 
için iktisadî gayeli birtakım yatırımlar yapmak 
mümkündür. Hükümet bu hususu da göreme
miştir veya görmek istememiştir. 
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Bu bütçe bize istikrar da getirmemiştir. 
Çünkü, fiyat artışlarından finansmanı ümiideden 
«bütçe enflâsyondan .kendisini kapayacağına, 
açığını örteceğini ümideden bütçe, elbetteki bir 
istikrar bütçesi olmayacaktır, gelir dağılımın
daki adaletsizliği düzeltici nitelikte bir bütçe 
olmayacaktır, kalkınma hedefine dönük bir büt
çe olmayacaktır; kendi finansmanını, fakirin 
sırtından, ama daha ağır bir yük yükleyerek 
çıkarmak gayesinde ve bu kararda olan bir büt
çe olacaktır. 

Son olarak şunu ifade etmek isterim: 
'Bu Gelir Bütçesi ehemmiyetli nispette açık

t ı r ve a.çığm ümid'edilen finansmanı, kamu ge
lirlerinin tahmin ve tahsil şekilleri re bunun 
için gösterilen usuller; bu memlekette fakirin 
'bir parça daha fakir edilmesine yarayacaktır. 

Hükümetin iddia ve politikasının tamamen 
aksini tatbike imkân verebilecek bir bütçe ile 
karşı karşıyayız. 

Bütün bunlara rağmen; bütçenin memleketi
mize hayırlı ve umurlu olmasını temenni eder, 
Yüce Heyete saygı, ar sunarım. (A. P. ve D. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın Erge-
nekon. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Malik Yılman, buyurunuz efendim. 

O. PI. P. GRUPU ADINA MALİK YIDMAN 
(Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri : 

'1974 malî yılı gelir bütçesi üzerinde Cumhu
riyet Halk Partisi Meclis Grupu adına, görüşle
rimizi dile getirmek üzere huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum,. 

Bu nedenle, konuşmamın başında Yüce Heye
tinize Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına say
gılar sunar, bu Bütçeyi hazırlamakta emeği ge-
çon ve tatbikatında emeği geçecek, başta Saym 
Maliye Bakanı Deniz Baykal ve tüm Maliye Ba
kanlığı personeline en samimi ve içten duyguları
mızı iletir, başarılarını canı gönülden temenni 
ederiz. 

Hazırlamış oldukları bütçe Türk ulusunun 
hayat standardını yükseltmeye matuftur. En ha
lisane temennimiz, vatandaşlarımıza insana ya
raşır bir hayat seviyesi temin edecek bu Gelir 
Bütçesinin iyi ve samimi bir şekilde tatbikidir. 
Şimdiye kadar yapılan müzakereler ve oylama
lar neticesinde, Devlet Bütçesine dahil bütün 

bakanlık ve dairelerin giderleriyle katma büt
çeli daireler gider ve gelirleri kabul edilmiş ve 
böylece 1974 malî yılı Giderler Bütçesinin 
82 472 763 943.- Tl. olan giderler toplamı ta
mamlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; asıl 
problem, bu giderleri karşılayacak gelirlerin na
sıl ve hangi şartlar altında tahakkuk edeceği
dir. Değişik bir ifadeyle, giderleri karşılayacak 
gelirlerin, hangi kaynaklardan ve nasıl temin edi
leceğidir. 

Şimdiye kadar ki tatbikat, bu kaibil gelirler 
ya yeni ihdas edilecek vergiler koymak veya
hut vergilerde bazı değişiklikler yapmakla 
oluşturulmuştur. Ancak, böyle bir düşünce bu
günkü şartlar muvacehesinde geçerli değildir. 

Bizim düşüncelerimiz; Devletin iktisadi po
litikasının, memleketimizi dünya politikası mu
vacehesinde şartlara uydurmak suretiyle ge
lir ve giderlerin birbirini karşılaması merkezin
dedir. 

Muhterem, milletvekilleri; millî ekonomimiz
de opiimal istihsal gücünü mümkün kılacak ya
tırımlar, merkezî bir program içinde yürütül
mektedir. Gerçi enflasyon dolayısıyle senelerden 
beri tahrip olunan sermaye teçhizatı ve iktisa
dî ahlâkın yaratılması için bazı tedbirleri al
mak icabetmektedir; fakat alınan her tedbirin 
il-Uıihaye selâmetle kontrol ve tatbiki mümkün 
ol: ı i) yaicağından; kon j onktürel dalgalanmaların 
bizi tekrar enflasyonun kucağına atmaması 
için, yetkililerden uyanık olmalarını temenni edi
yoruz. 

Alınacak tedbir ne olursa olsun, taıtibiki ol
madığından tesirsiz kalabilir. Bilhassa iktisaden 
geri kalmış toplumlarda, tedbir, suçluya verilen 
ceza".in karşılığıdır. Halbuki, iktisadî manada 
tedbir; varılmak istenen gayeye erişmek için 
alnıru ası ieabeclen karar ve davranışların heye
ti mecmuasıdır, işte, şimdiye kadar ekonomik 
bünyemizde uzun devreli bir programın olma-
masııi' dan, refahımız pek kısa, fakat sefaletimiz 
bir ömür olmuştur. 

Millet olarak her şeye yeter dediğimize göre, 
devlet olarak bu başıbozuk derde deva olma
yan münferit davranışları bırakmalı ve en azın
dan realist olarak, uzun devreli istihsal gücümü
zü hesaplamalı ve optimal refahın peşinde koş
malıyız. 
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Eğer hakiki mürşit ilim ise, gerçek çıkar yol 
da budur. Ancak bu takdirde memleket mukad
deratını siyasî nüfuz ve sermaye baskısından 
kurtaraibiliriz. 

Esibaibı mucibeyi böylece tespit ettikten 
sonra; yeniden yapılacak planlamanın bünye
sini, daha doğrusu um,um,î prensiplerini hazırla
mak icalbeder. Yeniden planlamadan bahsediyo
rum,. Çünkü, plan hedefleri gerçekleşmiş olma
sına rağmen muasır ekonomilere yetişmeye kâ
fi değildir. 

Millî ekonomimizde optimum refahı temin et
mek için, iktisadî politikamızı dört ayak üze
rine bina ötm,emiz icaıbetmektedir. 

1. Bunlarda, başkalarının refahı ile telif 
edilebilir olmak şartıyle azamî özgürlük, 

2. Opltimum bir hayat standardı, 
'3. Umumiyetle kahul edilen adalet Ve hak

kaniyet ölçülerine uygun bir gelir bölüşümü, 
4. Himayesiz olarak milletlerarası iktisadî 

mübadelelere iştirak etmektir. 

Bu dört prensibin iktisadî politikaya bir kül 
olarak hâkim olması, fert ve millet olarak re
fah ve sükuna kavuşmamızı teinin edecektir. 

Zamanımızın iktisadî doktrin inkişafını dik
kate alarak tespit ettiğimiz bu prensiplerin, 
ekonomik hayatımıza ışık tutacağı izahtan va
restedir. 

Münakaşalar ne olursa olsun; saf bir iktisa
dî doktrin tatbikatını veren bir numune memle
ket görmediğimize göre, kâğıt üzerinde bir dok
trin kisvesine bürünmek, tekrar geri gitm;em,izi 
intaç eder. Bu itibarla, sabit bir doktrin yerine, 
tahakkuku mümkün iktisadî politikayı samimi
yetle benimseyip tatbik ötmemiz iktiza etmek
tedir. 

Şimdiye kadar müstakar iktisadî bir politi
ka takip edemediğimizden, topyekün optinıal 
hayat standardı yerine, sosyal adaletle bağdaş
mayan bir millî gelir bölüşümü, kalkınmamızı 
köstekleyen birinci faktördür. Zira, sermayenin 
bu devirlerde daha çok imkân bulduğu ve kar
şısında zayıf bir işçi ve müstehlik kitlelerini bul
ması, onu fahiş bir kâr arzusuyle ihtikâra sev-
'kctmişjtir. Saniyen, Hükümetin de muvazeneli bir 
maliyesi olmamasından ileri gelen bir müdaha
lesi, kapitalistlerin mahdut gelirli geniş halk 
kitlesini istismar etmesine kâfi gelmiş ve gel
mektedir. 

j Noı'mal netice olarak da, cemiyetimizde, ma
alesef, orta halk tabakası silinmek üzeredir; ya 
geliri ile refah içinde yaşayan, yahut da sürü
nen iki grup temayüz etmiştir. Bunun içindir 
ki, piyasamızda iktisadî ahlâkın normal netice
lerini göremiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; Cumjıurjiyet. ku
rulduğundan bugüne kadar, düstur olarak «Dev
letçi ve himayeici» bir iktisadî politika takip et
tik. Bununla, iktisadî hayatımızı istikrara ve 
ileri bir seviyeye yükseltemediğimiz gibi, mem
lekette optimal bir hayat standardı da teessüs 
ettirem,edik. «Himaye»nin lügat manası ne 
olursa olsun, iktisadî hayatta neticesi meşru ve 
rasyonel olmayan teşebbüsleri kuvvetlendirme 
gayretleridir. Lâkin bünyesi hasta veya iktisa
dî, teknik sebep ve şartları haiz olmayan bir iş-
lotınenin hayatını baki kılmak için himaye et
mek, hukukî mesnetten mahrum; vengi icat et
mektir. 

Millî ekonomimizde himayeciliği mevzii ola
rak tatbik edemediğimiz müddetçe; ihtisaslaş
ma, ihtisas mallarının kalite ve miktarını ço
ğaltma yolunda alınacak her tedbir a)kîm kal
maya mahkûmdur. Çünkü, bir devlet olarak: 
milletler camiasında yerimizi aldığımıza göre; 
artık işletmelerimizi hafif hafif dış rekabet rüz
gârına bırakmamız yerinde bir harekeıt olacak
tır. Dış rekabete uğramayan işletmeler, dünya 
maliyetine istihsal etmek zaruretini hissetmez
ler; meşru kâr yerine istismar zihniyetine sa
parlar. İktisadî bir ifadeyle, verimlilik yeri
ne kârlılık peşinde koşanlar; yatırımlarını istih
sal mallarına değil, umumiyetle istihlâk m,alla-

I rina tevcih ederler. 

Normal zamanlarda, istihsal ve istihlâk mal
larını himaye etmek «Tüccar Devlet» demektir 
ki, bunun kaynağı demokrasi değildir. Demok
raside, siyasî hürriyetin yanında iktisadî hür
riyet gelir. Memleketimizde iktisadî hürriyet he
nüz yeteri kadar olmadığından, müstehlik kit
lesi, stokçu, istifçi ve sözde sanayicilerin sömü-
rüsündeidir. Maalesef, Devlet şimdiye kadar hiç
bir mevzuda kontrol ve müessiriyetini göstereme
miştir. Bunun da tek sebebi, devlet otoritesini 
temin edecek memur ve hizmetlilere ekonomik 
özgürlüklerin sağlanmamış olmasıdır. 

En çok 2 bin Türk lirası alan bir kontrolör, 
I milyonluk bir işyerini kontrol etmekte zorluk-
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larla karşılaşır; hele arkasında devlet gücü yok
sa hiç kontrol edemez. Acaba, şimdiye kadar ce
sim, firmaların hangisinin hesapları kontrol edi
lebilmiştir? Fakat, bundan sonra olacak ve do
kunulmazlığı olan, kontrol edilinm,ezlik zırhına 
bürünen cesim, firmalar da eskisi gibi rahat, hu
zur içinde vergi zayiatı, daha açık bir dille ver
gi kaçakçılığı yapamayacaklardır. Kontrol va
zifesini yapacak elemanların arkasında devlet 
gücü bulunacaktır. 

Eliuıizde maliye ilmine vakıf geniş bir po
tansiyel mevcuttur. İktisat, siyasal ve ticarî ilim
ler akademileri senede binlerce mezun ver
mektedir. Bu gençleri yetişme devresini mütea
kip gorovl.endireli.rn; bu konuda kanun teklifi 
getirelim; hem, vergi zayiatından mütevellit olan 
Hazine zararını önlemiş, hem, de bir istihdam 
sorununu halletmiş, oluruz. 

Ilü'küm.etimizin vergi mevzuatı ve ver,gi ida
resine ilişkin ıslah edici tedbirleri gerçekleşirse, 
- ki gerçekleşeceğine inanıyoruz - 1974 yılında 
öngörülen 20 100 000 ÖO0 olarak saptanan gelir 
vergisi hasılatı en azıııdaın bir misli artacaktır. 

Yine 1974 yılı gelirler bütçesinde tespit edi
len 6 milyar liralık bir iç istikraza lüzum kal
mayacaktır. 

Günün şartlarına göre basit usullerle ve mev
zuat, eleman ve teşkilâtla vergi daireleri dalıa 
verimli hale getirilebilir. Maliye Bakanlığında 
binlerce yüksek tahsilli memur nıeveuttur. Bun
lardan istifade edeceğimizi ümit ediyoruz. 

Maliye teşkilâtını realist bir düzene getir
mek için hem teşkilât ve hem. de mevzuatta 
önemli ıslahat yapmalıyız. Bu operasyon güç bir 
iş değildir. 

Saym milletvekilleri, vatandaşlık sadece dev
letten istemekle olmaz; vatandaş aynı zamanda 
vermekle yükümlüdür. Her kazanan kazandığı 
ı.^pette devlet harcamalarına katkıda bulul
mak durumundadır. Bu Anayasamızın amir 
hükmüdür. Bu katkıya kanun çerçevesi dahi
linde tam, olarak iştirak edenler memur ve hiz
metlilerdir. 

Millî gelirimize, Gelir Vergisinin katkısı en 
az % 30;a çıkartılmalıdır. 

1974 malî yılı bütçesinde görüldüğü gibi, 
82 472 763 943 Tl.lık gelirin sadece 20100CC0 000 
TL. sı Gelir Vergisi olarak hesaplanmıştır. 

Temenni ediyoruz ki, Maliye Bakanlığının re-
organizaayon teklifi ve Yüce Meclisimizin- kabu
lüyle bütçe içindeki Gelir Vergisi, Batı ülkele
rinde olduğu gibi % 30 - 40 nispetinde millî ge
lirdeki yerini bulsun. Bu bir hayal değildir. Şim
diye kadar yapılmamış; fakat şimdi yapılması 
öngörülen organizasyon neticesi olacaktır. 

Bu sebepten Cum;huriyet Halk Partisi Grupu 
olarak, 1974 malî yılı gelirlerinin % 100 gerçek
leteceği ve 6 milyarlık iç istikraza lüzum kalma
dan tahakkuk edeceğine inanıyoruz. 

Şöyle ki, Sayın Maliye Bakanına ve teşkilâtı
na bir önerimiz var. Hazırlamış oldukları büt
çede, teşkilâtlanmamış kredi piyasasının katkısı
nı göremedik. Gayet basit usullerle bu meşhur 
teşkilâtlanmamış kredi piyasasından da asgarî 
bir kaç milyar gelir sağlanabilirdi. Takip edil
meleri de zor değil. Tapu kayıtları ve icra daire
lerinde çok rahat bir şekilde takip edilebilirler. 

1974 yılı gelir bütçesi devralınmış bir bütçe
dir. Hükümetimizin asıl başarısı, bundan sonra
ki bütçelerde olacaktır. Buna rağmen gelir da
ğılımını titizlikle tanzim, etmesini temenni edi
yor ve bekliyoruz. 

1>974 malî yıllı bütçesinin memleketimize ha
yırlı ufuklar açmasını temenni eder, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Yüce Meclisi saygıy-
le selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Millî Selâmet Partisi adına Saym Turfhaıı 

Akyel; buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA M. TURHAN AK-

YOL (Malatya) — Saym Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

1974 malî yılı program - Bütçesinin Gelir 
bütçesi üzerinde Millî Selâmet Partisi Grupu-
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Bu münasebetle Yüce Meclise Millî Selâmet 
Partisi grııpunmı saygılarını sunarım. 

Saym milletvekilleri ^ 
iMillî Selâmet Partisi Grupu adına yapaca

ğım konuşmaya girmeden önce şu hususu belirt
mek isterim. Bütçeyi; memleketin iktisadî şart
larına intibak edebilecek esnekliği olan sistem 
değiştirici, iktisadî refahı hazırlayıcı bir hale 
getirmek lâzımdır. Bugün dünya yüzünde tartı
şılmakta olan ve kesin hatları ile tatbikatı ol-
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mamakla beraber nazarî olarak birçok ekonomi 
düzeninin eleştirisi yapılmaktadır. Bunlar, sos
yalist;, komünist ekonomi düzeni; liberal - kapi
talist ekonomi düdeni, millî ekonomi düzeni, bir 
de bunların arasında karma ekonomi düzenidir. 

Bu ekonomik düzenlerin malî yapılarının kı
sa bir tahlilini yaptıktan sonra, asıl konuşmak 
istediğim, Anayasa doğrultusundaki, bugünkü 
bütçenin gelirler kısmı hakkında, Millî Selâmet 
Pıaritliseinıin görüşlerdim, objektif olarak eleşltirM-
ni, değerlendirmesini vte temennilerini arz etme
ğe çalışacağım. 

Malumlarınızdır ki, sosyalist - komünist eko
nomi düzeninde serbest rekabet, serbest piyasa, 
anüMydt hakkı ve fializ olmadığı veya çok sınır
lı olduğu için, fertlerin giderleri 'gelirlerine göre 
ayarlanmaktadır. Buna ıgöre, fertler için kâr 
mevzuu diye bir şey olmadığından, elde edilen 
ücretten de vergi meselesi diye bir şeyin mevzu
bahis edilmemesi lâzımdır. Tek .patron devlettir. 

Liberal - kapitalist düzende; sınırsız serbest 
rekaret, serbest piyasa - faiz ve mülküyet hakkı
nın olması dolayısıyla, fertlerin sınırsız kâr yap
ma imkânı bulunduğundan, elbetteki, devlet 
masraflarına elde ettiği kâr nisbeıtinde katkıda 
bulunması, yani vergi vermesi lâzımdır. 

Millî iktisat düzeninde ise; mülkiyet hakkı 
serbest ve faizsiz piyasa olduğundan, kuvvetli 
bir ahlâk eğitimi mevcut bulunduğundan, ne 
devlestikı forttlleri, ne de seraıııayenin işçiyi sönuür-
anesi nıevzubaMs oilnnayıacağı gibi; ferdi, ferdin 
fendin devleıti, devkıtrlın ferdi sömürmekti diye 
ibiır şey düşünülemez. 

taşanların hakları ile oynamak ateşle oyna
maktan daha tehlikelidir. Haksızlıklar mev<d 
dahi olsa yine de cemiyetin bütününü rahatsız 
edecek ıgüçtedir. 

Günümüzde en ziyade başıboşluk ve keşme
keşi! k içinde bulunan hayat ticarî hayattır. 
Korkunç bir hırs ve açgözlülük birbirlerini; bil
hassa büyük nermaye ,olanca zulmüyle dar ve sa
bit gelirlileri ezmektedir. Dünya çapındaki para, 
faiz ve spdküialgyöiı oyunları, maddî kaynakları 
gittikçe belirli zümrelerin tekelinde toplamakta, 
bu maddî güçleri ile dünya siyasetinde hâkim sı
nıflar doğurmaktadır. Bu sermaye gücü hak ve 
adaletin yerine kuvveti hâkim kılmakta, dur
madan ezilenlerin adedini artırarak, komüniz
min yayılmasına zemin hazırlamaktadır. 
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Paraya, istismar fırsatı tanımamak kazancı. 
kâra, meşru ölçüler içerisin1© sokmak lâzımdır. 

Ticarî faaliyetlerin geniş bir serbestlik için
de olmasının piyasaya canlılık getireceği doğru
lanmıştır. Fakat, mürakabesiz bir ticaretin soy
gunculuk olduğu da ortadadır. 

Bugünkü vergi sistemi ile, büyük sermaye
nin frenlenmesine, kamu yararına kullanılması
na imkân yoktur. Liberal - kapitalist düşünce
nin <.<Çok kazansın çok vergi versin» ızihniyeti-
nin sakatlığı meydandadır. Bu zihniyette İsrar 
etmek, komünizme açık davetiye çıkarmak de
mektir. 

Kavdan alınan vergi zenginden alınmış sa
yılmaz; bilakis, yükseltdieaı fiatiarda, faikir halk
tan tahsil edilmiş olur. Millî ekonomik ve sos
yal adalet sisteminde vergi 'kârdan değil servet
ten ve istihsalden alınmak suretiyle, ıgelirin (ger
çekleşmesine sarf edilen emtek ve sermaye mik
tarı ne kadar az olursa, vergileme nispeti o ka
dar yüksek olur. Tersine emek ve sermaye ço
ğaldıkça vergilleme nispeti azalır. 

Bugünkü üniversitelerknliz de sosyaüliıst ekoaıo-
ımi ve ımJallî yapısı liberal - kapitolıLstt ekonomi ve 
malî yapısı okutulmakta, hatta ilkel ekonomi
den başlayarak bütün ekonomi çeşitleri, bunla
rın müelliflerinin söyledikleri sözler ,hayat hi
kayeleri okutulduğu halde, millî ekonomi düze
ni ve malî yapısı hakkında ilmî olarak mukaye
seli hiçbir şeyden bahsedilmemektedir. Bu hu
susta Hükümetin ve Üniversite Senatosununun 
dikkatlerini çeker, İslâm İktisat Fakültesi veya 
hiç değilse İslâm İktisat Kürsüsü, İslâm Maliye 
kürsüsü vakit geçirmeden ihdasını temenni ede
rim. 

Bu umumî tanımlamayı yaptıktan sonra, Mil
lî Selâmet Partisi fahiş faiz ve dengesiz piyasa 
politikasından doğam malî ve ekonomik gidişat
tan Ülkemizi kurtarmak kararındadır. 

Fakir vatandaşlardan vergi almımianıaısı için 
asgarî geçim hadlerinin piyasa fiyatlarıyle mü
tenasip olarak ayarlanması ve gerçeğe uygun 
bir ifuafiyiet prensibini tatbikatını temenni et
mektedir. 

Hükümet programında da tarifini bulan ver
gi sisteminde sosyal adalet ve kalkınma amaç
larına uygun değişiklikler; basit, âdil, formali
tesi/. ödeme gücünü esas alan ve bünyemize uy
gun bir vergi sisteminin getirilmesi, yatırımla-
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rı güçleştiren hükümlerin kaldırılması ve değiş
tirilmesinde Millî Selâmet Partisi olarak her 
zaman canı gönülden destekleyici olacağız. 

Küçük esnaf ve sanatkârlarımızı, küçük 
tüccar ve çiftçilerimizi, maliyecilerin bile güç
lükle başarabildikleri defter tutma mükellefi
yetinden kurtarmak lâzım olduğuna inanmak
tayız. 

Banka kredilerinin verilmesinde faydalı ve 
veıııın'li is yapmak isteyen vatandaşlarımıza ko
laylık sağlanmasını, gelir ve servet dağılışının 
âdil esaslar içerisinde gelişmesini temin etmeyi 
teklif ederiz. 

Kredinin işverene imi, tüccara mı, işçiye nii 
verilmesi lâzımgeldiği noktasında durarak ince
lemek icapettiğine inanmaktayız. 

Kredi işverene verilecek olursa : 
Bir müddet sanayii gelişecek, sermaye işve

renin yani müteşebbisin elinde billûrlaşarak 
stokçu, halkı ezici sermaye haline dönüşecek, 
sınıf ve siyaset baskısı bu işverenlerin elinde 
bulunacak, baskı unsuru olacaktır. 

Kredi tüccara verilecek olursa : 
Mallar üzerinde hiçbir değişiklik yapmayan, 

zaman ve mekân değişikliğinden kâr yapan 
tüccar; stokçu, spekülatif oyunlar içine düşen, 
siyaset baskısını da elinde tutan bir sınıf do
ğacaktır. Bu kredinin bir kısmı işverene dö
necek, diğer taraftan işçi ve köylüye kredi açan 
ikinci bir kredici, taksitei bir sınıf teşkil edil
miş olarak sermayenin emeği sömürmesi orta
ya çıkacaktır. 

Kredi işçi ve köylüye verilecek olursa: 
Çok geniş bir kitleyi teşkil eden emekçi sı

nıfı bu kredi ile alış - verişini peşin parayla ya
pacak, paranın tedavül sürati artacak, alış gücü 
artacak olan bu geniş kitle tüccara, tüccardan 
da işverene doğru yansıyacağından ekonomi 
sürat kazanacak, sanayi gelişecek, gittikçe alı
cı güçleneceğinden malların kalitesi düzelecek; 
siyasî, ekonomik baskı olmayacaktır. Böylece 
faizsiz kredi mekanizması kitleler arasında bir 
baskı unsuru olan sermayenin emeği sömürmesi
ne mani olacaktır. 

Ekonomik devre süratli yaygın kalkınma 
hamlesine girmiş olacak, bundan dolayıdır ki 
süratli, yaygın, hamleli kalkınma isteniyorsa, 
kredinin faizsiz olarak en büyük kitle olan işçi 

ve köylüye, yani asıl üretici ve tüketici sınıfa 
verilmesi lâzımgeldiğine inanıyoruz. 

Kredi ve banka işleriyle yalnız devletin uğ
raşması lâzımdır. Bankalar faiz yerine kâr ve 
zarara iştirak eden birer şirket, hatta kârlı iş
lerle uğraşmasına mani olunarak bankaları bi
rer devlet müessesesi, vakıf halinde düşünmek 
ve bu sekile sokmakla refah ve huzurlu bir ce
miyetin doğacağına inanıyoruz. 

Bugünkü bütçe, karma ekonomi sistemi içe
risinde hazırlanmıştır. Tatbik edilen bankacı
lık, kredi politikası ve vergi, yüksek faiz had
leri yoluyle kazanç sağlamaya ağırlık vermiş
tir. Bundan dolayıdır ki fiyatlar devamlı ola
rak artıyor, para kıymeti faiz hadleri nispetin
de düşüş kaydetmektedir. 

Bu umumî görüşleri gelir, banka, kredi fa
iz ilişkileri ana hatlarıyle ilmî ölçülerle incelen
dikten sonra gelir bütçemizin yani (B) cetveli
ni te' kik edecek olursak, devlet gelirleri; 

.1. Vergi gelirleri, 
2. Vergi dışı normal gelirler, 
3. Özel gelirler ve fonlar, 
Olmak üzere üç kısımda toplandığını görü

rüz. Toplam olarak gelir bütçemiz 75 657 576 903 
TL. sidir. Gider bütçemiz 81 657 576 093 TL. 
sı olarak bağlanmıştır. Aradaki 6 milyarlık 
fark iç istikrazla karşılanmış ve böylece denge 
sağlanmıştır. 

Bütçenin yapımında emeği geçen tüm Maliye 
camiasına ve Sayın Bakana teşekkür eder; büt
çenin memleketimize hayırlı olmasını Cenabı 
Hak'tan niyaz eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-

pu adına Sayın Salih Yıldız'mdır. 
Sayın Yıldız buyurun efendim. 

iC. G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

CumJhuriyetçi Güven Partisinin 1974 yılı 
Gelir Bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerini 
arz etmeye çalışacağım. 

iSöız'lerime ballarken, bu bütçenin, devleti
mize, milletimize yararlı ve uğurlu olmasını di
liyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
iG'örüşmcIk'te okluğumuz 1974 bütçesinde (Ge

nel - Katma bütçeler bir arada) konsolu:1e bütçe 
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Igeliri Hükümetçe 82 472 763 000 lira olarak 
taıkmin edilmiştir. Bütçe Komisyonu bu tutara, 
(bilindiği üz^re 623 milyon eklemiştir. 

Hükümetçe takmlu edilen konsiob.de 'bütçe 
/'gelirinin terekküp tarzı şöyledir : 

Verıgiler : 67 milyar 105 milyon, 
Yengi dışı normal gelirler : 5 milyar 309 mil

yon 696 bin, 
Özel gelirler ve fonlar : 2 milyar 620 milyon, 

Katma 'bütçeler gelirleri : 1 milyar 438 mil
yon, 

Koırfâolide bütçe gelirleri : 76 milyar 472 
milyon 76i3 bin TL. 

ıClenel To.planı : 82 milyar 472 milyon 7(13 
(bin TL. 

iClöıülüyor ki, konsolide bütçe gelirleri için
de en büyük pay vergi gelirlerine ait bııhm-
ımaktadır. Bütçeyi besleyen ve istikraLÜI bir 
.'kaynak olan vergilerin bütçe içkide önemli bir 
yer işgal etmesi hiç şüphesiz memnuniyet ve
rici bir durumdur. 

iSoıiı birkaç yıldan beri bu oran devamlı bir 
artış göstermiştir. Nitekim; .1970 yılında, genel 
ıbütçe içinde vergi hâsılatının oranı % 69,5 ilçen, 
bu oran 1971 de % 77,3'e, 1972 de % 76,6'ya, 
1973 te % 84,7Vc yükselmiştir. 

iSağlam bir malı!ye ve sağlıklı bir bütçeye 
'kavuşmamız için, bu oranın datıa da yüksel
mesini ve c/o 90 civarına ulaşmasını temenni 
ediyoruz. İliç şüpkesiz ki, bu yengilere yapı
lacak lâalettayin zan.l'arla değil; ülke olarak, 
millî •gelir olarak kalkınmamız sonucunda varı
lacak âdil bir vergi dağılımı ile olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Yengi gelirlerimiz, 
ıgöviedüğü üz eve, mutlak rakamlar olarak art
tığı gibi, gayri safi millî gelir içinde nispî ola
rak da artmıştır. 

119)50 yılııda verıgl gelirlerimiz 1,5 milyar 
liradan ibaret bulunuyordu. Bu miktar; 

19ı6i0 yiknda 5 milyar 177 milyona, 
4970 yılında 23 milyar iliraya, 
4972 yıbndaı 39 milyar liraya, 
4973 yılında 52 milyar liraya, 
4974 yılında ise 67 milyar liraya yükselmiş

tir. 

Vergilerin gayri safi millî lıasılla içindeki 
oranları da yıldan yıla muntazam bir şekilde 
artmıştır : 

4983 yılında % 11,7 olan bu oran, 
49GI5 yılında % 12,7'ye, 
1970 yıkınla % 45,8'ya, 
il973 yılında % 47,8'e yükselmiştir. 
Bu artışların bir kısmı para değerindeki düş

melerden husule gelmekle beraber, yengi siste
minde gerçckloş'krilmiş olan ıslahatın 'bu geliş
melerde önemli rolü olmuştur. 

Ayrıca, vergi gelirinin gayri safi millî hâ
sıladaki a r t ı la r ı yakından takip eder hale gel
miş olmatum da vergiciliğimizde olumlu bir ge
lişme şeklinde görmek lâzımdır. 

Bu olumlu gelişmelere rağmen, vergi gelir
lerindeki artı'41ar henüz plan hedeflerine ulaş
mamıştır. Bu arada kavrayamadığımız bazı ver
gi rezervleri vardır. Yengi sistemimizin, çeşit
li seibepleıie henüz verıgilendirmeye muvaffak 
olamadığı matraklar da mevcuttur. 

Bunun yanında, vergi dağılışında tam bir 
adalet sağlanamamıştır. Bu ve buna benzer se
beplerle diğer malî müesseselerde olduğu gibi 
Ve ngi sistemimizde ıs lak a muhtaç kaidedir. 

Yergi sistemimizdeki ıslahat ihtiyacına Üçün
cü Kalkınma. Planında da işaret edilmiş ve bu 
ıslâhatın amaç, ve hedefleri planda ayrıntrlarıy-
le tespit olunmuştur. 

ıGere'k planda ve gerekse geçmiş hükümet
lerce tespit edilmiş olan ısla'hat hedeflerini şu 
•şeklide sıra!aya/biliriz : 

I) Yengiden azamî hâsılayı sağlamak, 
2)- Vegl yükünün âdil bir surette dağılma

sını temin etmek, 
ö) Akngi .slstemrnılzin, ekonominin gelişme

sine yardımcı ve teşvik edici bir nitelikte olma
sını sağlamak, 

4) Yengi sistemimizi, so:syal adaletin ger-
•çeloleştkilmc'sine yararlı bir araç haline getir
mek. 

ö) Yengi ziyamı önlemek. 
6) Vergi hukukumuzu demokratik kuralla

ra uylgun halde geliştirmek. 
Bir diğer nıokbı da, belli bir süre içinde tam 

üyesi olma kararını verdiğimiz Ortak Pazar 
memleketlerinin yengi sitemi ile kendi sistemi-

http://konsiob.de
http://To.pl
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mîz arasında bir ahenk sağlamak zarureti ille 
karışı karşıya bulunduğumuzdur. 

Hükümet Programında ve Sayın Maliye Ba
kanının Bütçe Komisyonunda ve Yüce Mecliste 
yaptığı konuşmalarda, yukarıda saydığımız hu
suslara işaret edilmiş olmasını memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

'Ancak, bu vaadlerin gerçekleşeceği hususun
da ciddî endişelerimiz vardır. Şöyle ki, sözü 
edilen ıslahat hususunda Hükümeti teşkil eden 
partiler arasında bir görüş birliği sağlanacağı
na inanmıyoruz. 

Modern vengi şist emler inin başilıca dayanağı 
Oelir Ver'gisidir, Devlet Bütçesine ve plana kay
mak sağla'makta olduğu kadar gelir dağılışını 
iyileştirme halamından da Gelir Vergisinin ver
gi sisltomi içindeki yeri ve önemi büyüktür. Bu 
söbepıle işe Gelin Yengisinden başlamak lâzım-
'dır. Gelirden vergi alınmasına karşı olan Millî 
Selâmet Partisinin düşünülen ıısilaıhata rıza gös
tereceği çıok şüıplhelidir. Bugüne kadar Meclise 
veıigi konusunda herhangi b,ir teklif getirilme
miş olması "bu endişemizin yersiz olmadığını gös
teriyor. 

Daha fazla gecikmeye mahal kalmaması için, 
her şeyden evvel koalisyon ortakları arasında, 
işaret etlğimiz ilkeler üzerinde bir mutalbakat 
(sağlanması gerekmektedir. 

Mulht e rem a r k ad aş'l arım, 
iGeLir Vengisinde yapılacak değişikliğin ba

lsırada verıgi tarifesi •gedmektedir. Para değerinin 
düşmesi selbelbiyle Gelir Yengisi tarifesinde, ilk 
igel'ir kademeleri İ!çin vengi oranı çok yüksek bir 
İhale gelmiştir. Bu durum vergi adaletsizliğini 
alalbiMiğine artırmıştır. Düşük gelirli mükellef
lerin ver'gi yükü ağırlaşmıştır. Bu yüzden ilk 
'gelir kademelerindeki yükseklik yengideki müte-
rakkiyleti çok sert bir halle getirmiştir. Her şey
den evvel bu durumun süratle düzeltilmesi lâ
zımdır. 

Bunun gibi, yeni şartlar, Gelir Yergisinde 
(asgarî geçim indirimi) ücretlerde götürü gider 
indirimi hadlerinin de genişletilmesini zorunlu 
'hale getirmiştir. 

Herkesten malî gücüne göre verıgi alınması 
ilkesini zedelemekte olan ibıı durumun ele alı
narak öncelikle düzeltilmesi gereğine inanıyo
ruz. 

ıGelir Yengisinde, üzerinde durulmasına ihti
yaç gördüğümüz konulardan (biri de, küçük es
nafın sanatkârın ve küçük çiftçinin defter tut
ma işidir. Esnaf Ve küçük sanatkârlarla, kü
çük çiftçi vatandaşlarımızı külfetli defter tut
ma usullerinden kurtararak, bunun yerine götü
rü usullerle ve ilgilendirilmeleri yoluna gidil-
müsinde hem mükelllef, hem de hazine bakımın
dan büyük yarar vardır. Bunun geçen dönem
lerde de gelir bütçesi Vesilesiyle arz etmiştik, 
inancımızı bir dalha tekrar etmede yarar gö-
rüyloriuz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Birkaç yıldan heri uygulanmakta olan İşlet

me Yengisinin ekonomik: hayatımıza olumsuz 
'etki yaptığı ve gayri meşru rekalbete yol açtığı 
kesin surette anlaşılmıştır. 

(Bunun gilbi, VasıtaJlı Yengilerimiz arasında 
hnigün uygulanmakta olan İstihsal Yengisinin, 
ekonomik s'elktöıller arasındaki dağılış tarzının 
iktisadî gelişmemiz üzerindeki olumsuz etkilisi 
kendisini gün geçtikçe dalha fazla hisettirmeye 
(başlamıştır. 

İktisadî gelişmemiz üzerindeki bu olumsuz 
etkilerin de süratle ortadan kaldırılması zorunlu 
ihale ıgelmiştir. 

ISaym arkadaşlanm, 
Bu vesileyle, öteden beri her bütçe görüşme

sinde üzerinde ısrarla durulan Vasıtasız ve Va
sıtalı yengilerimiz arasındaki nispe tilere birkaç 
cümle ile temas etmek istiyorum. 

Bilindiği üzene, bir vengi sisteminin âdil 
olup olmadığını gösteren ölçülenden biri de va
sıtasız ve vasıtalı vergilen arasındaki nispettin. 
Doğrudan doğruya mükellefin ödeme gücüne 
hitap eden vasıtasız vergilerin, sistem içinde 
gayriâdil olarak vasıflandırılan vasıtalı vergi
lerden daha fazla yer tutması arzu edilin. 

Yılllandan beri Cumhuriyet Halk Partisi, 
muhalefet yıllarında vergi sistemimizi bu ba
kımdan birçok eleştirilere tabi tutmuştur. 

— 479 
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Bütçe Komisyonunun raporundan öğrendiği
mize göre,, geçmiş yıllılarda vasıtalı ve vasıtasız 
vergilerimiz arasındaki oranlar şöyledir; yüzde 

olarak arz ediyorum: 

Vasıtasız Vasıtalı 
Yıl 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

vergiler oranı 

(#) 

35 
36 
37 
36 
38 
3a 
39 
43 
41 

vergiler 

65 
64 
63 
64 
62 
62 
61 
57 
59 

(*) Tahminen 

Arz ettiğini rakamlar, 1973 yılına kadar 
vasıtasız vergiler oranının % 40'm altında kal
dığını göstermektedir, ilik defa 1973 yılında ı 
bu oran % 40'ı aşarak % 43'e ulaşmıştır. 

Yeni iktidarın getirdiği 1974 bütçesinde ise , 
bu oran yeniden düşmeye başlamıştır. Bu se
beple, vergi ıslâhattı yapılırken bu durumun da. 
gözönüne alınarak, doğrudan doğruya vergi 
ödeme gücüne hitap eden dolaysız vergilerle, do
laylı vergiler arasında vergi adaleti ve iktisadî 
icapları bağdaştıran ölçülü bir nispet tesisine 
çalışılmasını gerekli görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Vergi konusundaki yaygın şikâyetlerden bi

r i do vergi ziyamın önlenememiş olmasıdır. Bi
lindiği gibi, vergi ziyamın yaygın bir hale gel
mesi sadece Hazineyi zarara sokmakla kalmayıp, 
gari meşru rekabete meydan vermesi nedeniyle 
vergisini tanı olarak ödeyen vatandaşı müteessir 
ve hattâ çok kere umutsuz hale sokmaktadır. 
Vengisini muntıazam ödemeyen açıkgöz, vergisini 
muntazaman ödeyen ise bunun tersi bir tanım
lamaya tabi tutulmiaktadiir. 

Bu ısflheple, vergi ziyaı ile etkili bir mücade
le yapmak Devlete düşen önemli bir görev hali
ni almıştır. 

Geçmiş yıllarda, bu mevzuda çeşitli kanunî 
tedbirler düşünülmüş ve uygulama, alanında ko
nulmuştur. Bunlardan bir ölçüde yarar da sağ
lanmıştır. Ancak, şikâyetlrein devam etmesi 

mevcut tedbirlerin yeterli olmadığını gösteriyor. 
Bu nedenle, vergi ıslahatı arasında, vergi 
ziyamı önleyecek yeni tedbirlerin düşünülmesine 

' ihtiyaç görüyoruz. 
Sayın milletvekilleri, 
Vergi sistemimizin etkili bir biçimde uygu

lanabilmesi ve verimli bir çalışma yapılabilmesi 
için vergi idarelerimizin yeniden düzenlenmesine 
ve etkili çalışma içine sokulmasına şiddetle ihti
yaç vardır. Yıllardan beri ürerinde çalışılan 
ve çeşitli tasarılara konu olan bu ıslahatın da 
kısa bir zamanda gerçekleştirilmesini ve bir so
nuca vardırılmaısmı temenni ediyoruz. 

• Malî durumları son derecede bozuk olan ve 
kanunların kendilerine verdiği görevleri malî 
yetersizlik sebebiyle yapamayacak bir hale dü
şen mahallî idareleri bu durumdan kurtarmak 
üzere, mahallî idarelere ait vergilerin yeniden 
düzenlenmesinin de hemen ele alınması gereğine 
'bilhassa işaret etmek isteriz , 

Sayın arkadaşlarım, 
Konuşmamı tamamlamadan, 1974 bütçesinin 

vergi tahminleri üzerinde de kısaca durmak is
tiyorum. 

'Sözlerime başlarken de ifade ettiğim gibi, 
Hükümet bu bütçede vergileri 67 milyar 105 mil
yon lira olarak tahmin etmiştir., Bu miktar ge
çen yıl tahmininden 18 milyar 783 milyon lira 
•fazıladır< Bumun nispetle ifadesi % 39 civarın
dadır. Bu oran 1970 yılının fiilî tahsilâtına 
nazaran % 29'dur. 

Vergi gelirlerinde, yıllık gayrîsafî millî ha
sıla artışının çok üstünde olan bu ölçüde bir 
artış gerçekleşebilir mi? Bu keyfiyet, daha çok 
yıl içinde uygulanacak fiyat politikasına bağlı
dır.. Eğer, bugün olduğu gibi enflâsyoncu gi
dişe devam edilecekse, bu tahminlerin gerçek
leşmesi mümkün olmayacaktır. Bu takdirde gi
der bütçesinde yeni ödeneklere ihtiyaç duyula
cağı için, gelirde gerçekleşme tam olsa bile, 
bütçede yine de gelir eksikliği olacak ve acık . 
finansmanına başvurulacaktır. 

Biraz evvel burada Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına konuşan sayın sözcüyü dinlemiş 
bulunuyoruz. Kendi partileri, Hükümetin me
suliyetine iştirak etmiş koalisyonun bir kanadı-
Sayın sözcünün konuşmasını dinlerken, belirli 
cümlelerle hür teşebbüse karşı olduklarını açık
ça tespit ettik. O kadar ki, hür teşebbüsü vur-
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guneu, kaptıkaçtıcı. olarak tavsif ettiler. Ben 
bu konuşmayı dinlerken, üzülerek ifade edeyim 
ki, bir zamanlar Türkiye İşçi Partisinin ko
nuşmasını dinliyor zehabına kapıldım. E, böyle 
bir zihniyetle, hiç şüphesiz ki - biraz evvel de 
işaret etmiştim - bütçe tahminlerinin beklenil
diği şekilde tahakkuk etmesine ve memleketin 
kalkınmasına bu zihniyetle imkân ve ihtimal ve
remiyorum. 

Bu bakımdan, fiyat istikrarı sağlanması hu
susunda endişelerimizi şimdiden ifade ve tespit 
etmek istiyoruz. 

Buna göre, arz ettiğim, gibi her iki halde 
de bütçede önemlice bir açık şimdiden ufukta 
görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirir
ken, bütçenin Devletimize, miılletimize ve Ma
liye Bakanlığının mümtaz mensuplarına hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Meclis Grupu adına saygılarımı arz ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmış bu

lunmaktadır. Söz sırası, kişisel görüşlerini be
lirtmek üzere Sayın Tosyalı'da. Sayın Tosyalı 
buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Millî kalkınmamıza gelir temin eden, başta 
Maliye Bakanlığımızın Gelirler Genel Müdürlü
ğü mensupları olmak üzere, gelir temin eden bü
tün kuruluş ve kurumlara milletimiz adına can
dan saygı ve minnetlerimi sunarak sözlerime baş
lıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin kalkın
ması için, Devlet hizmetlerinin yürütülmesi için 
ihtiyacımız olan tek vasıta paradır. Ortada bir 
de Türkiye'nin kalkınması ve Devlet işlerinin 
yürütülmesi işi vardır. Bunun için de para ge
rekmektedir., Parayı nereden, nasıl temin ede
ceğiz?.. 

(Bugün gelir bütçesini müzakere ediyoruz, 
Bugüne kadar, günlerden beri gider bütçelerini 
müzakere ettik. Gider bütçelerine çok uzun za
man ve günler tahsis ettiğimiz halde, o gider 
(bütçelerinin başarısının yegâne araç ve vasıtası 
dlan, paranın temin yolları için gelir bütçesine 
çok az zaman ayırmamız üzüntüyü muciptir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Türk Milletinin em 
büyük derdi; kalkınımasını temin etmek için, 
Türkiye'de dengeli kalkınmayı temin etmek için, 
sosyal adaleti temin etmek için,, lâzım olan pa
rayı temin etmek esas gayemiz olmalı. Dava 
bu. Türkiye'nin davası para elde etme dava
sıdır, Parayı temin ettikten sonra şu veya bu 
şekilde bunu nasıl olsa harcarız. Buna hiçbir 
parti farkı gözetmeksizin, millî bir politika açı
sından hepimizin değer vermesi lâzımdır. 

Sevgili arkadaşlarımı; ben vergi olarak büt
çenin artırılması ve bunun, bilhassa yatırımlar 
yolu ile milletimizin ekonomisinin büyümesine, 
millî gelirinin artmasına, bu millî gelirin fert
ler arasında adil ölçüler içinde dağılmasına; ree'l 
olarak fert gelirinin, «Falancanın yüz milyon 
lira parası var, benim de 10 lira param var, 
taksim edince 50'şer milyon lira para düşüyor,. 
fert başına 50 milyon» şeklinde değil, hakikaten 
fert başına âdil ölçüler içerisinde dağılmasına 
taraftarım. Bunun için de gelir yaratmak esas 
gayemizdir, bunun için de gelirlerin artması 
lâzım. 

Şimdi, zamanın darlığı sebebiyle detayına 
girmeyeceğim; ancak gelirlerimizi artırmak için 
düşündüğüm tedbirler şunlar arkadaşlarımı: 

'Türkiye'de hepimiz kabul edelim ki; vergi 
•zayiatı, vergi kaçakçılığı vardır. Gerek Plan 
Komisyonunda ve gerekse burada 5- 6 senedir 
hep bunların üzerinde dururuz ve bu vergi zayi
atının 6 ile 8 milyar lira civarında olduğunu 
söyleriz, fakat buna ait, kanunu, ieraî tedbirle-

' r in alınmadığını da görmekteyiz. Bu tedbirle
rin almmasıyle 10 milyar liraya yakın bir ver
gi kaybı Hazineye kazandırılabilir. Bu hususta 
kanunî ve icraî tedbirler mutlaka alınmalıdır. 
Tatbikatta, kimin vergi kaçırdığı, kazancının 
ne kadar olduğu, ne kadar vergi verilmesi lâzım-
geldiği halk tarafından biliniyor. Bilinmeyen 
tek husus, Devletin bunlar hakkında tedbir al
mamış olması. 

'Basit bir misal arz etmek istiyorum: Hudut
larımız üzerinde serbest pazar kursak (Suriye 
hududunda, Irak hududunda, İran hududun
da, Rusya hududunda) ve burada hayvan kaçak
çılığını önlemek için faaliyete geçsek, karşı
mızdaki alıcı ve bizdeki satıcı da orada serbest
çe mal alıp satsa, bunun vergilendirmesini de 
hemen orada yaparız. Milyonlarca hayvan ka-
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çak olarak gidiyor, beş para Gelir Vergisi alın
mıyor, çeşitli yolsuz hareketler vuku buluyor, 
Devletimiz de buna bakıyor. Bu bir realite. Bu
nun en basit tedbiri; serbest pazar kur, alan ela 
satan da orada faaliyette bulunsun. 

Gelir kaynaklarımızın iyi tespit edilmesi lâ
zımdır. Verginin ve gelirin âdil ölçüler içinde 
tespit edilmesi lâzımdır. Gelir kaynakları ye
ni baştan Maliyemizce ve Hükümetimizce tespit 
edilmeli ve bundan sonra âdil ölçüler içinde ver
ginin nasıl alınacağı saptanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü 193 sayı
lı Gelir Vergisi Kanunumuz, herkesin beyanına 
göre, keyfine göre doldurduğa beyanname ile 
matrah tespit ediyor., Bunun yanında bir de 
servet beyannamesi sistemimiz var, fakat servet 
(beyannamesi çıktı çıkalı falan kişinin doğru be
yanname verip vermediği hususu bir defa kont
rol edilmiş değildir. Ben duymadım bu kontro
lün yapıldığını, bilmiyorum siz duydunuz mu? 
Keyfî bir beyanname sistemi ile toplanan vergi 
elbette çok az oluyor. Vergi beyannamesinin 
doğru bir şekilde verilmesini temin etmemiz ve 
onun kontrolünü mutlaka sağlamamız lâzımdır. 
Böylece, vergiyle gelir teminini keyfilikten kur
tarmış oluruz. Herkesin geliri ve mail varlığı 
nispetinde vergi vermesini Türkiye'nin vatan
daşı olmanın tek şartı haline getirmeliyiz. 100 
lira geliri olan 1 lira vergi versin. Türkiye'nin 
kurtulması ve kalkınması ancak buna bağlıdır. 
Mevzuatın bu yolda tanzimi şarttır. 

iBugünkü vergi muafiyetlerinde Devlet geli
rini artırıcı âdil ölçülerin ihdas edilmesi lâzım
dır. Çok çeşitli ve çok gayriâdil ölçüler içinde 
tespit edilmiş muafiyetler vardır. Bunlar ye
ni baştan tanzim edilerek, Devletin gelirini ar
tırıcı şekle sokulmalıdır. Bugünkü Gelir Vergi
si dilimleri ve tarifleri de adaletsiz ve ülkemizin 
şartlarına uymamaktadır. Bunların âdil ölçüler 
içinde yeniden düzenlenmesi lâzımdır. 100 bin 
liraya kadar kazanan ne vergi verecek, 500 bin 
liraya kadar kazanan ne vergi verecek, 10 mil
yon liraya kadar kazanan ne vergi verecektir? 
Bu hususlar yeni baştan tanzim edilmelidir. 

Maliye Vergi Hukukunu ve Vergi Temini 
Usulü kanunlarını, demode olmuş liberal, haki
katen Türkiye'nin millî bünyesi için çok haya
li gibi görünen sosyalist görüşlerden arındıra
rak, Türk Milletinin millî bünyesine, millî kal-
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kmmasına, imkânlarına ve millî menfaatlerine 
uydurulması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, üniversitelerimiz
de, maliye meslek okullarında, akademilerde 
hep demode olmuş liberal sistem, hayalî olan 
sosyalist sistem okutulmaktadır. Türk Milleti
nin gerçek kalkınmasına ve ihtiyaçlarına yöne
lik bir malî eğitim sistemini bizim okullarımızda 
ve üniversitelerimizde göremiyoruz. Bütün eği
tim müesseselerine hitap ediyorum, lütfen göz
lerine milli gözlük taksınlar. Ne yeşili, ne sarı, 
ne kızıl gözlükle Türk ekonomisini tahlil etmeye 
değil, millî gözlüğü gözüne takarak Türki
ye'nin millî menfaatine uygun maliye ve vergi 
hukukunu ihdas edelim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — İlim beynel
mileldir Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — O millî
dir. 

Vergi sistemindeki adaletsizliği gidermek için 
Gelir ve Kurumlar Vergisine dayanan vasıtasız 
vergi ile Gümrük ve Tekel Vergisine istinat eden 
vasıtalı vergiler arasında millî kalkınma ve ver
gi adaleti bakımından iyi bir denge kurulmalı
dır. Vasıtalı vergiler gittikçe çoğalırken, vası
tasız vergilerin azalması ve bilhassa vasıtasız 
vergilerde Tekel vergileri azaltılırken (alt taba
kaya yönelik Tekel vergileri azaltılırken) Türki
ye'de sosyal adaleti ve sosyal dengeyi temin et
mek için gümrük vergilerinde varlıklı kimsele
rin daha çok vergi vermesini sağlayacak usul 
ve esaslar ihdas edilmelidir. 

Gayri safi millî hasıla içindeki vergi yükü 
nispetine gelince; 1974 yılında bazı görüşlere 
göre vergi yükü % 17, Sayın Ergenekon arka
daşımızın belirttiği gibi hayat pahalılığı ve sai
re gibi şeyler dikkat nazara alınınca bu yük 
% 26 oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, ne şu ne bu; reali
teye uymamız lâzımdır. Türkiye'nin kalkınma
sı için gereken parayı teminde daha fazla feda
kârlıkta bulunmalıyız. Türkiye'nin satıh itiba
riyle, Türkiye'nin insan mevcudu itibariyle da
ha üçte ikisi Devlet hizmeti görmemiştir. 

Türkiye'nin topyekûn kalkınması, ekonomi
nin gelişmesi, kalkınma süratinin artması, ya
tırımların fazlalaşması:, işsizliğin Önlenmesi, 
hayat pahalılığının önlenmesi, üretimin artma
sı hepimizin müşterek gayesidir. Bunlar ikti-
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Hükümetin yüksek fiyat, yüksek ücret po
litikasıyla kısa zamanda şirin görünmeyi ter
cih etmiş oluşunu, Türkiye'nin uzun vadede 
'büyük kaıLkmımasım, büyük yatırımlarla sağla
yacağı yerde, kısa vadede şirin görünmek için 
kasıtlı denecek derecede enflasyonıst hayat pa
halılığı yaratacak şekilde yüksek fiyat, yüksek 
ücret politikası takip etmesini uygun bulmuyo
rum. Gerçi sosyal adaletin temin edilmesi için 
üretici kitlemizin, ziraî ve sınaî üretici kitlemi
zin ürettiği malı değer fiyatına satmasını temin 
etmek de hepimizin müşterek arzusudur; faika t 
bunların ölçülü bir şekilde yapılması lâzımı. Bir 
taraftan bu yolla hayatı pahailılandırırken, ha
yat pahalılığı ve enflasyon sebebiyle Devlet ge
lirlerindeki azlığı giderecek şekilde, Devlet ge
lirlerini çoğaltıcı hiçbir tedbir getirmemiş, hiç
bir kanunî, hiçbir dişe gelir bir tedbir getirme
miş; Devlet gelirlerini çoğaltmayı enfılasyonist 
ve hayat pahalılığı ihdas ederek, oradan elde 
edeceği fazla gelir ile bütçe açığını kapatma ka
palı perde arkası hayallerine kapılmış olmasını 
ela esefle karşılıyorum. Biz bu Hükümetin ge
çerli, tutarlı, açık seçik, memleketi kalkındır
mak için Ey Millet şu vergiyi getiriyorum, şu 
tedbiri alıyorum; sosyal adaleti böyle temin edi
yorum,» demesini beklerdik., Bunları göremedi
ğim için esef ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 

•Başkanım, Hükümeti doğru yola gelmeye, Dev
let gelirini artırmaya, açık seçik olmaya, sami
mî olmaya, kısa vadede şirin görünme hevesin
den vazgeçmeye davet eder; enflasyonist hayat 
pahalılığı yolu ile dengeler sağlamaya gitme yo
lundan vazgeçerek, bilhassa iktisadî ve malî 
konularda doğru yola gelmesini temenni eder, 
bu yola gelişinde camımızla, kanımızla bütün 
millet olarak, bütün Meclis olarak yanında ol
duğumuzu belirterek Yüce Meclise saygılar suna-
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rım, Devlet gelirinin daha fazla artmasını, ga
rip milletimizin yükselmesi için temenni ediyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. (C .G. P. ve A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Hükümet adına Enerji ve Tabiî KaynaMar 

Bakanı Sayın Kayra, buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-
'XI YE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) —' Sayın Balkan, değerli 
mliietvekillenı; 

Şimdiye kadar yapılan konuşlmıaları dilk-
Ikatie diuicdim, çıcik yanarlar/idim. N'O'tllarJmı al
dım ve 'bunları Sayın Mailime Balkanıma gene
lken saıdafcaitle intl'cal eiilireceğ'im. Hiiç luışlku.'-
•suz o da benini kadar, benden fazla yai'arianıa-
caiktır. 

Yapılan konuşmalarda eisaa itibariyle üze
rinle durulan noktaları ve eibşft'ru'eai b:ş gru-
p'a :aiyırd.uı. Bur/ar üzerinde büftiün bu konuş
macı arkadaşların yaptlkCtarı elediiriilere bir 
a rai la cevap venmeyc ' çalışacağım. 

Blı'jn.ei ncikta: Genellikle yapılan eleştir-
•mcLe'iıJJe «Bu vergi tahminleri doğru değil
dir, fazdadır vte şjşlri iniştir.,» dentoiıelktedir. 
Ben 'biir cıik'i vergiciyim. Bu gelir tahminleri 
üzeninde gerçciklLıen İKilli bir ölçüde te-ciAİlbcıle-
rînı var. Halkanılara •baktığıımız zaıman, Gelir, 
Kuru'mlar, Tdktl ve daha birçeik \ioııgijleıua 
gieç.en yıldan daha üstıikı oıunlaılla aıtırıldı-
ğma dair hicJİİr şey görmedim. Bu ayiKrJ'ılara 
giii-m.dk iateimc'm; arma denirse ki, «İşldlneler 
Vcrgirnde faüla artıılar var, dahülfe afıin'an İs
tihlâk Vergiiiı ile f,a.zla artışlar var;:» dıiklkat 
'cdiii.ee, bir banka yerle, mdlbıüu livara nalkİl 
yaısiıtrauua taallûk eden vergilerin orada yer 
aldığını gönülüz. Yeni iuiclim'eier giı'iyoır vfe 
Sbıınur.ı dışında 1973 "te bu vergi antlısında çok: 
bıüiylijk b'ir oran görülüyor. B,u efeonolmlnıiln keıi'-
dli talbiî sorAicıı. Bar yıiİla çoık bir artış olduğu 
zaman, e i t esi yıl ona göre bazı değlşT-Cİİk1 er 

iclur. Bu ayrıntılar üzerinde benlim 'hlçibilr şüp
hem,, hiçbir ilşl'J'İb alnım. yek. 

Tümü iita bir başka eleşlürl var. Deniyor ki. 
•«Tailû Hüıkümıeîtiinin iılfk yaptığı tahlminlerle, 
siJJm talimini eriniz araisıııJla faı'k var. Talû Hü-
IküİTijetiııin tahnıirileıl daha düşülk, sidin yap
tığınız tahminler daha yüik/;jk». 

İ3 — 

sadm basit prensipleridir. Bunda birleşmemiz 
lâzımdır. Bunun temini için de para bulunması 
lâzımdır. Böyle olunca da, Devlet gelirlerini 
artırıcı meseleler üzerinde hepimizin bir millî 
görüşe sahip olmamız; «sen artındın, sen eksilt
tin, şöyle yaptın, böyle yaptın» yoluna sapma
mamız lâzımdır. 

ıSayın Başkanım, yarım dakika daha müsaa
de buyurursanız bir hususa daha değineceğim. 

http://giii-m.dk
http://'cdiii.ee
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5>n, gerçekte, mnJlıarjkalk bizin yapıtığrnıız 
taihmtn'eıin yanlış okluğunu ifade etmez ve 
Ibu da Talû HülkiünıdlıdJn yaptığı yanlışların 
Ktı'ki delildir. 

Evvelâ kir rlckia üzıauıııde duralım : Taıkl. 
Hükümeti tahmili Jlteı tini yapakken, 1974 millî 
•gelir talhiın'rjjerü 1973 ve 1:9174 millî gedr tab
ın (inleri, gerçek ndkt'-alanda değil. Mjilılî 'gelir tah-
mirilLmi, Temmuz, Ecinni vie Mart aylarında ya
pılır. Taflû Hükümeti talhnıirilerinii yaparken, 
ıhinJj'ja Kasım ayı taihm&nleri daihi .alımım aimıştı. 
Blnalenaleyh, l;9'7ı3 rakaımkıın gerçekçi değildi. 
1'9İ7!3 oranı gerçekçi değiildi. 

)1Q!74 'tiaîh'mijnl'c;'İne gelinde: Bu, daha sonra-
Ikii: ayların. gelDşmîerd ilcinde daka gerçekçi -ola
rak tahmvin edilim'isjılr. Bu 'balkıımıdan millî ge
lir taihminlıeıi ile, gelir taıhmlikileri aratsımıda 
şlmidj daha gerçekçi, daha doğru kür onana sa-
hiip builumuiyoiruz. 

İklnc'i bir nok'ta var: Türkiye 'de vergi es-
n'dl̂ ilk'lc-rfi biliniyor, bunlara ait rakamlarımız 
var. Gıeçen yılki ve d.a.h;a önceki yıllarını vergi 
önemliliklerine bakacak, ortalama olarak 1-3'ü 
.alırsak, bu tali mimlen'd e de herhangi bir bü
yük yanllışb'k olmadığımı ani anı ak mümkün dur. 
İİllk ayfarım tahsilatınla bakalım ; ilk aylarda, taılı-
ısiilâltnnız % 30 M ur, % 30 artış güst'enmıoiktcdir. 
ilk aylarda % 30 artış gösterildiği zaman, ön
ceki yılların taliminle riyl e mukayese edlllma 
(burada da herhangi bir yanlışlık olmadığı ne
ticesine varırız. Bir'takıım ilâve gelir kal emle
ri de Bııitçe Komnkytımuınra çalışmaları sıraısın-
Ida ekllenımişjıir. Böldiğlniz glfh'i gümrüklerdeki 
mallar, Mieıkez Bankasının kârlıarıı şielkllnlde, 
Bunlarda da herhangi bir yanlışlık yoktur. 
Dün sanıyorum söylemiştim, en iyi teşhis has-
tai'ık ortaya çıktığı zaman, hastalık veya iyi
lik ortaya çıktığı zaman görülür. Tahminler 
gerçekleştiği zaman*, bütün bu talım'iniÜerin ger
çekçiliği ortaya çıktı,ğı zaman bu eleş'tilrileınjn 
gerçekçi olmayısıda o zaman ortaya çıkaaak-
t»r. 

[İkinci nokta, vergi sifeteminin ıslahına il'İK-
(kliıi) olanı noktadrr. 

Bu noktada evvelâ vasıtalı ve vasıtasız vergi
ler konusu üzerinde duruldu. Şunu söylemek 
durumundayım: Vasıtalı ve vasıtasız vergiler 
argümanı artık eskimiş bir argümandır. Yani, 
muhakkak, «bir vergi vasıtasızsa iyidir; vasıtalı 
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ise fenadır» görüşü yanlış bir şey, bu geçti. Bu
nun teorisi de geçerliliğini kaybetti. Öyle vasıtalı 
vergiler buluruz ki, aslında çok daha doğrudur 
ve Katma Değer Vergisi de bunun en İyi misali
dir. Kaldı ki, yükselen fiyat seviyeleri içinde 
kim derse ki «Vasıtasız vergiler iyidir, Gelir Ver
gisi çok iyidir» büyük bir yanlışlık yapması ih
timali vardır. Çünkü vergideki yansıma olayını 
ihmal ediyor demektir. Yükselen bir fiyat sevi
yesi içinde vasıtasız vergileri, Gelir ve Kurum
lar vergilerini teşebbüsler çok kolaylıkla yansı
tırlar ve yine belli sınıflar üzerinde kal ir. Ama 
daha mühimi var: Vergi sisteminin üç ay içinde 
ıslahını kim bizden isteyebilir? 

Vergi sisteminin ıslah edilmesi gerektiğini 
söyleriz, vergi sisteminin ıslahı vasıtalı, vasıtasız 
vergi oranı değüdir. Vergi sistemi tümüyle ısla
ha muhtaçtır ve bu bir zaman alır. Bunu ne 3 ay 
içinde yapmak mümkündür, ne de yapılması 
şayanı tavsiyedir. Vergi sistemi bir taraftan na
zik, bir taraftan çok ağır bir mekanizmadır. Bu
nu süratle yapmaya, süratle değiştirmeye kalktı
ğınız zaman, yapmak istediğiniz düzeltmenin ter
sine, büyük fenalıklar ortaya çıkabilir. Bunun 
kendine göre yöntemleri vardır, o yöntemlerin 
alacağı zamanı beklemek lâzımdır. 

Bu arada bir küçük noktaya daha temas edil
di; «vergi yükü gerçek mi, beyanname!i mükellef
ler daha az veriyor, beyannamesiz mükellefler 
daha fazla veriyor» diye. 

Bu gelişen ekonomilerde, sanayileşmede, hiz
met sektörünün genişlemesinde çok normal; böy
le olması lâzım. Eğer böyle olmazsa, ortada büyük 
bir sosyal sorun var demektir. Bütün gelişmiş eko
nomilerde, bütün gelişmiş memleketlerde hizmet 
gelirleri ve hizmet gelirlerinden alman vergiler 
yüksektir. Bunda hiç şüphe yok. Eğer böyle bir 
şey cereyan ediyorsa, bunun, bizim 3 aylık tat
bikatımızla ilgisi yok, ama gerçeği anlatmak için 
söylüyorum, bu böyledir. 

Asgarî geçim konusundaki eleştiriler mesele
sine gelince; bunun politik ve teknik yönleri ara
sında çok ince bağlantılar var. Bu konudaki ça
lışmaları Maliye Bakanlığı Yüksek Meclise getir
diği zaman, her halde bunun üzerinde inceden in
ceye durulacaktır. 

Ayrıca; Maliye teşkilâtının geliştirilmesi ve 
kontrol, tahsilat masraflarının oraını, Maliye 
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teşkilâtının pahalı bir mekanizma olduğu üzerin
de duruldu. 

Burada bir hususu düzeltmek mecburiyetin
deyim. Gelirlerle ilişkin masrafların oranı sanıl
dığı gibi 2 milyar filân değildir. Bu, 600 milyon 
mertebesinde bir rakamdır; fakat aslında son 
derece kompleks bir konudur. Çünkü, bu 600 
milyonluk masrafı yaparken Gelirler teşkilâtı, 
gelirlerin dışında başka hizmetler, başka görev
ler, başka işler de yapar. Burada bunun böyle 
olduğunu düşünüyorum, eskiden beri üzerinde 
ciddiyetle durduğum bir konu olarak. 

Kontrol meselesine gelince: Evvelâ bir iki 
ufak rakam vereyim. Hesap uzmanlarımız 18 
bin beyanname tetkik etmiş, 1,5 milyarlık mat
rah üzerinde çalışmış, 100 milyon liralık da vergi 
tespitetmiş. 

Şimdi bunlar beyannamelerin % 2'sini teş
kil ediyor. Hiç bir memlekette hesap uzmanları 
yahut bu mahiyette olan, bu nitelikte olan te
şekküller bütün beyannameleri tetkik etmezler. 
Hesap uzmanlarının tetkikatı, hatta bütün kont
rol teşkilâtının tetkikatı terhibî mahiyettedir,, ya 
da kontrol mahiyetindedir, yani bir kısmını alır
lar. Bunun dışında ne olur? Bunun dışında bü
tün mükellefleri vergi kaçakçısı telâkki etmek 
abes olur, olmaz böyle şey. 

Esas itibariyle biz, belli sebeplerle kontrol 
yaparız, karşılıklı kontrol yaparız, yani başka 
müesseseleri de düşünürüz, bazı müesseseler üze
rinde dururuz, büyük müesseseler üzerinde duru
ruz veya küçük fakat şu nitelikteki müessese
ler üzerinde dururuz. 

Bunun yanında daha mühim bir şey var, 
başka memleketlerde olan ve bizde olmayan bir 
şey var, o, serlbest hesap uzmanları ve müşavir
leridir. Bu olmadan da gerçek, etkili bir kont
rol yapmaya da imkân yoktur. Buna ait tasarı
yı da hazırlamış bulunuyoruz ve bunu da Yük
sek Meclise takdim edeceğiz. 

Dördüncü bir nokta daha; umumî bir nok
ta : Fiyatlar ve zamlar üzerinde vergi tahsilatı 
açısından duruldu. 

Şimdi ben de bir soru karşısında kaldığımı
zı düşünüyorum. Bu eleştirileri yapanlar, kapi
talist sisteme inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı? 
!Bu eleştirileri yapanlar kapitalist sistemin ta
raftarı, onun savunucusudurlar. Kapitalist sis

temin içinde, mademki ona inanıyorlar, kâr 
maksimi'zaısyonuna inanacaklar. 

Çeşitli mekanizmaların, fiyatlar bakımından 
otostaıbilizasyonunu temin ettiklerine inanacak
lar. Mecburdurlar, başka şeyleri yok. Geçerli
dir, değildir, onu konuşacağız, ama kapitalist 
sistemde bunlar var. Kapitalist sistemde fiyat
larla nasıl mücadele edersiniz? Vergi alırsınız, 
vergi yükünün yansımasına bakarsınız; kredile
ri ayarlarsınız, kredileri kontrol edersiniz. Bize 
diyosunuz ki : «Kredileri kıstınız.» Kredileri 
kısmak mecburiyetindeyiz ve biliyoruz ki, Tür
kiye'deki, bugünkü para ve kredi yapısı içinde, 
ne zaman kredileri artırırsanız, ilk önce spekü
latör, ilk önce stokçu bundan yararlanır. Ne za
man kısarsanız; ilk önce yatırımcın m kredisi 
ıgider. Bugünkü kredi sisteminin hususiyeti... 
Bununla mücadele etmek için ne yapacağız? 
Bu çarelerden birisi. 

Dış ticaret konusunda getirdiğimiz sistemde 
mevduat munzam karşılıklarını, dış ticaret vası-
t asiyle yapılacak ithalâta yöneltiyoruz; yap
mayalım mı? Bu ithalâta yöneltirken iç üretimi 
sakatlamamaya da çalışıyoruz; yapmayalım mı? 

Ücretler ve fiyatlar politikası bugünkü dün
yanın en başta gelen vasıtalarından birisi; yap-
ımayaihm mı? İşçinin, köylünün, memurun, dar 
gelirlinin gelirini artırıcı tedbirler almayalım 
mı? Bizim yaptığımız bunlar. Siz kapitalist sis
teme inanıyosanız. bunların içinde, yaptıkları
mız içinde hangileri doğru ise onları da kabul 
etmek durumundasınız. 

İkinci bir soru karşısında kaldığımızı düşü
nüyorum. 

Dünyadaki oluşumu katoul etmiyor muyuz, 
dünyada bu oluşum yok mu? Dün de arz .etti
ğim giıbi, şu anda Paris'dc 23 millet dünyanın 
en büyük ekonomileri, en büyük 23 milleti otur-
ımuşlar, karşısında kaldıkları enflasyon ile mü
cadele konusu yahut enflasyon realitesini ve 
ibunun teşhisini yapmaya çalışıyorlar. Bu, dün
yadaki oluşum; bundan kurtulmaya, imkân mı 
var, neden şikâyet eddbiliriz. 

ıŞimdi bir üçüncü nokta var : Enflasyon 
baskısından kim şikâyet eder? Enflasyon baskı
sından, sayın özel sektör savunucuları, özel sek
tör, Türkiye'de bugünkü Özel sektör veya Pran-
sa'daki özel sektör şikâyet etmez. Enflasyon, 
özel sektörün bu şekildeki girişimlerin lehine 
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ceryan ©der, bunların ellerindeki değerleri ar
tırır. 

'Biz, enflasyon baskısı içinde özel sektörün 
yanında değil, halkın, küçük gelirlinin yanında 
•olmak mecburiyetindeyiz. Enflasyon onların ge
lirlerini kemirir, ötekilerin gelirlerini artırır.. 

ÖZER ÖLÇMEN ('Konya) — Özel sektör 
halk değil midir, başka yerden mi geldi onlar 
Sayım Bakan? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ölç
men. Sorular safhasına geldiğimiz zaman sorar
ısınız. 

Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Devamila) — Halik şu efendim : Halk 
köylü, halk memur, halk işçi, halk emekli, halk 
-esnaf, halk büyük kapitalist, 

Biz şimdi bir kavram üzerinde mutaibakata 
varalım. Özel sektör dediğim zaman, ben, Kale
cik'in bilmem ne köyündeki 200 dönümlü susuz 
arazisi üzerinde buğday yetiştirmeye çalışan 
köylüyü kastetmiyorum,. Şüphesiz, hepsi bun
ların özel sektör, ama benim kastettiğim Özel 
sektör, burada müdafaası yapılan özel sektör, 
yani büyük teşeıbbüsler... 

Bu arada bir nokta da, bir tarizde de bulu
nulduğunu sanıyorum; yüksele fiyat politikası 
ile, şirin fiyat politikası ile şirin görünmek iste
diğimiz söylendi. 

ıŞirin görünmek filan istemiyoruz. Yalnız, kı-
ısa veya uzun vadede, şimdiye kadar olan Hü
kümetlerin uygulayıp da bize getirdikleri nok
tada, en çaresiz kalan, en düşük gelirli olan 
halka hakkını vermek istiyoruz,; köylüdür, iş
çidir, memurdur, küçük gelirlidir; bunu yap-
ımaik istiyoruz. 

.Sinin görünmek meselesine gelince, tümüy
le bir de şu var: Meburuz, öyle değil mi? Şirin 
görünmek, sadece bir lâftan mı ibarettir, hakkı
nı Vermek lâzım, ben hakkını vermeye çalışıyo
rum!. 

Bütün bunlardan sonra sayın üyeler, Tür
kiye'nin bir realitesi var, Türkiye'de köylerde 
«su yok, elektrik yok, mektep yok, yol yok; bu
nu biz böyle aldık. Belçika, 1864'te su işlerine 
ilişkin bütün altyapılarını bitirmiştir. Siz biz
den, Belçika'nın, yöntemleriyle Türkiye'yi yü
rütmemizi istiyorsunuz. Türkiye'nin realitesi 
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başkadır. Türkiye'de altyapı yatırımları 40 mil
yonluk bir kitle için hayatî bir önem kazanı
yor. Kimin traktörü var, kiminin o'tomoıbili var, 
•kimi kaloriferli evde oturuyor, Fuel - Oil ya-
kıyor. Ben, Kalecikteki o 200 dönümlük tarla
sı olan susuz köylüye su getirmek, yol getirmek, 
mektep getirmekle yükümlü ve sorumluyum; 
onu düşünüyorum. Eğer petrol zammı yapılı
yorsa, bunun, dünya fiyatlarının artmasının dı
şında böyle bir nedeni de var. 

Yine sayın üyeler bir şeyi söyleyelim: Bu
gün bize savunmasını yaptığınız ni!odel?< 1930 
yıllarının koşulları içinde hazırlanmış bir mo
deldir ve bu modeli dünya devletleri, dünya 
idarecileri, politikacıları ve ekonomistleri kul
lanan kullana dünya ekonomisini bir noktaya 
getirmişlerdir. Daha çok tüketerek halkı mut
lu yapmak lıayali peşinde bütün dünyayı bir 
çıkmaza götürmüşlerdir. Türkiye bu büyük eko
nomiler içinde bir küçük ekonomidir. Bunlarda 
ne oluyorsa, bunlar Türkiye'ye birkaç kez abar
tılarak aktarılıyor. 1930 yıllarında dün
ya iktisadî krizi çıktığı zaman Türkiye 
aslında sanıldığından çok daha büyük 
ölçüde müteessir olmuştur bundan. Bü ara
da, «Hür teşdbbüs şöyledir, böyledir» konuları 
da önemini kaybediyor. Uluslararası şirketler, 

değil Türkiye'yi, daha başka memleketleri, bü
yük memleketleri kasıp kavururken hür teşeb
büs konusunu bir başka açıdan ele almak mec
buriyetindeyiz. Türkiye bu büyük hâkim eko
nomilerin tesirleri altında bulunduğu müddet
çe dikkatli olmak ve alacağımız tedbirleri ya
pacağımız modeli buna göre hesaplamak mec
buriyetindeyiz. Anlaşılmış, klişeleşmiş model
lerin dışında bir şeyler bulmak mecburiyetinde
yiz. Artık bu yalnız Türkiye için değil, bütün 
dünya için geçerliliğini yitirmiş modeller üze
rinde fazla İsrar etmemek lâzımdır. Bu model
ler, ne sosyalist nnodeller, ne de kupkuru ka
pitalist modellerdir. Bunların ikisinin de dışın
da bir şeyler bulmak, gelişen şartlara, değişen 
'koşullara ve değişen ihtiyaçlara daha iyi ce
vap verecek bir model bulmak lâzım. 

Bunları böyle düşünmediğimiz zaman, siz 
İra geçerliliğini yitirmiş yöntemleri bize telkin 
'etmekle ne Hükümete yardımcı olursunuz, ne 
de sorunlara çare bulursunuz. Çağdaş olmayı 
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ibilmek,. bu ihtiyacı iyi anlamak, eskiliği, eski-
mişliği aşmak gerek. 

Saygılarımı sunarım efendim. (C. İL P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba-
iK.an. 

Sayın Cesur-'un bir sorusu vardır efendim, 
'buyurun Sayın Cesu^. 

MUSTAFA CEıSUR (İsparta) — Sayın Baş
kan, dün, Ankara Milletvekili Sayın Hasan Öz-
çelik sormuştu, Sayın Balkan, gelir bütçesinde 
açıklayacağını söylemişti. Bu nedenle, gelir büt
çesi görüşüldüğüne göre, açıklanmasını talebe-
diyorum. 

Maliye, ihale suretiyle düşük faizle ödünç 
para alacağını bildirmişti, geçici bütçe dolayı-
sıyle. Acaiba düşük faizle ve ihale suretiyle ne 
kadar para alınmıştır ve faiz oranı ne olmuş
tur? 

Maliye Bakanı; «Bir tecrübe edeceğiz» de
mişlerdi geçici bütçe sırasında. Bu tecrübe so
nucu müspet olmuş mudur? 

6 milyar bütçe açığı bulunduğuna göre, bu 
açığı kapatmak için bu metot mu kullanılacak
tır, yoksa başka metotlar mı düşünülecektir? 

Bir de, Sayın Bakan, özel sektörle, sosya
list ekonomideki Devlet sektörünün demode 
olduğunu söylediler; ha'lk sektöründen de bah
sediyorlar. Ancak, halk sektörünün biran için 
semere vereceğini kabul etsek dahi, özel sek
törün Devlete olan itimatsızlığı sonucu, Devlet 
ıgelirlerini azaltacağından, bunu kapatmak için, 
Devlet olarak, Maliye olarak ne gibi tedbirler 
düşünüyorsunuz ? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT KAY
RA (Devamla) •— Sayın Başkan, müsaade eder
seniz 1 nci soruya yazilı olarak cevap verece
ğim. 

İkinci soruya biraz daha açıklık getirmek 
lâzım efendim. Türkiye'nin bir sistemi, bir kar
ma e'konomi sistemi vardır. Bu karma ekonomi 
sistemi içerisinde özel teşebbüs, hür teşebbüs 
yerini almış bulunuyor; kamu sektörü de yeri
ni almı§ bulunuyor. Tür'kiye için 1930'lardan bu 
tarafa, zaman zaman yaibancılarm, «Sizin, bir 
Devlet işletmeciliği diliniz var» dediği gibi, bir 
teşekkül, bir yapı olmuştur. Bu yapı Türkiye'ye 

yararlı olmuştur. Özel teşebbüs de yararlı ol
muştur. Özel teşebbüs bugün ekonomimizin çdk 
büyük bir kısmını kapsıyor. Özel teşebbüsü 
ikötülemek de aklımdan geçmiyor; yararlı bü
yük özel teşebbüsler var. Türkiye dokuma sa
nayii, özel teşelblbüsün elimdedir ve bunlara kar
şı çıkmak aklımızdan geçmez. 

Ben, sadece değişen koşullar, memleket için
de ve dışında değişen koşullar içinde bunların 
yeterli olmadıklarını söylüyorum. Bunların ye
terli olmadığı da, içinde bulunduğumuz ahval 
ve şeraitten anlaşılıyor. Başka şeyler bulmak 
lâzum. Bunları kaldırmak değil, bunların yanın
da başka şeyler bulmak lâzım olduğunu söylü
yorum. Bu bulunduğu zaman, bugün Türkiye' 
dekf kalkınma, Türkiye'deki mutluluk, Türki-
ye^deki sosyal ve ekonomik oluşum daha çok 
hızlanacak, daha iyi sonuçlar alacağız; bunu 
söylemek istiyorum. Bumdan ne kamu sektörü
nün, ne de özel sektörün gocunması için hiç
bir sefbep yo'ktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

ıSöz sırası Sayın Göktepe'nindir. Ancak, Sa
yın Göktepe yoklar. 

iSaym Zekâi Altmay da yoklar. 
Başka söz isteyen de yok. 
•Gelir bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiş 

bulumma'ktadır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 67 577 879 974 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 5 459 696 929 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler re fonlar 2 620 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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2 nei maddeyi tekrar okutup oylarınıza su
nacağım efendim. 

Oelir Bütçesi : 
'Madde 2. — Genel Bütçenin gelirleri, bağlı 

ı(B) işaretli cetvelde ıgösterildiği üzere 
• (T5 657 576 903) lira olarak talimin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kafoul edilm'iş-
tir. 

Denge : 
Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahinin 

edilen gelir arasındaki (6 0O0 000 000) liralık 
fark, iç istikrazla karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ııeü maddeyi okutuyorum efendim. 
İkinci kısım : Bütçe uygulama esasları : 
Ödenek dağıtımı : 
Madde 4. — a) Birinci madde ile verilen 

ödenekler Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 
(Yıllık bütçe uygulama talimatı) esasları da
hilinde dağıtılır. 

b) Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve ge
nel ekonomik şartlar gözönünde tutularak, Ma
liye Bakanlığının teklifi üzerine bu ödenekler
den % 10'a kadar mevkuf tutmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. Bu oran, transfer harcamala
rı, taşıt alımları, yurt içi ve yurt dışı geçi -i gö
rev yollukları ile temsil ve ağırlama öde ı. ekle
rinde % 20'ye kadar çıkarılabilir. 

Bu, madde hükmü katma bütçeler halaunda 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Bütçe politikası ve malî kontrol : 
Madde 5. — Maliye Bakanı, 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, 
b) Tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe po

litikası yürütmek amacı ile, 

Giderlere ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve 
kararnamelerin uygulamalarını düzenleme'k 
üzere gere'kli tedbirleri almak ve standartları 
tespit etmek ile görevli ve yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde değişiklik 
önergesi vardır; okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1974 malî yılı Bütçe Kanununun 5 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı
larımla arz ve teklif öderiz, 

Konya Çanakkale 
Şener Battal Orhan Çaneri 

Konya Diyarlbakır 
Hüseyin Keçeli Halil Kahraman 

Maraş Kayseri 
Mehmet Pamuk Cemal Cebeci 

Yozgat Konya 
Ömer Lütfi Zararsız İsmet Büyiikyaylaeı 

Sinop Kütahya 
T. Fikret Övet Mehmet Ersoy 

Ordu Malatya 
Mustafa Kemal Gönül Turhan Akyol 

Tokat 
Hüseyin Abbas. 

Madde 5. — Maliye Bakanı, 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, 
ib) Tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe po

litikası yürütmek amacı ile giderlere ilişkin ka
nun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin uy
gulamalarını düzenlemek üzere gerekli tedbir
leri almak ve standartları tespit etmekle gö
revli ve yetkiliıdir. 

Ayrıca programlarda yer alan hizmetlerin 
verimli ve etken 'bir biçimde gerçekleşmesini 
•sağlamak için; 1050, 2490 ve 4876 sayılı ka
nunlarla tespit edilimiş miktarları, 1974 malî yı
lında geçerli olmak kaydiyle, hizmetin gereğin
ce ve ekonomik konjonktüre uygun olarak 10 
katma kadar yükseltmeye yetkilidir. 

Bu madde hükümleri katma bütçeler hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Bu değişiklik önerıgesi ile 1050, 
2490 ve 4876 sayılı kanunlardaki miktarlar 10 
katma çıkarılabilecek; Maliye Bakanına bu yet
ki veriliyor. 

Bu değişiklik önergesi İçtüzüğe ve Anaya
saya aykırı değil. Ancak, bu kanunların tadi
li maihiyetini taşıyor mu taşımıyor mu? 

Bu, yönüyle, sayın komisyonun görüşünü rica 
ediyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş-
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kan, bu 1050, 2490 ve 4876 sayılı kanunlar es-
fki kanunlardır. Buradaki miktarlar, gerek 
1050-de, gerek 2490'da ve gerekse 4876'da çok 
düşüktür. Bu, 1974 yılı içinde yatırımların zi
yadesiyle gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin da
ha iyi görülmesi bakımından kayıtları azaltıcı 
bir rol oynacaktır. Bir kanun değişikliği değil
dir. Tümüyle bir madde değişikliğine uğratmış 
olmuyor. Sadece bu yıla mahsus olmak üzere, 
bu kayıtlardan uzaklaşma meydana geliyor. 

Bu bakımdan katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet de katılıyorlar 
mı? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT KAY
RA (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Koimisyon ve Hükümet değişik
lik önergesine katılıyorlar. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
kaıbul edenler... Kaibui etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

5 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum. KaJbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Aktarma : 
Madde 6. — G-enel Bütçeli dairelerle katma 

(bütçeli idare bütçelerinin program, altprogram, 
faaliyet veya projelerinde yer alan aylık, ücret, 
kesenek, sosyal yardımlar, ek çalışma karşılık
ları, tazminatlar, ödüller ve ödeneklere ilişkin 
harcama kalemlerinden başka kalemlerine ak
tarma yapılamaz. 

Ancak, söz konusu harcama kalemlerinden 
aynı kuruluş bütçelsi içinde olmak şartiyle prog
ram, altprogram, faaliyet ve projelerdeki aynı 
harcama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Genel bütçeli dairelerle katma 

bütçeli idarelerin programları arasında yer alan 
proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, malî yıl 
içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idare
nin bütçesine aktarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Deyimler : 

Madde 8. — 1974 yılında, 1050 sayılı Muhase-
beî Tmumiye Kanunu ile diğer kanunlarda yer 
alan : 

a) «Fasıl» ve «Bölüm» deyimleri, program 
bütçe smıflandırmasmdaki «Program» deyimi
ni; 

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

c) «Kesim» deyimi, «Altprogram» deyimi
ni ; 

İfade eder. 
Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 

da uygulanır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Yeni harcama kalemleri açılması ve uygula

ma cetveli : 
Madde 9. — Bütçe Kanununda yer alan 

program, altprogram, faaliyet ve projeler için 
malî yıl içinde hizmetin gerektirdiği hallerde 
yeni harcama kalemleri açılmasına Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeli idareler 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Bütçe uygulaması, bu kanuna 

ekli «Uygulama cetveli» esaslarına güre yürü
tülür. 
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Uygulama cetvelinde ayrıntılı harcama kale
mi yer almayan : 

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

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

Birlikte tespit edecekleri esaslara göre kul
lanılır. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

Üçüncü kısım : Bağlı cetvellere ilişkin hü
kümler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
i (A) cetveli : 
Madde 11. — (A) cetveli ödenek; cetvellerin

den meydana gelir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
(€) , (Ç) ve (G) cetvelleri : 
Madde 12. — 26 . 5 . 1927 tarifeli ve 1050 

sayılı Muhaseibeî Unyıi'miye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

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

b) Kanunla bağlanmış vatanî hizmet maaş
ları (Ç) cetvelimde; 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
(!B) cetveli : 
Madde 13. — Devlet gelirlerinin öıztel hüküm

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

Musul petrollerinden biriken (100) milyon 
liralık hisseden 1974 malî yılı içinde tahsil edi
lecek kısım, (B) işaretli • cetvelin (Çeşitli gelir
ler) tertibine gelir kaydolunur. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 14. — Personel kanunları gereğince 

1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arası için 
tahakkuk edecek aylık farklarının ödenmesi 
1974 malî yılma yapıldığı takdirde, bu mikta
ra ait (Sandığa tabi iştirakçilerden alınacak) 
keseneklerle (Giriş aidatı, artış farkları dahil) 
karşılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklardan 
1323 sayılı Kanunun ek geçici 11 nci ve 1327 sa
yılı Kanunun ek geçici 34 ncü maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına ödenmeyecek kı
sımları, 1974 malî yılı gelir bütçesine irat kay
dolunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

Madde 15. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanuna göre yönetilen okul pansiyonla
rında görevli kimselerin, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen 
ek geçici 32 nci madde uyarınca Devlet me
murluğuna intibakı yapılmış okluğundan, okul 
pansiyonları hakkındaki 2005 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılıncaya kadar, okul pansiyonları 
gelirlerinin % 25'i bütçenin (B) cetvelindeki 
(Vergi dışı normal gelirler ^tertibine (Pansi
yonlu okul ücretleri karşılığı) adı ile gelir kay
dolunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiş
tir. 

(M) cetveli : 
Madde 17. — 2005 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesi gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı ta-
rafındaaı idare edilen okul pansiyonları ile Sağ-
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lık ve Sosyal Yandım Bakanlığına bağlı sağlık 
'okulları öğrencilerinden 1974 yılı içerisinde alı
nacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

•BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

yılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun; 
a) 36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa 

Mükellefiyeti yoluyle alınacak hayvanların 1974 
malî yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cet
velde ; 

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

Gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

(T) cetveli : 
Madde 19. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sa

yılı Taşıt Kanununun 9 ncu maddesi gereğince 
kurumların satmalacakları taşıtların azamî 
satmalına bedelleri bağlı (T) işaretli cetvelde 
belirtilmiştir. 

'BAŞKAN — Birleşimin açılmasından sonra 
bu madde üzerinde müteaddit önergeler gelmiş
t ir ; madde ile ilgili (T) cetveli üzerinde büyük 
değişiklikler isteyen önergelerdir. 

Bunları tetkik etmeden, kabul veya ademî 
kabul hakkında peşin bir kanaate sahip bulun
ma maktayım. 

Aslında, süremizin bitimi de yaklaşmış bulu
nuyor; Yüce Heyetin izni olursa, birleşime bu
rada ara verelim. 

Saat 14,30'da devam etmek üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma sa'ati : 12,45 

İKİNCİ OTURUM 

Açılıma saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanveic'fit Kemal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : Zeikâi Yaylalı (Erzuram), Hnamaj Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 89 ncu Birle-
ıgiıminin 2 nci oturuımüiıu açıyorum. 

Kaldığımız 3'erden çalışmalarıımıza devam 
•ediyoruz. 

19 ncu madde üzerinde verilen değişiklik 
önergesini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1974 yıh Bütçe kanun tasarlısına bağlı (T) 

işaretli cetveldeki taşıt cins ve fiyatlarında, bü't-
•çıeınin Türkiye Büyü1? Millet Meclisine şevkin
den sonra bazı değişiklikler olmuştur. 

Diğer taraftan, Devlet Malzeme Ofisi Ka
nunu hükümlerine göre teşkil edilen bakanlık-
lararası Taşıt Standartdizasyon Komitesi yeni 
Ibir taşıt cinsini daha (T) cetveline dahil ettiği 
halde, bu taşıt bütçeye bağlı cetvelde yer alma
mış bulunmakt a dır. 

•Sözü edilen yukardaki hususları ihtiva eden 
ilişik (T) cetvelinin eskisinin yerime konulması
nın kabulünü ve bu cetvelin altına; «Yıl içinde 
ödenek yetersizliği sabebiyle yatırımları hızlan
dırma ve önemli fiyat artışlarını karşılama fon
larından aktarma işlemleri yapılaimaz» şeklinde 
'bir ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum 
Selçuk Eırverdi 

Aydın 
Nahit Mentesie 

Nevşehir 
Mehmet Zeki T ekin er 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

Muğla 
Halil Dere 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun bu öner
ge üzerindeki görüşünü rica ediyoruz. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA-
NI AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, gider artırıcı mahiyette değildir. De
ğişen fiyatlara göre konulmuş olan ödeneklerle 
vasıta alınmasını sağlayacaktır. 

Ancak, bu fiyat yükselişleri nedeniyle, fa
raza on vasıta için konulmuş olan ödenek sekiz 
vasıtaya inecektir. Bilâhara ilâve edilmesi iste
nen ibare ise, duruma daha ziyade açıklık ge
tirmektedir; gider artırıcı olmama niteliğini de 
feesinleştirme'ktedir. 

Bu nedenle katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Durafeoğlu, fiyatlar ha

nesinde birtakım, artışlar var. Buna mukabili sa
yıda azalma mı var diyorsunuz ? Bu bakımdan 
•mı gider artırıcı olmuyo.r ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Efendim, 
dikkat buyurulursa, vasıtaların karşısında asga
rî ve azamî maliyetleri, satış bedelleri bildiril
mektedir. Şimdi bn miktarlar, halen tasarıda
ki miktarlara nispetlere nazaran ziyadedir. An
cak, üç vasıta için harcama kalemine ödenek ko
nulmuştur. Bu fiyaltlar içinde kalmak suretiyle 
alınacaktır ve ödeneğin yetmemesi nedeniyle de 
ödene'k istemi yolu tıkandığı için gider artırıcı 
mahiyette olmayacaktır. 

•BAŞKAN — Onu anlıyorum da efendim... 
«İBu ödenekleri aşmaması kaydryle alınma

sı gerekir» diyorsunuz. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Evet. 

BAŞKAN — O takdirde sayının azalmaısı ge
rekir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU ('Sivas) — O sonucu 
ıçıkarır* 

Ama, bütçenin tanziminden önce mevzuu-
balbsol'mayan, bilâlhara mevzuubahs'Oİan bir hu
sus olduğu için; ödeneği artıramayacağımıza 
göre, hiç değilse konulan ödeneklerle vasıta alın
masını temin edecektir bu önerge. 

BAŞKAN — Yani o vakit biz bu önergeyi; 
faraza 'bizim kendi tasarımızdaki (T) cetveli
nin 1 nei sırasındaki 150 ilâ 160 bin lira arasın
da diyor, önergede 150 ilâ İSO bine çıkarmış bu
lunuyor. Aradaki bu farkı, bu ödeneklerin kar-
şılığmdaki binek araba sayısını azaltmak sure
tiyle uygulama yapılacak şeklinde anlıyoruz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Zaten ilâve 
edilmesi hususu da bunu pekleştiriyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet bu görüşe ka
tılıyorlar mı efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet deği
şiklik önergeesine katılıyorlar. 

Değişiklik önergesini oylarınıza snnuyorum 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

19 ncu maddeyi kabul ettiğiniz değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

20 ne i maddeyi okutuyorum. 
(R) cetveli : 
Madde 20, — Harcamalara ait formül, bağ

lı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak ve

rilmiş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1630 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğin

ce Hükümet komiserlerine verilecek ücretle il
gili tahsisat İçişleri Bakanlığı Bütçe tasarısına 
konulmuş bulunmaktadır. 

Ancak, ödemede bazı güçlükleri önlemek ba
kımından 1974 yı'lı Bütçe kanunu tasarısına 
bağ (R) işaretli cetvelin 151 nei (huzur ücret
leri) harcama kalemi ile ilgili açıklamanın son 
satırının (maddesine göre ödenecek ücretlerle, 
1630 sayılı Kanunun 58 nci maddesine göre 
ödenecek ücretler bu kalemden ödenir, şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Balıkesir 
Selçuk Erverdi Cihat Bilgehan 

Nevşehir Muş 
Mehmet Zeki Tckiner Tekin İleri Dikmen 

Kütahya 
Haşim Benli 

BAŞKAN — Bu değişiklik önergesi, ilgili 
101 nei bölümde de okunmuş idi. 

Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Katılıyo
ruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(R) cetvelinin (969) ncu diğer sosyol trans

ferlerle ilgili ödemelere ilişkin harcama kalemi
nin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki metnin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Yabancı memleket okullarında, ilkokul ça
ğındaki Türk öğrencilerine tahsis edilen sınıf
larda meydana gelecek hasar giderleri.» 

İstanbul 
A. Doğan Öztunç 

Erzurum 
Selçuk Erverdi 

İstanbul 
İlhan Özbay 

Nevşehir 
Mehmet Zeki Tekiiner 

Muğla 
Halil Dere 

İçel 
•Süleyman Şimşek 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) —• Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmaktadırlar. 

Değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi 'okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
KÖy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1974 

malî yılı Bütçe kanunu tasarısının, 237 sayılı 
Kanun gereğince 1974 malî yılında satmalına-
cak taşıt listesinde yer alan ve el sanatları ve 
kooperatifçilik hizmetlerinde kullanılacak olan 
11 adet taşıt cinsi sütununun aşağıdaki şekilde 
olmasını arz ve teklif ederiz. 

Erzurum 
Selçuk Erverdi 

Muş 
Tekin İleri Dikmen 

Nevşehir 
Mehmet Zeki Tekiner 

Kütahya 
Hasim Benli 

İstanbul 
M. Kâzım Özeke 

(Adet Taşıtın Cinsi 

,11 Kaptıkaçltı (Arazi hizmetleri 
için) Pick - Up üzerineyapıima 
4x4 veya Kaptıkaçtı (Şehir 
dışı hizmetleri için) Pick-Up 
üzerine yapılma 4X2 veya 
Pick - up (Arazi hizmetleri 
için) 3 kişilik 4X4 veya Pick-
Up (Şehir dışı hizmetleri 
için) 4X2 

BAŞKAN —Sayın Komisyon.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas). — Sayın Baş
kan, ödeneği konulmuş olan taşıtın, icabında cin
sinin değiştirilmesi suretiyle, hizmet yeri de de
ğişmemek şartıyla, alınmasını temine matuf bir 
değişikliktir. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Savın Hükümet? 

Kullanıldığı yer 

Eılsanatları ve Kooperatifçilik 
hizmetlerinde 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

Değişik şekliyle 20 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kaibül edilmiştir. 

493 — 



M. Meclisi B : 89 

,2.1. ııci maddeyi okutuyorum. 
İkinci Bölüm : Kamu personeline ilişkin hü

kümler : 
Birinci kısım : Aylıklara ve kadrolara iliş

kin hükü imler : 
Katsayı .esası : 
Madde 21 . — (i'57 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıf la
ca ait gösterge taıbiosunda yer alan gösterge ra
kamlar m, m aylık tutatlarına çevrilnıe'sinde 1974 
-malî yılında (8) katsayı uygulanır. 

BAŞKAN — Bu .madde üzerinde de değişik
lik önergesi vardır efendim. 

Sayın Krgenekon, Sayın Parlar, Sayın Na-
kilboğlu, Sayın Öztiirk ve Sayın Cesur tarafın
dan verilen bu önerge ile 24 ııci maddedeki, şe
kil olarak tespit edilen katsayının 11 olarak 
gösteri i nıosi teklif edilmektedir. 

İhı önergeyi açıkça- gider artırıcı bir oıaılıi-
ye't taşıması nedeniyle işleme koymuyorum 
efendini. 

Madde üzerinde başka değişiklik önergesi 
yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler Kalnıl etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

22 ııci maddeyi okutuyorum. 
Kadro cetvelleri : 
Madde 22. —• a) li!57 sayılı I)cv!ct Memur

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

b) '1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile ku
rumlara, talhsis edilip de intibak işlemlerinde kul
lanılmış bulunan kadrolar ile 1'37G sayılı 1971 
yılı Bütçe Kanununun 9 ucu, 1507 sayılı 1972 
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yılı 1-jütçe Kanununun 15 nci ve 1Ü94 sayılı 197;! 
yılı Bütçe Kanununun 21 - 26 nci maddeleri hü
kümleri uyarınca kurumlara, tahsis edilmiş olan 
kadrolar 1974 ma'lî yılı için de geçerlidir. 

c) Kanun hükmünde kararnamelerin inti
bak hükümlerinin uygulanması sonunda bulu
nan yeni derece ve kademelere göre 5 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4, 8 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 
1 ııci maddeleri uyarınca 28.2 .1974 tarihine 
kadar intibak çizelgelerine müsteniden yapılan 
aylık ödenmelerine 1974 malî yılında da (a) fıkra
sında öngörülen işlemlerin tamamlanmasına ka
dar devam oümur. 

d) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 
3 ncü maddesi hükümleri uyarınca, alman 
13.11.1971 tarih ve 7/3434 sayılı Kararname 
ile bu kararnameyi değiştiren ve değiştirecek 
olan kararnamelerde-yer alan hükümler 1974 
malî yılında, da uygulanır. Ancak, her kurum 
için bu fıkra gereğince 1974 malî yılında birden 
fazla kararname çıkarılamaz. 

e) Genel ve katma bütçeli kuruluşun- kad
rolarında Maliye Bakanlığına bağlı saymanlık 
müdürlükleri ile sorumlu saymanlıklarda istih
dam olunan Devlet memurlarından Maliye Ba
kanlığınca gerekli görülenlerin, kadroları ilgili 
kuruluş kadrolarından tenkis edilerek Maliye 
Bakanlığı kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda, 
istihdam, olunan Devlet memurlarından istekli 
bulunanlar müracaatları üzerine, bu suretle Ma
liye Bakanlığına devredilen kadrolara naklen 
alanarak, aynı saymanlık müdürlükleri ile so
rum J u sa ynıanl ık 1 a rd a gö re vi e n diril i r 1 e r. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi yoktur. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilnüştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Kadro değişikliği ve kadroların dağılımı : 
Madde 23. —• 22 nci maddeye göre kurum

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

I lir. 



M. Meclisi B : 89 

22 nei maddeye göre kadro cetvellerine iliş
kin işlemler tamamlanıncaya kadar 1970 yılın
daki imitolerarası kadro dağılımı esastif. 22 nei 
maddenin (a) fıkrasındaki esaslara göre unvan 
standardizasyonu yapılıncaya kadar, Go.no 1 Kad
ro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları ya
pılalı Devlet memurları bu kadroların tahsis 
edildiği görevin eski unvanlarını taşırlar. İnti
baklar yapıldığı sırada kuruluş kanunlarının il
gili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nei 
maddesi hükümlerine dayanılarak başka görev
lerde çalıştırılanlar, unvan standardizasyonu ve 
üniteler arasında kadro dağılımı yeniden yapı
lıncaya kadar, fiilen ifa ettikleri görevin unva
nın! muhafaza ederler. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul •edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil-
m,iştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 
Yurt dışı kadrolarda çalışan Devlet memur

larının kadroları ve yabancı uyruklu personel: 
Madde 24. —• Kuruluların yurt dışı kuru

luşlarında bütçe kanunlarının (D) cetveline 
göre. veya teşkilât kanunlarına müsteniden üc
retli veya sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 
1 . 6 . 1'973 tarihine kadar işe alınan ve halen 
çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu 
olanlar bu kanunun 22 nei maddesinin (a), (b) 
ve (ki) fıkraları hükümlerine talbidir. 

Kuruluşların yurt dışındaki yabancı uyruk
lu personelinin »özleşme ile istihdamlarına devam 
olunu ı*. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

• 25 nei maddeyi okutuyorum efendim,. 
Kadro ihdası vo iptali : 
Madde 25. —• 1974 malî yılında Bakanlar Ku

rulu : 
a) Atamaları yapılacak mecburî hizmetli

ler, 
b) İntibakı yapılacak sözleşmeli personel, 

e) Yeni alınacak din görevlileriyle genel 
asayişo ilişkin hizmetler, 

d) Askerlik görevinden dönecekler, 
e) Kanunla ve uluslararası anlaşmalarla 

kııralma-sı öngörülen ünite!ordo istihdam edile
cekler, 
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f) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1974 yılı programında kurulması veya genişle
tilmesi öngörülen hizmet üniteleri ile üniversite 
ve akademik kurumların sağlık, teknik, idarî ve 
destek hizmetleriyle görevli 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi personeli ve Devlet 
bütçe ve hesap yöntemlerini tespit ile ilgili ku
rum hizmetleri için ihtiyaç duyulan personel 
için, 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
görev ve unvan değişikliğiyle ilgili, âmir hü
kümleri gereğince kadro tahsisinin zorunlu ol-
.duğu hallerde, (23 ncü) maddenin i nei fıkra
sına göre. .kadro temin edilemediği takdirde. 

h) 12 . 3 . 1964 tarihli ve 440 sayılı Kanu
nun geçici 8 nei ve 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe 
Kanununun 24 ncü maddesine göre Bakanlıklar
da çalışan personelin teşekküllerine iadesi için, 

12 . 3 . 1964 .tarihli vo 440 sayılı Kanunun ge
çici 8 nei ve 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanu
nunun 24 ncü maddesine müsteniden -Bakanlık
larda çalıştırılan personel, birinci fıkranın (ü) 
bendine göre kadro temin edilin'ceye kadar, Ba
kanlıklarda istihdam edilmeye devanı, olunur. 
Kadro temini işlemleri, ilgili İktisadî Devlet Te
şekkül lerindeki kadroların iptali şartı ile 1974 
malî yılı içinde tamamlanır. 

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

İlgili kurumun talebi, Devlet Personel Dai
resinin görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi 
üzerine kadro ihdasına yetkilidir. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi gereğince şahsa bağlı olarak muhafaza 
edilen kadrolardan, unvanları 7/3434 sayılı Ka
rarnamede ve ek ve tadillerinde yer alanların 
boşalmaları halinde, bu kadroların iptali ile ka-
rarnamelcrdcki derecelerden kadro ihdasına Dev
let Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının gö
rüşü üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelere ve 
1589 sayılı Yetki Kanununa istinaden çıkarılan 
ve çıkarılacak olan kanun hükmünde kararna
melere. göre yapılan intibaklarda, ortaya çıka
cak halalar veya itirazlı işlemler ile, kazaî mer
cilerce verilen kararlar sonucunda yapılması ge-
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reken düzeltmeler dolayısıyle Devlet Personel 
Dairesiyle Maliye Bakanlığının görüşleri üzeri
ne Bakanlar Kurulunca kadro iptal ve ihdas olu
nabilir. 13 . 11 . J 971 tarihli ve 7/3434 sayılı 
Kararnameye ek karar ile bu kararnameyi de
ğiştiren kararnameler gereğince kurumlara tah
sisi gerekli kadrolar, eski kadroların iadesi par
tiyle, Devlet Personel Dairesi ve Maliye Ba
kanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulun
ca verilir. 

Bu kanuna ekli Üumihııriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Personeli kadrolarında, yakardaki 
fıkrada sözü edilen kararnameler gereğince ya
pılacak intibaklar sonucunda ulaşılacak dere
celere göre kadro değişikliği yapmaya Cum(hu-
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Di
vanda rınca karar verilir. 

1974 malî yılında Bakanlar Kurulu, Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığının kooperatifçi
lik ve köy kentler konusunda kurulması ve ge
nişletilmesi öngörülen hizmet ünitelerinin teknik, 
idarî ve destek hizmetleri ile görevli 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa talbi ihtiyaç duyu
lan, personel için, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığının talelıi, Devlet Personel Dairesinin 
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 
kadro ihdasıma yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın arikadaşlaraım, madde 
•üzerinde değilşiiklilk önergeleri varıdır. Önerge
leri okutıılyloruim efendim. 

Yüikslelk Biaşlkanilığa 
Oörüşüiıneik'te olan 1974 malî yılı Bütçe ka

nunin tasarısının 25 nci maddesinin aşağıdakiiı 
şekiflllü değiktiiı 'ülim esini !arz ve teklif ederiz. 

Krzurum Aid an a 
•Selçuk Erverdi llaisan Oorit 

Muğla; Adana 
'Halil Dere M)e!hmet (1ın 

•Niğde. 
Azmi Yiavuzalpı 

«Kadro ipjtal ve ihdası: 
; Maıdde 25. _ 1974 malî yıllında Bakanlar 

Kurulu : 
a) Atamaları yapılacak medbıırî hiznıetlr-

l'er, 
(b) İnt/ilbalkı yaprıacalk sözleşmeli personel, 

. c) Yeni alınacak 'din görev İleri ile geniel 
asayişe illişkim hizimetfe'r, 
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ki) Askerlik görevinden dönecekler, 
e) Kamımla ve uluslaıiaraisı anlaşnıaları'a 

IkurullnnuSn, öngörülen ü nitelerde isitiilnlam edi
lecekler, 

C) (üçüncü Beş Ydlık Kalkınma Planımın 
1974 yıi'ı programında kurulması veya genişle-
<tiilmewi öngörülen h'iizmjdt üniteletiıyle ünivctlsi-
te ve aikadlenılllk kurumların sağlık, teknük, ilda-
rî ve. destek hiizjmeti eriyle görevli 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanuuun'a. talbi perlsioneli ve 
Devlet Ibü'tçie ve he^ap yönıteımij'eı̂ nli teisp.it ile 
•iillgilli kuru/m hizlmeltlerü i:ç'in. ilhlt'iyaıç duyulan 
perttontel, 

g) (657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 
görev ve unvan değişikliğiyle iligilli amj'lr hüküm
leri gereğince kadro tahsisini! n zorunuı oldu-
ğu hailler, 

h> 10 . 3 . 1964 tauikü ve 440 sayılı Kanu
nun geçici 8 ncüi ve 1694 skiydi 1973 yıla Bütiçe 
Kaınuniuınun 24 ncü maddesine göı-e bakanlık-
llanda çalışan personelin teşekküllerine ia
desi1, 

(i) Öğrenci İmpa'siteıslni artırıcı v'e gece öğ>-
renllmine yönelik yenikle n açılacak ve faall'ıyete 
geçeöek yükkelk öğretim. kurumlarınını ihtiyaç 
duyduğu pcrlsoufel, 

j) iKöy İşlem ve dvoop er aliller Bakanlığı
nın Iv/oioperatifçülıik ve koy - keliftiler konusun-
ıda kurulması, ve genişi etiilîmesi öngörülen hiz-
imjet üni'St eler i nün. t'elkıı'ilk, 'jfdaırî ve d'eısJtek biz-
uıolleriy'e görevli personeli içüm, 2'3 ncü mad
denin 1 nci iiikrlatsına. göre ka'dr'o teinııin edi-
lemeiiliğ'i ialkldüıde, ilgili} kurumun laLelbi Dtav-
lleıt Peıısonel Dairesinin görüşü ve Maliye Ba
lkan Lığının t ek Lif i üz'eıime kadro ihdalsı.ma ye't-
kiiiÜir. 

12 . 3 . 1964 tarihli ve 440 (sayılı Kanunun 
geçlicii 8 inci ve 16194 sıalyılı 1973 y.ua Blültçle Ka
nununum 24 ncü ınaldldelsline müislteınıiıden ba-
Ikaulıklaııda çaılıjş'tıırılan pe^sıomel, 1 ncü fıkra
nın (lı) benldibe göre kadrio tetm&ı ed'iHinccye 
kaklar, bafclanlılklliarda isltiftıdam e'dİlm'ey'e de
vam olunur. Kadrio teinini işlemleri, illlgiı'i te-
şelkkülleiiileikıi kadroların ipt-aılü şarltliyle 1.974 
im alî yılı içende tamamlanır. 

'1312(2 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddeısi g'ereğiıntee şahıs/a bağlı olarak muha
faza 'ddileıı kadrolardan, ünvanliaırı 7/3434 sa
yılı Karaı?naim;ede ve ek ve tadili ferinde yev 
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'alanların boşalmaları hali)n!de, bu kadro'ların 
iptali ile karamam ederdeki derecelerden kad
ro ilhdaisına Devlet Perlslonel Dairesi ve Maliye 
BakkniTığımın görüşü üzerine Balkanlar Kuru
lu yetMOiiJdir. 

'6Ö7 Sayılı Devlet Memulları Kanunuma 1327 
'sayılı Kamunla ekrenen ek geçici maddelere ve 
lı389 siayülı Yetkii Kanununa is/tıiınaden e ilk arı
lan ve çıkarılaıcak olan kamum hükmünde ka
ra, rnaımedlerle göre yapılan intilb aklarda onda
ya çıkacak hJa;tallar veya ijtînazlı İşlemler i'.e, 
ikazaî mercilerce verilen karanlar sonucumda 
yapılmiası gereken düzeftnıeler dolayüsııyle Diev-
ılıeit Peıröoııe:] Dali Mİyîe mıall!ye Bakanlığının 
gülüşleri üzorünle BakanlJar Kurulunca, kadro 
lilplLal ve ihdas olunabilir. 13 .11 . 19'Tl tarihli 
vie 7/34-14 sayılı Kararnameye ek karar ile bu 
İkan'airüiaîiueyi değiştiren kararmaımcleır gereğin
ce, kurumlara taihKUİİ! gerekli kadrolar, cskii 
kadroların iadesi şartiyle, Devlet. Perisioale! 
Daiı(eısi ve M:aBy:e Bakanlığının görüşleri üze
nime Balkanlar Kurulumıca verilir. 

Bu kanunla bağlı Cumhuriyet Senatosu ve 
Mîllet MeclM Personeli kadrolarımda, yukiarı-
•dalkii fıkralarda sözü cdjYcın karaıınalımeier ge-
ıreğiııce yapılacak intilb aklar sonucunda ula
şılacak deıiecelere göre kadro değişikliği yap
maya Cumhuriyet Senatosu ve MIClelt ]\reclalsi 
Başkanlık Dli vatı1 arınca karar verilir. 

G erekçe: Taisarının 25 möi maidldelsi Bütçe 
Karma Koııı'isıyonunda görüşüılürk'em verilen 
bazı önergeler Komisyonunda kabul edillmiş ve 
ımaddoye yerleş/ıîirlilmesd iç'mı Balkanlıllc Diva
nımla ye'tlkl verilhıllştıir. Bu iışlleım. yapdlııkcn ka
nun tekniği' açısından bazı fıkraların iıl'gilo. olan 
böılümilere değil madde sonum'a eklenmesi g'ere-
kirlken, bazı fıkraların sonuna eklendiği anla
şıldı ğındiam, miladide bütünlüyle (ile allııımış ve 
sadece insicam yönünden düzeltmeler yapılmış
tır.. 

Mub)teva dbiibaıiiy'ıe madide evvelki madde
nin aynısı olarak kalmaktadır. 

B;AŞKAN — Bu önerge bir redaksiyon öner
gesi mahiyet!imd>e görülüyor. Katılıyorsunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİİSYÖNU BAŞKANI 
AHMET DURAKOfiLÜ (S:)vais) — Taümunnyle 
katıfhyioruz, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Düığer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meelilsi Başkanlığınla 
Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandı r'nia Gencel 

Müdürlüğü bünyesiııdekli «G'enel 'hükümlere ta
bi kooperatifler», «Tarım Kredi Kooperatüf İle
ni» «Tarım Satış Koıop'eraltifleııli» ve bunıların 
üst kuruluşları Köy İşleri ve Kooperatifler Ba-
k anlığım a. b a ğilanımışıtı/r. 

Bakanlık d!ç. illiden bu görevi yürüt ecdk el'e-
.ınanıların kısa sürede ve yeterince bağlanaıma-
ımalsı, görevin yetenek-i ve iyi yeliiş'mliş perso
nele ihtiyaç -gösteren işlerden olmiaSı nede^Iliy,-
le, özelikle T. C. Ziraat Bankası koopcratilfller 
müfettişi olarak uzun süre görev ifa etmiş olan 
Ticaret Bakanlığı Teşkilâ'tlandıirtoa Genel Mü
dürlüğü .elemanlarının Köy İşi'cıri ve Kooperatif -
ler Bakanlığında bir süre dialha çalıştı rılmala-
ırııriıda zaruret olduğu a ulaşıl ansıtır. 

Bu itibarla lı97'-t yılı Bütçe kanun; tasarısı
nın 2'5 maddesinin (h) fıkrasına aşağıdaki ben-
•din -ek'lanun esini arz ve: UMM. eıdeıiilz. 

Tcllca't Tekirdağ 
Hiayıdar Uılusoy Ömer Kalıraiman 

SivaS Sam'sun 
Klkreinı Kang-al İrfan. Yamkutan 

İstanbul; 
Mekmet Emiin Sungur 

Eklenecek fıkra : 
Ticaret Bakanlığı Teşlkiilâtlanldırma Genel 

Müdürliğüöden Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığına devreidilmiş olup dıa alsilcn T. C. Ziraat 
Bankası Geneıl Müdürlüğü personellinden bu 
fıkra uyarınca Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığımda hangilerinin istihdamına dleyam 
olunacağı, aidi geçen Bakanlıkça kararlastı
mlı r. 

BAŞKAN — Sayın Ko'misyon, bu okuman 
önerge hakkındaki göırüşüınlüzü ı̂ ica e.'deıceğiim, 

BÜTÇE KARMA KONDİSYONU ]3)AŞKANI 
AHAIET DURİAKOĞLU (Sivafe) •— Sayın Baş
kan, Ticaret Bakanlığımda bulunan Teşkilâtlan-
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dmmı O en e I Müdürlüğünüm Köy işleri Bakan
lığına bağlaınıması neideniyk, 440 sayılı Kanu
nun 8 ndi nıadıdoısıkniın gtercği olarak ç'ailıjştırıl-
ımmı mümkün ovan. Ziraat Baınîkiası personelin
den haizi lan inli ayniı Bakanlık büiKyeısii İdiınde 
builu'nkhığu için, bu İçere Teşkiliâtılandıırlnıa Ge
nel Müdürlüğü Köy işleri Bakanlığınla kdiikal 
'Oidinee, çalıştı raımiaınak durumu vaıı\ Bıınilar 
'dhJüyetli memuı^arVhr. Köy İşllerli Balkan lığının, 
'bu ilâve ediıleıı fıkra iile, ilst'efdı'iflv]eîiıı'i yine Teş-
lldilSltOaıvdı fma Genel Müdürlüğü bünyelsü içe-
riısiıiide eaiİKştıraibiJıniıeısliıni temime matuftur. 

O'ider arttırıcı ınaılıiyette değildir'. 
Kaıtıöı yanız. 
BAŞKAN —- Sayın Hükümet?. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-
XI VE MALÎYE .BAKAN VEKİLİ OAUÎT 
KAY RA (Ankara) — Katıil ıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önergeyi oylan niza sunuyorum efendim. 

Kalbııl eldeııller1... Kalbini. etmeyenler... Kabul etlil-
nıilşftiir. 

2'.") ne i ıııafdVleyi bu değişik şek'l ile oylan-
ıııria sunulyoram. Kalbııl edenler... Kabul citım'e'-
yemuer... Kabul edilmıilştir. 

2i() ııeii mıa ddeyi okutuyorum. 
(kıımbutlbaışkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, 

Mlililet Meclisi, Hâkİlmlliik ve Savcılık iiııeıslekle-
<vi i)c Devlet Planlanıra Teşkilâtı personeli : 

ıMiadde 26. —• (HınLnuıt)aşkau'ığı, Oumlıui'i-
yet Senatosu, Miillet MJeelM ve Devle/t Blaınila-
nıa rIYışki!kıtı personeli, Anayasa, Maihkcmieis'i, 
Danıştay, Sayıştay ve Varigıt/ay "Baskanlıkları 
İlle Al lal et Baka.nl îığımlda lıalkiim'liik ve savcılık 
in ilecekle itinde bulunanlarla bu ıııe'slekt'eıı sa
yılan görevleri yapankvnn k'a/dro eetvet'erl ibu 
kamuna, eklildir. Bu kadrolar halkkınlda 22, 23 
ve 25 nci maddeler hükümleri uygulanmaz. 

Ancak, l>eıvle.t Plantauna Teşkillâtı peıraone-
ı!!i, hakkında 25 nci maddeniiın intibaklarla ilgiılü 
büküm ı, De \<ı s a ki ıdı r. 

RlAŞKAN —- Mja'dde üzerinde değişik'lltfc 
önergesi vardır, okıiituyorıum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
irabını lan olduğu üzere Mjiûlet Meclisi Dış 

iM1Ü!i.!a!se!be:t'(M' Müdürlüğü birimii teşielklkül et-
firilıuiş ve MMIelt Meclisi (le.nleil Kuralıın'da da 
(l)lir!!m. kadındaırın karşısı nida İngilizce, Frausız-
vc Al'maıııea. dillerinden blııilsıinli billdii'ğinli' Dev-
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leJt IJilsan înıtülhaınnı kazanımak suretiyle ispat'-
•'amış kimselerin atanıma şarkta konulmuştur. 
Bu bıinilmde balen 'bir tercülmau, bar şef ve bir 
daktiill'o mevcut olup, bunlardan tercüman <is-
teniilen 'belgeye sahip'tir. Şelf Ve daiktdlo ise bu 
şartı haiz değildir. Bu duranım g'öı̂ e, şef ve daüc-
ıtilonun yeni ilıdals edilen «Kusrm AnıüılliığiL» ve 
«'Dakltilaluk'» kaldraTarinia aitanimalan ımüimîkün 
değildir. Tîal'buki söz ikonuisu ilki pe^soıi'e'l, bu 
iMrlknikı ıııua'miellâ'tını seneierdir yürtiltmlüş ve 
pi'ioitoklol g'örvvleninii bilen k'İ!şiıİ!ei' olup, gelecek
te de 'bu b'irifm için lüznımlu pensionefllerdir. 

'Bu i!tilbaı4a, aşiağıda yaizılı ciknlenl'ln, BMlee 
Kamumun un 2l6 ueı. malddelsünin «Aııealk» dliye 
Ibiaşlayan fıikrafının defvanıına elklonmesiiln'i arz 
ve teklif ederiz. S'iaygılarnnızlla. 

•MUM Ke:clsi! tda.m A 'minileri 
Rize Van 

'Kaimi Kumibaisai' Musli!h fiörentaş 
Grülmilişban'e 

Mıusıtafa Karaman 

«\'e ha/'en APillert MeclM Duş Alıüna^e'betfler 
BM^ınind'e görevlii. bulunan şiefin 4 ncJü -dere'ce 
ki!Si:m amıiınliği; 10 ucu derece daJktitkmıtn da 
8 nci derecede m'emui'kık kaıdrolaıraıa altanma-
'snkla yalbaııeıı d'İO bilme kaydı aranmaz.» 

BAŞIvAN — Sayın Komlüsyon? 
HÜ'WK KAİBrA KOMÜSTONIJ BIAŞKANI 

AHMET miRAKOttLU (Sivas) — Sayın Baş-
Ikaın, bııralda şÖylle bir dunun var, m.üsaafde eder-
«ı'eniz arz edeyim. 

BAŞKAN •—• Buyurunuz ri'ca ederim. 
BC^TCE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

AHMKT DURAKOĞLU (Sivas) — Mftltet Mec-
'îllsi Bütçesiinin g"öı;i%ü.l'mesi sırasında kalbııl edii-
Üen bir öneırge ile, Dış M.üıi'a&efoetlerâıı düzen-
'lienmesıi bür'oısunla ait 9 ka'dr'onuını 9'ımılda da. li-
ısıan şar'tının arannıası kaibull ed%l!i. Baı önerge, 
biraz da usule de uygun olimfayarak, biiziim :Ğe 
görüşümüz alınmadan, doğrudan doğnıya oya 
ısunul'duğu icjiın bu soinluç hâsıil olidu. 

Şiıiııdl bu önerge ile, şef ve memurun da ay
nı dunumda lisan bilmesi şafitinin aranması kal-
diırıfıimş o'luyioı*. 

BAŞKAN — îstüsmaî büJldim geftdrİ!İım!% olu
yor. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKjANt 
AHMET DURAiKOttLU (Kiva-s) — Eve't. Hiç 
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değilse, diğerlerinde bu şart aranacalk; yal
ınız bu itkisinde .arantoüamış olacaktır. 

Maksadı gerçekleştirme bafkınmndan mah
zurlu görmüyoruz ve bu nedenle katı İliyoruz. 

•'BAŞKAN —• Efendim, Komlilsyon önergeye 
katılmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul öden
il er... Kaibull etmeyenler... 1^-ğişliiklik önergesi 
ikabul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

27 nelii maddeyi oflantuiy^rum. 
Öğret'üm üye ve yardımıeiilan kadroları : 
(Madde 27. — 1765 sayıllı Üniversite Perso

neli Kanununa göre intibakı, yapılan persone
le, söz konusu kanunun 5 nci maddesi gere
ğince kadrolaır bu kanuna eklemine ey e kadar 
'1-974 maili yılımda da aynı kanunun geçici 5 nci 
ımalddesiıne göre aylık ödenlnıeye devam olunur. 
Özel kanunlarla alınmış bulunan boş kadrola
ra 1 . 6 . 1974 taHilhiine kadar yapılan atamı a-
llar da geçerli sayılır'. Bu taırübe kadar kulla-
nıilmış bulunan boş kadroların, atanması ya
pılman pers'ou'eMm Üıfirversltte Personel Kanunun
da. öngörülen durumuma uıymlaması halinde, üni
versite senatolarının teispfilti ve Millî Eğitim Ba-
kanliiğıniın teklifi üzeıtime, 'esiki kadroların ipta-
3,i suretiyle personelin duıruinıuna, uygun kad-
roilarını .ihdasına Balkanlar Kurulunca karar ve
rili ebilir. 

Özel kanunlarla, kadrolardan intibıaklar sı
rasında boş olup da, 1 . 6 . 1974 tarihine kadar 
atama yapılmamış olanilaır hakkında da ('197?> 
yıllı. Bütçe Kanununa eJbli «Ti» cet velinde yer 
alanlar hariç) lüzumu hallinde yu!karda(ki fık
ramın iptal ve ihdas işlemlerinle ilişkin hülkmü 
uygulanır. 

1765 sayılı Kanunun 5 nei maddesünjdeki iş
lemlere göre.yeni kadro temrin edilinceye ka
dar söz konusu kanunun yürürlük tarihlimden 
sonra usulüne ^ör'e yetkili organlarca kurul -
imasına karar verilen üniversite, fakülte ve anı
lan kanunun kapsamına giren diğer kuramla
rını öğretim üye ve yardımı cila rina ait kadro
lar, aynı maddedeki esaslar dairesinde tespit 
ddiMcreJk Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. 
Onaylaman kadro cetv'eilleri bu kanuna eklen
miş sayılır. 
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BAŞKAN' — Madde üzeınmde değişiklik 
önergesi vardır, önergeyi okutuyorum. 

Y ülkıs'ek Bıaişkanl ığa 
.1974 malî yılı Bütçe kanun tasarlısının, «Öğ

retilin üyeileiıi ve yardınıenlan ka;drolai"i»n>a il'iş-
Ikiıı 27 nci maddesinin ekli gerekçede açılanan. 
medenilerle aşağıda lyeı'irtlilen: şeiki'lde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

«"Madde 27. — 1765 sıayııh Üniversite Per
sonel Kanununa göre intibakı yapıllan persıo-
melfe, söz konusu kanunun 5 nci maddesi ge
reğince kadroları bu kanuna eklenfiueeye ka
dar -1974 malî yılında da aynı kanunun geçici 
(5 inci 'maddenin e göre aylık ödemi meye devam 
olunur. 

Özel: kanunlarla alınmış bulunan 'hoş kad
roların, (1971?) malî yılı Bütçe Kanununa ekli 
(L) cetvelinde gösterilenler haüiç) 1 . 6 . 1974 
tarihine kadar yapılan atamalar ile bu tariîh-
ten sonra, yapı'laeaik atamalar geçoH'iiı sayılır. 
l>u şekilde atama yapılan yada yapılacak kad
rolarını atanması yapılan persionıeliıu Ümiver-
sifJe Peırs'onel Kanununda, öngörülen durumuna 
uymaması hatimde, üniversite Sen altolarımın 
tespitli ve Mîillî Eğitim BalkaniUğının teklifti 
üz'erine, eski kadroların rip'tali suretiyle per
sonelin durumuna uyguın kadroların ihdasünıa 
Balkanlar Kurulunca karar verileibilîr, 

İİ765 sayılı Kanunun 5 nci maddesimdeki 
esaslara uygun şekilde yeni kadro ten nün ed illin-
ceye 'kadar, söz konusu Kanunun yürürlülk ta-
.riihlind'eın sonra usulüne göre yetkili organlar
ca kurulmaşıma, karar Verilen veya 'kurulma
sına karar verilmiş olup da k'adıııosuzlulk mede
niyle faaliyete geçememiş bulluna.il yeni üni
versite, fakülte ve anılan kanun kapsamına gi
ren diğer kurum Farın, öğretilin üye ve yaıdımıcı-
lamma aiüt kadrolar, aynı madldedakl esaslar 
daıiresiinide tespit edilerek Bakanlar Kuıruilunun 
'onayına sunulur. Onaylanan kadro cetvelleri 
Ibu kamuna eklenmiş sayılır. 

Erzurum Muğla 
ı^elçuık ErvoHdi .Halil Dere 

Niğde Adanla. 
Âzımi Yavuzalp /Hasan ("erit 

Adana 
M'ebmet ('an 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önerge 
halkkınjdaJfei görüşlüaılüz nedir1? 

BÜTÇE KAKIMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURiAKO&LU (Sivas) — Efendim, 
ürillverföol tefelin kadrrflarlilyl'e il'iğiO'i nıaldjdcyc açık
lık g'e'fcMyior; yeni bir şey yîolk. Uygutonacla ko
laylık sağlayacağı cihetle katılıyoruz. 

BAŞtKAN — Sayım Hükümet, önergeye ka-
tıhyoır musunnız? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALÎYE BAKjAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükürnet ve 
'Sayın Kolmıisyion katııl'maktadır. 

Dqğüşi:lkf-ök önergesini oy'larınıza, snnııjyo-
rum. Kalbul edenfler... Kalbul 'etimeyenlJer... Ka
lbul eldilliHİ's'tir. 

jMıalddeyi 'bu değlişik ş'ekliyiıe oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kalbul e'tm'ey emler... 
Kafbull eldSlmıiişlt.ir. 

128 nci maddeyi okutuyor um : 
Katma, bültlç'elİ" kurumlar : 
jMaldde 218. — Bu kanunun kadrolarla ilgili 

22, 23 Ve 25 mci miald'deleri hükümleri, katma 
'bütçeli ildlareıl'er halkkınfda da uygulanır. 

BAŞKAN — 28 ncd maddeyi oylarınıza su-
mııyoruım. Kalbul edenller... Kalbul! etimeyenl'eır... 
'Kaibull efdilimiişıti'r. 

'29 ncu ma/d!dieyi okutuytou/m, 
ÖEİsIkli sözleşmeli yalbanicı persion ellin ücre'tieri : 
ıM'adide 29. —• 657 sayılı Devlelt Mieımuraılrı 

Kanunu ile uygullanjmlalsına sion verilen 4/10195 
tsayıfı Kararnameye bağlı y'öneltmeli'lk hüküımle-
ırince göre ve (E) ceitveılinden alman kadrolarda 
âaüilhdaım edilmekte ilken yabantcn uyruklu ol-
du'fclaın ilcin intibakları yapılmayan kimselerin, 
sözleşme ile çalıştırılmalarına devam olunabi
lir. 

IBunllıara ödenecek sıözıleiş'm'e ücretleri, 1974 
.malî yıllında,, 1694 sayılı 1973 yılı Biü'tiee Kanu
nunum 28 nlei .malddesiıniıı 2 nei fık raisi eis/asîla-
rımıa göre zamTı tutanlar üzerinden tespit olu
nur. 

(BAŞKAN — 29 ncu majdldoyi oylarmuza su -
nuyiorurn. Kalbul edenler... Kalıul ethıeyeniler... 
Kaibull edilmîlş'tir. 

30 ncu maîdkfeiyi okutuyorum1: 
Yurt dıışı aylıkları : 
Madde 30. — Kurumlarım yurt dışa kuru-

hışlarıma dahil kadroiliarında görevli Dıevik't 
Meımurlarının aylıkları, 657 sayılı Öevlıel̂ . M'e--
ımuıılliarı Kanununun değişik 1J5!6 neı ma dedesi 
uyanınca kanunî keisıintliler çalk'tıktan sonra, 19T3 
,ma!lî yılında uygulaıi'makta (/lan e'sıatiHara göre 
1İ973 malî yıllındaikii dterece ve kadeım'eterin kar
şılığı bulunan döviz mıilktarı üzerinden aşağı
daki hususiar gözününde tutularak ödenir. 

!a) ISiürekili görevle yurt dışında bulunan 
ımemurilaırın, Ibul'undukları mahalde ellerime 
geçimcsi gereken yalbamcı paıra miktarımın mu
hafazası yönümden, Türk patrası ilıe yalbancı) pa
ralar arasında vukuibulaeak dcjğ'er değiişöklilk-
leıii ayrıca nazara a3.an.nr. Tüılk Uiırası tutıa'naı-
da arftış sureltilyle meydanla gelleeek fark, maaş 
boıldroılaırıınida aiçıllacak «Para değerli değişikli
ğinden doğan fark» başlıklı Kir sütunda gös-
terittir. Bu fa.r(k vergiye talbi t;u'tulllma;z ve iL 
gilli kurum bultçelsinie 'konulacak öidenclkl'e k'ar-
şıîlanır. 

ib)ı Çocuk z'a'm-ma, aylık ve ilik dört derece 
lüçin teıspit edilen ek göıslÜerig'eTeır dı'şıında, il'gıi-
ıl'ilere her ne ıald laltında olluıisa oıüsuııı yapıi^acalk 
ödenekler tutarları yurt dışına itransfler edile
mez.. 

e) 31 . 5 . 1973 tarÜhinld'e kuni'm'l'arın yur t 
dışı kuruluşlarına dâhil kadrio'larında gö.rievli 
Dev/ltelt memnularından, 1589 sayılı Kanuna da
yanılarak çıkarılan kanun hiilkmünlde kara.rnia-
meılerin intiübalk hüknimlerine göre, derence ve 
ikademieleri yülks'elimiış bulunan]aran 5 .siayıllı Ka
nun Bükmünlde Karairnamenin geçici '3 ncü 
maldd'esi gereğince, ellerine geç'on döviz milk-
t'arı saibilt tuituHmuş olanılara 1 . 3 . 19'74 ta:ri-
hiinldem iltiiibaren erieırinte göçecek döviz mİiktarıı 
yöniün'den derece yüjkisel'mesliı ve kaidem .e ilci iç
mesi. karşılığı olan döviz mikıtaı'ları D^vlielt M'e-
ımıurları Kanununa 8 sayılı Kanun Hüktimünlde 
Karaırnaime ile elkilenen ek geçiıoi 51 nci madde
min 3 ncü fıfcralsı esasiarı da.i'i-'esaridc Mjart 1974 
tayından geç'e-rflİ olmtak iizierte yülklseritülir. 

d) Yurt dıışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanu
nun (7) sayılh Kanun Ilülkimünlde Karamanı e 
ile değişik 4 ncü maddeslimin (D) bendine göre 
işçi statüsünde istihdam olunan personelin si
gorta prilml'eıriınin hesabında 506 siayıllı Kanunun 
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77 nei maddesinde yazılı ödemelerin bürüt top
lanıl yerine varsa e'm'eki'iillk müktesebine eşi't 
derece yoksa 15 ncli derecenin 1 nc'i kadeim'esi-
nte tekaibül eden aylık tutarları esas alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde deği^kllk 
önergesi yoktur. 

Madlckiyi oylarımıza sunuytorulm. Kafl)ul cdcn>-
ler... Etmeyemıler... Kabul edilmiştir. 

31 ncıi maddeyi okutuyorum. 
Madde 31. — 25 . 3 . 1970 tarilih ve 7/414 

sayılı Kararnameye göre staj ve tahsil icİu, 
IkendCeıüne belli bar ödenek verilmek suretiyle 
yurt dışına gönderilenlere, gidiş ve dönüş yol-
luiklan harlie olmak üzere, 10 . 8 . 1'970 tariihi'n-
IcBeru önce ellenilme geçen d!öv)ilz miktarları sıalbiiıt 
(kaltoak aımacilyle, 1 . 3 . 1'974 tarihinden! iitilba-
ren yapılacak döviz satışlarında 10 . 8 . 1970 
tarihinden önceki döviz satış kuru ile bu tarih
ten sıoıiıralki döviz satış kurOarı arasın/dalk'i fark-
'lar 1974 malî yılı Bütçerktin ilgü/i tertiplerin
den öderir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde değişiklik öner
gesi yoktur. 

Maddeyi oylarmuza sunuyforulm. Kalbini eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

(H) Cetveli • 
M'aHde 32. — 1 . 3 . 1954 taraftı/'! ve 6345 sa

yılı Hariciralh. Kanununun 33 ncü maddesinin 
(a) ve (b) bentlerinde yazılı ırspet ve yevmiye 
iml'Jk'tiaıİlamına iüi'şkin kayıltlayıcı hükümler uyigu-
llanjmanıak üzere, bu madde ile aynı Kanunun 
34, 45 ve 50 nei maddeleri gereğince her yıl Büt
çe Kanunu ile tespiti gereken misil, niüspet ve 
mrÜkltıaınliar, bağilı (H) işaretli cetvelde gösteril-
müştir. 

iHareırah Kanunuma göre yapılacak ödeme
lerde 132İ2 sajyı'lı Genieıl Kadro Kanunumun 7 nei 
maddesi hülkimü, personelin yeni kadrioilarmıın 
kUferac-eleri esas alınmak suretiyle 1974 malî yı
lında da uygulanır. 

Yulkaıdaki büklümlere itâveten (H) cetveli
nim uygulanıra asında,, aşağıdaki esaisilara" gör'e 'iş-
fem yapıl ur : 

a) Harcırah Kanununun 37 nei mad-
dcı •indeki asgarî 4 lira yevmiye, 30 lira olarak 
uygulanır1. 

!b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nei mad
de] eıri ile aynı Kanuna ilişkin (il) v'e (2) sayılı 
cetvellerdeki 475 lira ayllık tutar yerine 6 nei 

derece kadrosu, (2) sayılı .cetveldeki i 000 lira
lık tutar yerine de 1 nei derece kaldrfosu esas 
tutulur. 

c) İMediye hudutları haricinde vaıziüfe gö
ren defterdarlık kontrol memurları için en az 
yevmijye miktarı 30 lira ollaırak tespit ediilmiş-
tir. Bunların Milliye müfettişleri, hesap uzıman-
ları ve gelirler kontrolörleri ille biri/ilkte memu
riyet merkezleri dı§ınjda tertip ediileeelk çalış-
nıailara katıl'maıları hailinde, gündeliklerinin, bu 
miktar üzerinden ödenmesine devam oilunur. 

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

e) Yurt dışına veya yurt dıışıdda uçakfa 
yapılaeaik görev seyahatlerinde, CuJmhuıijyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, 
Bakanlar, Tüikiye Büyük Millet MeelM üyele
ri, Genelkurmay Ba'şkanı, Kuvvet Konıutanla-
ırı ile resimî davete icaibet suretiyle seyaihat eden 
eşlerine; 1 nei sınıf, diğer memurlara ise turist 
sınıf (üzerinlden y'ol masrafı ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 2 değişiklik 
önergesi vardır, aykırılık derecesine göre oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1974 malî yılı Bütçe Ka

nunu tasarısının 32 nei ımadeİesine ikinci fıkra 
olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Samsun Ankara 
îlyas Kılıç Osman Ceran 

Malatya! Urfa 
Hüseyin Deniz Necati Aksoy 

Kahraman Maraş Kahraman Maraş 
İsmet Ağanoğlu Mehmet Özdal 

Çanakkale 
Hasan Sever 

Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) 
bendi hükümlerine göre tespit edilen yevmiye
ler; Bakanlık ve müstakil genel müdürlük mü
fettiş ve müfettiş muavinleri ile Maliye Bakan
lığı hesap uzman ve uzman muavinleri, Sosyal 
Sigortalar Kurumu sigorta müfettiş ve müfet
tiş muavinleri, bankalar yeminli murakıpları ve 
murakıp muavinleri, bakanlıklar merkez teşki
lâtına claıhil kontrolörler ve Başbakanlık yük-
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sek denetlenire kurulu uzman ve uzman muavin
lerine, J974 malî yılında yetkili makam1]arc-a 
onaylanan program çerçevesinde yapacakları 
teftiş, tahkik ve inceleni elerde, görevin ifa edil
diği mahal e ve kurumun teşkilât merkezinin bu
lunduğu yere bakılmaksızın yukarıdaki fıkra 
'hükmüUe göre ödenir. 

BAŞKAN •— Muhterem .arkadaşlarım, oku
nan önergenin tamamiyle aynı bir başka öneng'e 
var. Bu önerge de Sayın A. Hamdi Çelebi, Sa
yın Hüseyin Abbas, Sayın Şener Battal, Sayın 
Gündüz Sevilgen, Sayın Ha üt Kahraman, arka-
daşlarımızın önergesi. 

ŞENER BATTAL (Konya) —- Birleştiril-
•m esini talep ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu iki önergeyi birleştirerek 
muamtel'ey'e koyuyoruz. 

Buna mütenazır diğer 2 önerge daha var. 
Bu önergelerden birisi, Sayın Erverdi, Sayın 
Yavuzalp, Sayın öerit, Sayın öaıı, Saym Dere 
taraflarından verilmiş. 

Yine bir diğeri; Sayın Mustafa Cesur, Saym 
Hilmi Öztürk, Sayın Cemil Ünal, Saym Sedat 
Akay, Saym Orhan Dengiz, Saym Ahmet Bul
dan! i, Saym Yusuf Uysal taraflarından veril
miş. 

İlk defa okuttuğumuz en aykırı önerge idi; 
So'syal Sigorta Kurumu mensuplarını da içine 
almış olması nedeniyle aykırılığı hükmünü ge
tiriyor idi. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Şube müfettiş
leri, Sosyal Sigortalar değil. 

BAŞKAN — E n aykırısı üzerindeki mütalâa
nızı rica edeceğim; bu önerge yüce Heyetçe ka
bul edildiği takdirde diğer önergeleri işleme koy
mayacağım. 

Buyurun Saym Komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Saym Baş
kan, izin verirseniz biraz açıklama yapmak za-
ruretindeyim. 

Gerekçede de izah edildiği gibi, Sayıştay'ın 
Verdiği bir kararın tabiî sonucu olarak; müfet
tişlerin, Harcırah Kanununun 33 neti maddesi
nin mıntıka tespitleri ve turne usulleri esas tu
tulmak suretiyle ancak yevmiye alabilecekleri 
kaydı konulun ela, bu 24 ncü maddenin harcırah 
alma işlem'ine dair hükümleri işlemiez hale gel
mişti. 
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Bu mahzuru ortadan kaldırmak için getiri
len bir maddedir hu. Öneri, bunu ihtiva ediyor. 

Şimdi 'müfettişlere ve müfettiş yardımcıları
na (genel bütçe ve katma bütçede bulunan mü
fettiş ve müfettiş yardımcıları için) 1974 malî 
yılı bütçesine ödenekler konulmuştur; 1973'te 
olduğu gibi. Ancak, burada bir ayrı özellik ta
şıyan husus, Sosyal Sigortalar Kurumu müfettiş
lerine aittir. Sosyal Sigortalar Kurumu 506 sa
yılı Kanunuyla 72 nci madd çisinin gereği olarak, 
sosyal sigorta gelirlerinin % 10'uııu personel gi
derlerine ayırmak zaruretindedir. Bu Kanunun 
amir hükmü olarak Sosyal Sigortalar Kurumu 
da özerk bir kuruluştur, genel ve katma bütçe
lerin dışında bir kuruluştur. 

Bu nedenle gider artırıcı bir mahiyeti görül
memektedir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Şube müfettiş
leri? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şube 
müfettişi yok efendim, Sosyal Sigorta. 5 çeşit 
müfettişten burada yalnız binisi zikredilmekte
dir ve zaten diğerlerinin ödenekleri konulmuş
tur ; yani genel ve katma bütçeli daire ve idare
lere ait olan teftiş ve denetimle görevli bulunan 
kişiler için ödenekleri konulmuştur. 

Gider artırıcı maıhiyette değildir. 
Sosyal Sigorta müfettiş teri için de, (özel ka

nununa göre kuruluşu vardır) yine gider artırı
cı mahiyeti yoktur. 

Bu nedenle katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Saym Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) —• Katılıyoruz. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Saym Baş
kan, bir sora sorabilir iniyim? Bir yanlışlığı ön
lemek bakımından soracağım. 

BAŞKAN — Bana sorar mtsmız lütfen? 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Harcırah Kanununa göre görev yeri, merkez tespit 
edilmediği sürece biz Bütçe Kanununa bu hükmü 
koyduğumuz anda, kişisel kanını, o arkadaşların 
bundan yararlananı ayacağı merkezindedir. 

O acıdan, biz buraya koyacağımız 'bir madde 
ile, Harcırah Kanununun belli bir maddesini 
değiştirme olanağı da elimizde olmadığına göre, 
burada lüzumsuz bir iş yapmış durumuna düş-
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inekteyiz. Harcırah Kanununun tadilâtı Bütçe 
Plan Komisyonuna gelmiştir, ama bunun görü
şülmesi, Hükümetin daha detaylı, daha geniş bir 
teklif getirmesi babında biraz uzatılmıştır. 

Sayın Komisyon Balkanı ve Sayın Hükü
met bu bakımdan fikirlerini ifade ederlerse mut
main lOİurum. 

BAŞKAN — Yani şunu söylemek istediniz 
anlayabildiğim kadarı ile; ıbütçe tasarısına ge
tirdiğimiz bu yeni madde ile başka metni tadil 
etmiş oluyoruz. Anayasaya göre buna olanağı
mız var mı, diyorusunuz. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ayrıca baş
ka metne .ihtiyacımız var; görev yerini Harcırah 
Kanunu tespit ediyor. 

BAŞKAN — Şimdi birinci kısmının ceva
bını ben size vermiş olayım. 

Biraz önce de bir başka madde münasebetiyle 
»böyle bir • uygulama yapıldı. Bu Yüce Meclisin 
takdirine mevdu bir keyfiyettir. Biz Anayasa 
Mahkemesinin fonksiyonlarını burada taşımıyo
ruz, Başkanlık olarak. Bu itibarla bu bizim de
netimimize taıbi olan bir husus değildir. Bu Yü
ce Heyetin takdirine kalmış bir meseledir. 

Diğer husus hakkında bir ek malumat lütfe
der misiniz sayın Komisyon Başkanı1? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Diğer hu
sus hangisi efendim? 

BAŞKAN — Sayın Tüzün'ün, görev yeri 
hususu, 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Şimdi efen
dim, bu madde kanunlaştığı takdirde biz Har
cırah Kanununun 24 ncü maddesini değiştirmiş 
olmuyoruz. Sayıştayın Harcırah Kanununun 24 
ncü maddesinin uygulanmasına dair verdiği bir 
kararla ortaya çıkan ihtilâfı halletmiş oluyoruz. 

Haddizatında geq&n yılın 1973 Bütçe kanun 
tasarısında da bu hüküm aynen yer almaktadır. 

BAŞKAN — Anlıyorum da Sayın Tüzün 
«Bu yenilikle bu arkadaşlarımıza istifade olana
ğını vermiş olacak mıyız?» demek istiyorlar. 

METİN TÜZÜN (istanbul) — Sayın Başkan, 
Sosyal Sigortalar Kurumu (müfettişleri istifade 
edebilecekler midir! 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Edebilecekler. 
Değişiklik önergesine komisyon ve Hükümet 

katılmıştır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeleri aynı kapsam içerisinde gör
düğümüz için işleme koymuyoruz. 

Maddeyi değişik şekli ile oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum. 
İkinci kısım; sosyal yardım ve yan ödemelere 

ilişkin hükümler. 
Aile yardımı : 
Madde 33. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 202-205 nci ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 -156 
nci maddeleri gereğince ödenecek olan aile yar
dımı, 1974 malî yılında yalnız çocuklar için veri
ldi*. 

Bu ödenemeler beher çocuk için (25) liradır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Doğum yardımı : 

Madde 34. —,657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 176 nci mad
deleri gereğince ödenecek olan doğum yardımı, 
1974 malî yılı için kesintisiz (200) lira olarak 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ders görevi ücreti : 
Madde 35. — I. 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun değişik 176 nci maddesi ile 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun değişik 150 nci maddesi uyarınca eğitim 
ve öğretim kurumları ile okul ve kurslarda ek 
ders okutan öğretmen, öğretim üyeleri veya diğer 
personele saat başına ek ders ücreti, 1974 malî 
yılında, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

Ders 
görevi ücreti 

(TL.) 
Gündüz Gece 

a) Genel ve meslekî yüksek 
okullarda: 

Öğretim görevlisi, öğretmen ve 
doktoralı asistan 40 60 
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Ders 
görevi ücreti 

(TL.) 
Gündüz ( 

60 
80 

60 

80 

100 

jece 

80 
100 

80 

100 

120 

Doçent 
Profesör 
b) Erkek Teknik Yüksek Öğ

retmen Okulunda : 

1. Endüstriyel atelye ve en
düstriyel teorik dersler öğretim 
görevlisi, öğretmen 

Doçent 

Profesör 
2. Bu okullarda yukarıda belir 

tilen dersler dışında ders okutanlara 
(a) bendindeki ücretler ödenir, 

c) Orta dereceli okul ve kurs
larda, halk eğitimi okuma - yazma 
kurslarında ve gezici köy kurslarında 
görev verilenler. (Millî Güvenlik 
dersleri dahil) 15 20 

d) Kurumların elemanlarının 
yetiştirilmesi ile -ilgili kurs ve hizmet 
içi eğitimlerde, meslekî ve teknik halk 
eğitimi hizmetlerinde : 

1. Öğretmen ve öğretmen niteli
ğini haiz bulunanlarla, kurum perso
neli ve Millî Güvenlik derslerine gi
ren subaylara 25 35 

2. Kurum dışında sağlanan uz
man ve teknik personele 35 45 

3. (a) Fıkrasındaki personele 
(a) fıkrasında belirtilen miktar. 

e) Kadrosu lise ve dengi okul
larda olup gece öğretimi yapan yük
sek okullarda ders okutan öğretmen
lere (a) fıkrasında belirtilen ücret
ler ödenir. 

II . — 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanu-
nununun 14 ncü maddesi gereğince üniversite
ler, akademiler ve 1472 sayılı Kanunla üniversite 
ve akademilere bağlanmış olan yüksek okullarda 
fiilen ek ders okutan öğretim üye ve yardımcıla
rına saat başı ek ders ücreti aşağıdaki miktarlar 
üzerinden ödenir. 

Profesör 
Doçent 
Öğretim görevlisi 
Okutman ve asistan 

Ders saat ücreti T L 

125 
100 
75 
60 

Araştırma görevlisi, çevirici, uzman 50 
Aynı il emerkezi dâhilinde bulunan fakülte, 

yüksekokul ve akademilerde (1472 sayılı Ka
nunla üniversite ve akademilere bağlanmış olan 
yüksekokullar hariç) öğretim üyelerine haf
tada 8 saate, öğretim yardımcılarına 12 saate ka
dar ücretli ders verilebilir. 

Bu ders ücretleri, Öğretim kurumunun bulun
duğu yere ikâmetgâhları veya "daimî görev yer
lerinden herhangi biri, 11 dışında olmak kaydiy-
le, 300 Km. ve daha aşağı uzaklıkta olan öğretim 
üye ve yardımcılarına '% 50, 301 Km. ve daha faz
la uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına 
ise '% 100 zamlı ödenir. 

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

III . — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 
sayılı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü madde gere
ğince harp okulları, sınıf okulları, harp akademi
leri 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
sunda kabul edilmiş bulunan askerî personelden, 
aslî öğretim üyesi olmayanlara, saat başına ders 
•görev ücreti, öğretim görevlisi için 60 lira, do
çent için 80 lira, profesör için 100 lira üzerinden 
ödenil'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik öner
gesi vardı, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1974 yılı Bütçe Kanunu 

tasarısının 35 nci maddesinin (I) numaralı fık
rasının (d) bendindeki «kurumların elemanları
nın yetiştirilmesi ile ilgili kurs ve hizmet iei eği
timlerde, meslekî ve teknik halk eğitimi hizmet-
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leri» şeklinde yer alan ibareye; «meslekî okul» 
ibaresinin eklenerek söz konusu metnin: 

«d) Kurumların elemanlarının yetiştirilme
si ile ilgili meslekî okul, kurs ve hizmet içi eği
timlerde, meslekî ve teknik halk eğitimi hizmet
lerinde:» 

Olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Gereçke : «Meslekî okul» ibaresi Hükümet ta

sarısında yer almakta idi, Bütçe Karma Komisyo
nunda bu fıkrada yapılan değişiklikte «meslekî 
okul» ibaresinin de sehven çıkarıldığı tespit edil
miştir. Daha önceki senelere ait bütçe maddele
rinde de yer alan «meslekî okul» ibaresinin metne 
ilâvesi uygulamanın buna göre yapılması ve uy
gulamada ortaya çıkacak tereddütlerin önlenmesi 
bakımından zorunludur. 

Erzurum Niğde 
Selçuk Erverdi Azmi Yavuzalp 

Adaha Adana 
Hasan Cerit Mehmet Can 

Muğla 
Halil Dere 

BAŞKAN — «Meslekî okul» ibaresinin metne 
alınmasını öngörüyor. Sayın Komisyon.! 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümeti 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon 
katılmaktadır. Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekli ile oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

.36 ncı maddeyi okutuyorum. 
KJonferan's ücreti : 
Madde 36. — I - 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 176 ncı maddesine göre, üni
versite veya fakülte yönetim kurullarınca sap
tanan öğretim programı dışında, konferans ve
renlerden ': 

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

olunan miktarlarda her bir konferans için kon
ferans ücreti ödenir. 
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II - 3 . 6 . 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp 
Akademileri Kanununun 11 nci maddesi ge
reğince konferans verenlerden, 

Türk ve yabancı sivil memurlara (Ders saati 
Ibaşına) 50, 

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

Lira konferans ücreti ödenir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

(37 nci maddeyi okutuyorum. 
ıPazla çalışma ücreti : 
Madde 37. — 1974 bütç'e yıllında 657 sayılı 

Dovielt Memurları Kanununun değişik 178 nci 
maddesine göre ödenecek fazla çalışma ücret
lerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

I. - Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönet
meliği hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu ka-
rarıyle yürürlüğe konulan fazda çalışma prog
ramlarına dayanılarak saat başına yapılacak 
ödeme 2 liradan az 15 liradan çok olamaz. 

İL - a) Görevlerinin niteliği gereği fazda 
çalışma proıgram uygulamasına olanak bulun-
mayan emniyet hizme'tleri sınıfında görevli 
(Eğitim, teknik, ve sağlık hizmetleri personeli 
dalhil) Devlet memurlarına ayda 300 lira fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

Bu fazla çalışma ücreti; aylıksız izin, yıllık 
izin, yurt dışına gönderilme, görevden uzaklaş
tırma, tutuklu bulundurulma, mazeretsiz işe gel
meme ve mehiil müddetti içinde işe başlamama 
halleri dışında kesilmez. 

|b) Gece öğrenimi yapan üniversite, ba
ğımsız fakülte, yüksek okullar ve akademilerde 
gece öğretiminin devam ettiği sürece, geee ça
lışacak dekan ve müdürlere 600, müdür yar
dımcılarına 450, fakülte sekreterlerine 500, fa
külte yönetim kurullarınca ve okul müdürlük-
lıerince .görevlendirillecek memurlardan yar
dımcı hlzımetler sınıfında bulunanlara 300 ve 
diğer sınıflarda bulunanlara 400 lira aylık fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

III. - $57 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na 1327 sayılı Kanunla ilâve edilen ek geçici 
9 ncu maddede yazıttı kurumlar - personeline öde
necek fazla çalışma ücreti hakkındaki esaslar 
kurumlarca hazırlanacak ve Maliye Bakanlığı 
ile Devlet Perlsonel Dairesinin görüşü alındık-
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tan sonra Bakanlar Kuralımdan geçirilecek yö
netmeliklerle düzenlenir. 

IV. - Yasara a M/eclislerinin çalışımı özelliği 
Ibakımmdam; CiMiılhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi personeline, Devletin diğer personeli 
için tanınan sürenin iki katını geçmemek ve 
saat başına ödenecek fazla çalışma ücreti ise 
Devletin diğer perisoneli için tanınan miktarlar-
ila bağlı kalmak kaydiyle fazla çalışma yaptı-
rılaibiflir. Fazla çalışma •esasları, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanlık divanlarm-
ca hazırla nacak yönetmeliklerle saptanır. 

V. - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her de
receli meslekî ve teknik öğretim okulları ile ku
rumların atelye ve Milimlerinde, döner sermaye 
siparişleri üzerinde, işin .gereği olarak, mesai 
saatleri dışında çalıştırılanlara (Öğretmen, tek
nisyen tesit hazırlayıcı (Ölç ineci), usta öğretici, 
atelye şefi, prodüktör, stüdyo öğretmeni, sena
rist, kameraman biligi işlemeci ve programcısı, 
test baskısında çalışan hizmetli ve idarecilere) 
normal mesai aylarında en çok 48 saati, tatil
lerde de günde sekiz saati geçmemek kaydiyle 
'olvull: ve kurum döner sermaye hâsılatından be
ller saati 10 - 20 lira arasında fazla çalışına 
ücreti ödenir. 

VI. - '6İ57 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun değişik 178 nci maddesi gereğince; işçilerle 
birlikte çalışan falbrika, atelye ve bakımevlerin
de haftada 15 saate, şantiye ve arazide 25 saate 
kadar fazla çalışma yaptırılmasına Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

VII. - PTT Genel Müdürlüğü servislerinde, 
işlletmenin özelliği iealbı günün 24 saatinde, haf
ta tatili ve diğer kanunî tatil günlerinde çalış
tırılması zorunlu bulunan personele, haftada 24, 
yılda 600 saate kadar ücretle fazla çalışma yap
tırılmasına Bakanlar Kurulunca, karar verile-
Ibilir. 

VIII. - TODD Genel Müdürlüğü tren servis
lerinde görevli makinist, makinist yardımcısı, 
ateşçi, şeftren, bagaj ve !bi!let kondüktörleri ile 
gardıfrenlere, haftada 24, yılda 1 200 saate; ha
reket mölbeti tutan istasyon şefleri ile hareket 
^memurları, makasçı ve manevracılara, depo ve 
revizörtük personeline ise haftada 24, yılda 600 
saate kadar ücretle fazla çalışma yaptırılmasına 
Bakamlar Kurulunca karar verileiMlir. 

IX. - Tekel Genel Müdürlüğü ve Maliye Ba
kanlığı İller Kuruluşunda haftada 24, yılda 300 
saate kadar ücretle fazla çalışma yaptırılmasına 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

X. - Ücretle karşılanacak fazla çalışma sü
resi, Bakanlar Kurulunca bakanlıkla!!* özel kalemi 
müdürlüklerinde çalışan personel ile makam şo
förleri için haftada 24, yılda 600; müsteşarlık 
ve genel müdürlük sekreterleri ile bakanlık ve 
müstakil genel müdürKük merkez teşkilâtında 
görevli şoförfler için haftada 12, yılda 400 saate 
kadar artınlalbilir. 

XI. - T. C. Emekli Sandığı Genel Müdür
lüğü personelime, haftada 14 ve yılda 500 saate 
kadar ücretle fazla çalışma yaptırılabilir. 

XII. - Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler
de görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık per
soneline haftada 24, yılda 400 saate kadar üc
retle fazla çalışma yaptırılmasına Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergeleri vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1974 yılı Bütçe Kanunu 

•t asa tısınım 37 nci maddesinin II - a bendinin bi
rinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirimıe-
sini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Adana 
IS. Erverdi H. Cerit 

Niğde Adana 
A. Yavuzalp M. Can 

•Muğla 
H. Dere 

«Görevlerinin niteliği gereği fazla çalışma 
programı uygulanmasına olanak bulunmayan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü Teşkilâtında görevli eğitim, 
teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı personeline 
ayda 300 lira fazla çalışma ücreti ödenir.» 

Gerekçe : Bütçe Karma Komisyonunca ka
bul edilen metindeki ifadeye göre, bütün ku
rumlardaki eğitimi, teknik ve sağlık hizmetleri 
personeline Bakanlar Kurulu kararı olmaksı
zın 300 lira fazla çalışma ücreti ödenecekmiş 
gibi bit* anlam çıkmaktadır. Bütçe Karma Ko
misyonunda .yapılan değişikliğin amacı, Emni
yet Genel Müdürlüğü Teşkilâtında görevli sağ
lık, teknik ve eğitim hizmetleri sınıfındaki per
sonele de, emniyet hizmetleri sınıfı gibi fazla 

— '506 — 



M. Meclisi B : 89 

çalışına ücreti ödemektedir. İfadeye amaca uy
gun anlamı ve açıklığı vermek için teklif etti
ğimiz şekilde bir değişiklik yapılması gerekli 
görülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önerge 
hakkındaki görüşünüzü lütfeder misiniz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
AHMET DURAKOÖLU (Sivas) — Efendim, 
açı.kça gider artırıcı mahiyettedir; katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN —• Sayın Hükümet, aynı görüşte
siniz değil mi efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
İKAYRA (Ankara) — Katılmıyoruz 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
AHMET DURAKOuLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, burada bir başka önerge daha var zannedi
yorum. 

BAŞKAN — Üç tane önerge var efendim. 
BÜTÇK KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Okunan 
önerge PTT ninkiydi, değil mi efendim? 

BAŞKAN — Bu (II - a) ile ilgili önergedir, 
teıkrar okutuyorum. 

(Erzurum Millet vekil i Selçuk Erverdi ve 4 
arkadaşının önergesi tekrar okundu) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Hayır, 
'efendim, oradaki ibareyle buradaki ibare birbi
rini tutmuyor da, aynı uyumu sağlaımak için. 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğünü 
de kapsam içine alan bir niteliği var mı, yok 
mu efendim ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Efen
dim, burada maksat, eğitim, teknik ve sağlık 
(hizmetleri .sınıfı personeline de bunu teşmil et
mektir. Emniyet sınıfı, emniyet hizmetleri gö
renler haydi haydi giriyor. Dışarda bırakılma
sı istenilen husus ise, sadece idarî memur olarak 
çalışanlardır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

Nİ VR MALİYU BAKAN^ VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) —• Aynen katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz efendim. Bu de
ğişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka-
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bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişikte sunulan gerekçede yazılı nedenlerle 

1974 yılı Bütçe Kanun tasarısının 37 nci mad
desinin VII nci fıkrasının, aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

^Samsun Çorum 
İ. Yankutan E. Eken 

Yozgat Nevşehir 
ıN. Korkmaz M. Zeki Tekiner 

(Samsun. 
1. Kılıç 

Madde 37. 
VII - PTT Genel Müdürlüğü servislerinde, 

isletmenin özelliği icaıbı, günün 24 saatinde 
hafta tatili ve diğer kanunî tatil günlerinde ça
lıştırılması zorunlu bulunan personele, 657 sayı
lı Kanunun değişik 178 nci maddesindeki tah
ditlere uyulmaksızın, aylık ortalanıası haftada 
24 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptıml-
masına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir, 

BAŞKAN — Sayın Necini Özgür. Sayın Se
dat Akay, Sayın Mehmet Özgür, Sayın Süley
man Çağlar ve Sayın Mehmet Atagün tarafla
rından verilmiş olan önerge de başka bir ifade 
ile aynı maksada yönelik değil mi efendim? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Evet. 
BAŞKAN — Evet, bu iki önerge hakkındaki 

görüşünüzü rica ediyoruz efendim. 
BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU BAŞKANİ 

AHMET DURAKOCrLU (Sivas) — Gider a ıtı
rı oı olduğundan katılamıyoruz efendini. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. Sayın Hükü
met? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) — Katılamıyoruz efendim. 

.'BAŞKAN — Aynı kanıdasınız. Başkanlık da 
bu kanaate saıhip bulunmakta olduğu nedeni 
ile... 

İLYAS KILIÇ (iSarnsun) — Önerge hakkın
da söz istiyoruan efendim. 

BASIĞIN — Şimdi Anayasaya göre önerge
ler üzerinde görüşme imkânı yok, biliyorsunuz 
Sayın Kılıç; yerinizden bir mülâhaza olarak si
zi dinleyebilirim. 
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İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka-
aıım, Sayın Komisyon Başkanı bunu, «.gider ar
tırıcı bir teklif» olarak nitelediler. Kaldı ki, bu 
aynı şekil geçen seneki bütçe içerisinde, bütçe 
kanununda da vardı ve bunu PTT Genel Mü
dürlüğü kendi bünyesi içerisinden verecektir. 

Bu, 24 saat çalışan bu kişilere ve memleke
tin en önemli hizmeti erinden birisi ola,n ulaşım 
hizmetlerinde, hatta TRlT hizmetlerinde, radyo-
lin hizmetleri de dahil kurumlarda çalışan bu 
personelin tamamına tatbik edilmektedir. 

Bunların gider artırıcı mahiyette mütalâa 
edilmesi memlekette hizmetlerin aksaması için 
•bir gerekçe olur. Binaenaleyh, teklifimiz odur 
'ki bu kendi bünyesi içerisinde özerk bir kurum 
«olarak mütalaa edilen ve İktisadî Devlet Teşek
külü mahiyetindeki PTT Genel Müdürlüğünün 
halledeceği bir meseledir. Genel Müdürlük, per
soneli için tanzim edeceği hizmet cetveli ile, bu 
'hizmeti memleket'te daha etkin ve daha çabuk 
bir şekilde yerine getirecektir. Meselâ; daha bu
günden şehirlerarası muhardhatın, bu hizmetin 
gerektirdiği şekilde tanzim edilememiş olmasın
dan aksamış olduğu bir hakikattir. 

Binaenaleyh, bizim kanaatimiz odur ki, bu 
ıgider artırıcı değildir, bunun için de bir para 
istenmemektedir. Herhangi bir ödenek de tek
lif edilmemektedir. Eğer gerekçeyi okuyacak 
olursak, ki, bu şartlar altında okunmasında 
fayda mülâhaza ediyorum, o zaman daha iyi an
laşılacaktır. Bu bakımdan bu teklife Hüküme
tin ve Komisyonun da katılmasını rica ediyor, 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dıırakoğlu, bu önerge 
ile ilgili gerekçeyi Yüce Heyetin bilgisine sun
mak için okutacağım. 

Sayın Kılıç, «Bu bir fazla harcamayı gerek-
tklmiş olsa dahi bütçe ile ilgili değil, kurumun 
'bünyesindeki malî durumu ile ilgilidir.» demek
tedirler. Bu hususu da yeniden bir teemmül ede
lim efendim. 

Ge r ekçey i okutuy o ram. 
ÜLYAS KILIÇ (ıSamisun) — Kurumun ken

di bünyesi içerisinde karşılanacak. Kaldı ki, Sa
yın Ulaştırma Bakanı ile de bu mütalâa konu
şuldu. 

BAŞKAN — Evet efendim, gerekçeyi oku
tuyorum. 

«Gerekçe • 
Yurdumuzda haberleşme hizimetlerinin yü

rütülmesi 6145 sayılı Kanunla PTT İşletimeisi 
Genel Müdürlüğüne tevdi edilmiş bulunduğu 
Ve hizmetlerde aksama ve gecikmelerin meyda
na gelmemesi yönünden günün 24 saatinde haf
ta tatili ve kanunî tatil günlerinde hizmete açık 
olan işyerlerinde çalıştırılan personelin çalışma 
işekil ve şartları ile, normal çalışma süreleri dı
şında ve tatil günlerinde çalıştırılacak personel 
hakkında yapılacak işlemlerin PTT İşletmesi
nin özelliği icabı, adı geçen genel müdürlükçe 
tespit ve tanzim olunacağı aynı kanunda hükme 
^bağlanmıştır. 

. Kuruluşu bir buçuk asra yaklaşmış olan 
PTT nin, 6145 sayılı Kanundan evvelki kuru
luş kanunlarında da yukarıda arz edilen hüküm
lere benzer hükümler yer almıştır. 

Görülüyor ki, bir kuruluşa kanunla, özellik 
arz eden bir görev verilirken, bu. görevin yeri
ne getirilmesinde kuruluşun yöneticilerine, iş
letme ve personel sevk ve idaresinde elastiki
yet sağlayacak ve muhtemel aksamalar için ko
laylıkla tedbir alınmasını temin edecek hüküm
ler aynı kanunlara konulmaktadır. 

Nitekim, 6145 sayılı Kanunun 15 nci madde
sinin «PTT işyerlerinin günün hangi saatlerin
de işletmeye açık bulunacakları ve PTT memur 
ve hizmetlilerinin çalışma saatleri, servisleri
nin gereklerine <görc genel müdürlükçe tayin ve 
tespit olunur. 

Fevkalâde haller dışında memur ve hizmetli
lerin çalışıma süresinin aylık ortalaması günde 
sekiz saati geçemez, Ancak, işletme şartlarına 
igöre ve idarî lüzum, ve zaruretler dolayısıyle 
hafta tatili alamayanlarla, millî ve dinî bayram
larda ve çalışına süresi dışında çalıştırılacakla
ra, idare meclislerince tespit edilecek esas ve 
nispetler dahilinde ek çalışma ücreti ödenir.» 
şeklindeki hükmü ile PTT Genel Müdürlüğü 
iıçin bu husus sağlanmış idi. 

Ancak, 657 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesi ile kurumlarda yaptırılacak fazla çalış
malar yeni bazı esaslara bağlanmış ve aksama
lara sebeb'Oİmugtur. 

Aksaklıkları önlemek ve işletlmeyi daha iyi 
çalışır hale getirebilmek aımacı ile' 1973 yılı 
Bütçe Kanununun 3-3 ncü maddesinin 6 ncı fık
rası ile PTT İşletımeS'i Genel Müdürlüğü için 

— «08 — 



M. Meclisi B : 89 29 . 5 . 1974 O : 2 

getirilen özel hüküm, işletmenin normal ola-
râik çalışmasını sağlamıştır. 

1 Mart 1973 tarihinde yürürlüğe giren ve 
657 sayılı Eanunun 178 noi maddesinin değiş
tirilmesine ve aynı maddeye ilki fıikra ilâvesine 
•dair 9 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
üçüncü maddesi; yaptırılacak fazla çalışma
ların- haftada 12, yılda 200 saaJte ve mevcut 
personel kadrosunun, % 251ne inhisar ettiri
leceği hükmünü getirmiştir. 

Bu hükmü uygulama durumunda kalan 
PTT İşletmesinde, 'bilhassa Mayıs 1974 ayın
da, 'büyük ölçüde alksama, gecilkme Ve şehirler
arası telefon görüşmelerinde küçümısenmeyeceık 
adette iptaller meydana gelmiş, halkın şikâ
yetleri, Genel Müdürlüğün dışına aksederek 
Ulaştırma Bakanlığına ve gazetelere intikal et
tirilmiştir. 

Hizmetleri yönünden benzerlik arz eden 
TRT Kurumumda fazla çalışmalarını tahdit lıü-
fkümilerinin dışında kalması hususu, 10 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname ile sağlanmış
tır. Günün hemen her saatinde yapıllmakta 
/olan Televizyon yayınları PTT liaidio - Link 
istasyonları vasıtasıyla yapıldığı bir gerçek ol
duğuna göre, bildirinin tamamlayıcısı duru
munda olan PTT İşletmesine de, TRT Kuru
munda olduğu gibi özel hükümlerin uygulan-
ımasmın gerekeceği izahtan varestedir. 

Kaldı ki, televizyon yayınlarına aracılık, 
PTT Radio - Linfk istasyonlarının faaliyetleri
nin cüzî bir bölümünü teşkil elttmefete olup, 
PTT'niin yurt içi ve yurt dışı teleflon ve telgraf 
haberleşmesinin büyük bir ikrsımı bu sistemler 
üzerinden geçimimeikbejdir. 

Ekserisi belediye hudutları dışında, mes
kûn yerlerden ve anayollardan uzak dağ baş
larında, özel yol ve vasıtalarla irtibat sağlana-
Ibilen, kar yağışlarında irtibat sağlanması ola
nağı bulunmadığından mahsur kalan PTT 
Radio - Link istasyonlarında çalışan persıoneli, 
sik ,sı& değiştirme imkânı, bulunmadığı gibi, 
'buralarda çalıştırılacak yeteri kadar yetişmiş 
eleman, bulmak da mümkün olmamaktadır. 

PTT'nin şehirler ve milletlerarası Telefon, 
Telgraf, Posta ve Gezici ve Posta Gelen ve Gi
den servislerinde de durum pelk farklı bulun-
ımamalktadır. 

Mevcut kanunlara göre yıllık gelir ve gi
derleri ile personel kadroları yetkili organları 
tarafımdan tespit olunan ve Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafımdan denetlenen PTT İşletmesin
de fazla çalışma limit ve saatlerinde yetkili or
ganlarınca tespit olunarak yürütülmesi ve özel
lik arz eden ve tatil günleriyle, günün 24 
saatinde hizmete açık bulunan işyerlerinde 
yaptırılacak fazla çalışmalarda tatil günlerin
de hizmete açılk olmayan ve sadece is günlerin
de ve günün normal çalışma saatlerinde hiz-
ımete açık diğer Devlet daireleri için hazırlan
ılmış fazla çalışma mevzuatı VQ tahditlerin 
PTT'de uygulanmasına olanak bulunımamakta-
Idır. 

BAŞKAN — Efemdim, gerekçeyi de bilgile
rinize sunmuş bulunuyoruz. 

İSayın Duralkoğlu, bir başka madde müna
sebetiyle kabul eltitiğimiz bir önergede, Sosyal 
iSigorta Kurumu müfettişlerinin harcırah kap
samlarını genişlettik ve bunu genişletirken de 
genel bütçenin dışında kuruını bütçesini ilgi
lendiren bir meseledir diye bir gerekçe koy
duk. 

Şimdi PTT mensuplarının yıllık 600 saatlik 
fazla mesai kaydından istisna edilmeleri hu
susu da doğrudan doğruya bu kurumu ilgilen
diren bir mesele değil mi? Böyle olmuyor mu?' 

Bu açıdan mesele gider artırıcı olmak vas-
f ınından kurtulur mu kurtulmaz mı ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Şimdi Sa
yın Başkan, bu kuruluşların Devlet bütçesi ile 
ilgilerini tespit etmek zarureti var. 

özerk bir kuruluş ile Kamu İktisadî Kurulu
şunun Devlet Bütçesiyle ilişkisi çok değişik ol
maktadır. Sosyal (Sigortalar Kurumu özerk bir 
kuruluştur; Devlet bütçesiyle doğrudan bir iliş
kisi yoktur. Ama PTT gibi TCDD gibi kamu 
iktisadî kuruluşu durumunda bulunan kuruluş
ların Devlet bütçesinin transferler bölümü ile sı
kı irtibatı vardır. Transferler bölümü de bu ka
mu iktisadî kuruluşlardı açıklarını kapatmak 
için kullanılır.--Masrafların ziyadeleştiği yerde 
Devlet bütçesinden daha ziyade transfer yapma 
zarureti çıkacağı için, doğrudan doğruya Devlet 
bütçesine müessir gider arttırıcı bir mahiyet arz 
etmektedir. 
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BAŞKAN — Evtet efendim. 
Ayrıca, bir ikinci unsur daha dikkatimi çe

kiyor; bu okunan önenge maddeye monte edil
diği zaman, bir amir hüküm olmaktan öteye, 
Bakanlar Kuruluna yetki veren bir elastikiyeti 
de taşımıyor mu? Bu vasıf içine gitfer mi, gir
mez mi? O hususu teemmül ettiniz mi efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, böyle bir durum da var ayrıca; fakat bu 
yalnız PTT den ibaret değildir. TODD için 
de fazla mesai hususunda aynı zaruret vardır. 
Nitekim, bütçe görüşmeleri sıra'smda Hüküme
tin teklifi; haftada 24 saat, yılda 400 saatti. 
Biz bunu, haftada 24, yılda 600 saate çıkardık 
komisyonda. Bundan ötelsinin çıkarılmasının 
karşılanamayacak bir durum akluğunu nazara 
alarak, daha ziyade teklifler de komisyonca 
reddolunmuştur. 

BAŞKAN — Kurumların zarara girmesin© 
müncer olacaktır diyorsunuz, dıdayısayflıe Ha
zineye inikas edecektir. Bu nedenle de gider 
artırıcıdır diyorsunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (ıSivas) — Evet efen
dim. Ayrıca, bu konu, zaten Bütçe Kanunu ile 
!bu hükümlerle de karşılanmış olmayacak, Sa
yın Kılıç'm ifade ettiği hizmetler. Özel hüküm
ler getirme zarureti vardır ve şimdiye kadar 
(bize nakledilen bilgilere göre de bu hususta 
Hükümet bir karar alıma durumunda kalacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu konuya 
katılıyor musunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI YE MALİYE BAKAN VEKİLİ CA
HİT KAYRA (Ankara) — Aynen katılıyorum 
©fendim. 

BAŞKAN — Efendim, maalesef bir çıkış 
yollu (bulamadık, alınan mütalaalar muvacehe
sinde de ıgider artırıcı nitelik taşıyan bu öner-
ıgeleri işleme koymıyorum efendim. 

Önceden kabul buyurduğunuz bir değişik
lik önengesi istikametinde maddeyi Ibu değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

ı38 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
ıtş riski, iş güçlüğü ve eleman teminindeki 

güçlük zammı : 

Madde 38. — I) 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa 1327 sayılı Kanunun 71 nci mad
desi ile getirilen ek maddede yer alan iş güçlü
ğü, iş riski - malî risk ve eleman teminindeki 
güçlük zamlarının 23 . 3 . 1973 tarihli ve 7/6109 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5 . 8 . 1972 
tarih ve 7/4821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ve bu kararlara ek olarak çıkarılan kararname
lerde tespit edilen esas ve miktarlar üzerimden 
1974 malî yılında da ödenmesine devamı olunur. 

Bakanlar Kurulu, ilgili kurumların isteği, 
Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye 
Bakanlığının teklifi dle 1974 malî yılında söz 
konusu kararnamelerde değişiklik yapmaya ve 
ek kararnameler çıkarmaya yetkilidir. Ancak, 
bu kararnamelerde tespit olunacak iş güçlüğü 
zammı 800 lira, iş riski - malî riskli zammı 400 
lira ve teminindeki güçlük zammı ise 1 400 lira
dan fazla olamaz. 

Bakanlar Kurulu, yukarıdaki fıkra esasları 
dairesinde, bazı yatırım projelerinde görevlen
dirilecek teknik personele, bu projelerin deva
mı süresine münhasır olmak üzere ve görev un
vanları meslekî nitelikleri ve adetleri belirtil
mek suretiyle aylık 4 000 liraya kadar teminin
deki güçlük zammı ödenmesine karar verebilir. 

II. - Aşağıdaki yazılı görevler için Bakan
lar Kurulu Kararı alınmaksızın ödeme yapılır. 

a) Emniyet hizmetlöri sınıfı ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü teşkilâtında görevli (Eğitim, 
teknik ve sağlık hizmetleri personeli dahil) 
Devlet memurlarına aylıksız izıin, yurt dışına 
gönderilme, tutuklu bulundurulma, görevden 
uzaklaştırılma, mazeretsiz işe gelmeme ve mehil 
müddeti içinde işe başlamama halleri dışında 
ayda 400 lira iş riski zammı buna ilâveten Top
lum Polisinde çalışanlara ayda 250 ve Boğaziçi 
Emniyet Şube Müdürlüğünde görevli emniyet 
teşkilâtı mensuplarına ayda 400 lira iş güçlüğü 
zammı, 

b) Sayıştaya hesap vermekle yükümlü na
kit saymanları, T. B. M. M. sorumlu saymanı, 
özel kanunlarla kurulan fon saymanları ve ver-
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gi dairesi müdürlerine (kadro görevleri dışında 
uhdelerine döner sermaye sorumlu saymanlığı 
verilenler hariç) ayda 400 lira iş riski zammı, 

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

d) 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla 
eklenen ek geçici 9 ncu maddede yazılı kurum
ların nakit ve kıymet sorumlularına 20.2.1973 
gün ve 7/5886 sayılı Bakanlar Kurulu kararın
daki esaslara göre 400 liraya kadar iş riski zam
mı, 

III - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 9 ncu 
madde kapsamına giren kurumların personeline 
28 . 2 . 1973 tarih ve 7/6044 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ve bu karara ek olarak çıkarılan 
kararnamelerle ödenen iş güçlüğü, iş riski ve 
teminindeki güçlük zamlarının ödenmesine 
1974 malî yılında da devam olunur. 

Bakanlar Kurulu ilgili kurumun isteği, Dev
let Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Ba
kanlığının teklifi üzerine bu kararnamelerde 
değişiklik yapmaya ve ek kararnameler çıkar
maya yetkilidir. 

IV - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa, 30 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesi ile iilâve edilen ek 
3 ncü maddede yer alan iş güçlüğü ve iş riski 
zammının, 14 . 4 . 1972 tarih ve 7/5022 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararında tespit olunan esas 
ve mikarlar üzerinden, 1974 malî yılında da 
ödenmesine devam olunur. 

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

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir değişiklik 
önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek (Başkanlığa 
1974 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının 38 

nJci maddesinin (I) numaralı fıkrasının ikinci 
bendindeki ve (III) numaralı fıkrasının ikinci 
bendindeki «İlgili kurumun isteği.» ibaresinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Erzurum, Niğde 
Selçuk Erverdi Azmi Yarvuzalp 

Adana Muğla 
Mehmet Can Halil Dere 

Adana 
Hasan Cerit 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz 
efendinij. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu ömergeye ka
tılıyor musunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALÎYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılmaktadır. De
ğişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum,. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum. 
Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği : 
Madde 39. — 1765 sayılı Üniversiteler Per

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

1 nlci !2 nci 13 ncü 
derece derece derece 
TL. TL. TL. 

•al) 

b) 

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

6 000 
4 000 

2 500 

2!500 

2 000 
2 000 
2 000 
2 000 

4 000 
'2 750 

1 750 

a 750 

d 250 
il !250 
11 250 
11 2150 

13 000 
2 000 

)1 250 

1 2150 

a 000 
a ooo 
1 000 
il 000 

Üniversite veya öğretim kuruluşunun hangi 
dereceye .gireceği Yüksek öğretim, Kurulunca 
tespit edilir. 

Bu ödenek, belli bir il merkezinde aynı öğ
retim dalında mevcudolanlara ilâveten diğer bir 
kuruluşun açılması halinde verilmez. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik öner
gesi vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek (Başkanlığa 
'll9'74 Malî Yılı Bütçe Kamın tasarısının «Ku

ruluş ve Gelişme Güçlüğü ödeneğime ilişkin 39 
neu maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere ekli gerekçede açıklanan nedenlerle aşa
ğıda belirtilen fıkranın ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Erzurum. Adana 
Selçuk Erverdi Hasan Cerit 

Muğla Niğde 
Halil Dere AzmiYavuzalp 

Adana 
Mehmet Can 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü ödeneğinin öde
me esas ve şartları ile kesilmesini gerektiren hal
ler, Maliye Bakanlığı ve Yüksek öğretim, Kuru
lunun müspet mütalaası alınmak sııreltiyle Millî 
Eğitim, Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulunca yürürlüğe -konulacak bir yönetmelik
te tespit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKO&LU (Sivas) — Katılıyoruz 
efendim,. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ OAMT 
KAYRA (Ankara) — Katılıyoruz efendim,. 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmaktadırlar, önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

40 nlcı maddeyi okutuyorum efendim, 
Madde 40. — I - 7 . 9 .1971 tarih ve 7/3Ö8I2 

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) iSağlik hizmetlerinin sosyalleştirdiği il ve 
bölgelerde çalışan sağlık ve yardımcı sağlık 
personeline, 26 . 8 .1963 tarihli ve 6/2160 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kaibul edilen Yönet
melik ve bu yönetmeliğe ek olarak çıkarılmış 
bulunan yönetmeliklerde tespit olunan esaslara 
göre verilen «Mahrumiyet tazminatı» ile «Sey
yar hizmet tazminatı» mn, 

-b) 2İ5 . 6 .1965 tarittüi 641 sayılı Kanunun 
1 n'ci maddesine göre tam gün çalışma yapanlara 
verilen tazminatım, ödenmesine devam olunur. 

II - 057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
123 ncü maddesine göre çıkarılacak tüzük yü
rürlüğü girinceye kadar; 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Taki
bine dair Kanuna göre verilen ve aynı kanun
da belirtilen nispet ve miktarlar uygulanmak: 
suretiyle bulunacak miktardaki ikramiyenin, 

b) 81201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu
nun 86 ncı m,addesi gereğince para mükâfatı 
öngörülenlere yeni derecelerinin karşılığı olan 
yeni aylık tutarlarına aynı kanunun 86 ncı mad
desinde belirtilen nispetlerin uygulanması sure
tiyle bulunacak miktardaki para mükâfatlarının 
ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik öner
gesi yoktur. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 41. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 212 nci maddesine göre yiyecek yar
dımı Yönetmeliği çıkıncaya kaidar Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde (Jandarma dahil) görevli Devlet 
memurları ile ordu hastabakıcı, hemşire ve ebe
lere yiyecek yardımı karşılığı ayda 75 lira öde
nir. 

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

BAŞKAN — Maddöyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNDÜ BÖLÜM : Bütçe işlemleri 
Birinci kısım : Borç ödemeleri ve diğer iş

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

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

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halin
de; 
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a) 1978 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı 
bulunan borçlar, ilgili oldukları program tertip-
lerindeki ödeneklerden bu faaliyete; 

b) 119128 - 1973 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1974 yılı Bütçesinin (100 kod numaralı personel 
giderlerine ilişkin harcama kalemleri hariç) il
gili oldukları program tertiplerine dahil öde
neklerden bu faaliyete; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

I I - Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli 
idarelerin Kamu İktisadî Teşebbüslerine, bele
diyelere veıya bunlara bağlı teşekküllere ve şa
hıslara olan karşılıklı veya karşılıksız eski yıl
lar borçları, Maliye Bakanlığı Bütçesine bu amaç
la konulan ödenekten, ilgili daire veya idarenin 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 
Bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum,. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlâma bağlı borçlarla emekli ikramiyesine 
ilişkin hükümler : 

Madde 43. — Maliye Bakanlığı Bütçesi ile 
katma bütçelerde yer alan «Emekli Sandığına 
ödemeler» ve «İlâma bağlı borçlar» faaliyetle
rindeki ödeneklerin yetmemesi halinde, bu öde
nekleri artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir neden
le yılı içinde nakden ödenmeyen kısımlar, gele- , 

— «13 

cek yularda ödenmek üzere bütçe emanetine alı
nabilir. 

Ayrıca, Katma Bütçeli idarelerin kesin hesap
larına göre Maliye Bakanlığınca tespit oluna
cak bütçe fazlaları Genel Bütçeye gelir kaydo
lunur. (Vakıflar Genel Müdürlüğü hariç) 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırım harcamalarına ilişkin hükümler : 
Madde 45. — Yıllık programlara ek yatırım 

cetvellerinde yer alan projeler dışında herhan
gi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. 
Proje ismi zikredilmeyerek ödeneklerin bir pro
je numarası altında toplu olarak verildiği hal
lerde bu toplu ödeneklerin hangi projelerde kul
lanılacağına dair ilgili Bakan tarafından onay
lanmış programlarda gösterilen işler esas alınır. 

1974 yılı programına ekli yatırım projeleri 
için programla tahsis edilen ödeneklerden baş
ka projeler ve amaçlar için aktarma yapılmama
sı esastır. 

Yıllık programa ek yatırım hisselerinde yıl 
içinde yapıllması zorunlu değişiklikler için «1974 
yılı programının uygulaması, koordinasyonu ve 
izlenmesine dair karar» da yer alan usullere 
uyulur. 

Bu hüküm katma bütçeler ve kamu teşeb
büsleri için de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yurt dışından sağlanacak malzemelerle Dev
let Malzeme Ofisinden alınacak taşıtlara ait kre
dilerin mahsup süresi : 

Madde 46. — Dış memleketlerden getirile
cek malzeme karşılığı olarak 1050 sayılı Muha
sebei Umumiye Kanunumun 83 ncü maddesi ge-
reğinıçe açılmış bulunan kredilerin akreditife 
tahsis olunan miktarlarından, malî yılın son gü
nü itibariyle bedeli muhabir bankaya transfer 
edilmek suretiyle çözülmüş bulunan kısma te
kabül eden mal tutarları mahsup devresi sonu
na kadar yılı bütçesinden mahsubedilir. 

Bu hüküm katma bütçeler için de uygulanır. 
Genel ve katma bütçelere dahil dairelerce 

geçmiş yıllarda Devlet Malzeme Ofisine yatırıl-
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mış bulunan taşıt bedelleri, taşıtların ertesi ma
lî yıl içinde teslim alınmış olması kaydı ile 1974 
bütçesinin «Diğer yıllar karşılıklı veya karşılık
sız borçları» tertibinden; 197(3 malî yılı içinde 
Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış bulunan ta
şıt bedelleri taşıtların malî yılın bitiminden iti
baren 3 ay içinde teslim edilmesi ve tahakkuk. 
'evrakının tevdi olunması kaydı ile 1973 yılı Büt
çesinden mahsulbolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım : Aktarma ve özel ödenek ka
yıt işlemler1! 

Yan ödemelere ilişkin ödenek işlemleri : 
Madde 47. —• Devlet Memurları Kanunu, 

Üniversiteler Personel Kanunu ve Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunlarının gerektirdiği 
(harcamalar için Maliye Bakanlığı Bütçesinin «Di
ğer malî transferler» faaliyetindeki ödenekten 
genel bütçeli daire ve katma bütçeli idarelerin 
hizmet programlarında yer alan aylık, sözleş
meli personel ücreti, emekli keseneği, % 1 ek 
karşılıklar, sosyal yardımlar, ödenekler, göster
ge üstü ödemeler ve emsal farkları ile tazmi
natlara ilişkin harcama kalemlerine, aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi ge
lirleriyle karşılayan ve sadece belli amaçlarla 
genel bütçeden Hazine yardımı alan katma büt
çeli idareler için bu madde hükmü uygulan-
imaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. 
Kabuıl edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Madde 48. — Devlet Memurları Kanunu, 
Üniversiteler Personel Kanunu ve Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel kanunlarının öngördüğü 
yönetmelikler hazırlanıp uygulamaya geçildik
çe, Maliye Bakanlığı Bütçesinin «Diğer malî 
transferler» faaliyetinde yer allan toplu ödenek
ten genel bütçeli daire ve katma bütçeli idare
lerin bütçelerindeki fazla çalışma ücreti (Üni
versitelerin gece öğretimi ile ilgili fazla çalışma 
ücreti hariç) iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki 
güçlük zammı, ödül ve görevsel temsil giderleri 
harcama kalemlerine yeteri kadar ödenek ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi ge
lirleriyle karşılayan ve sadece belli amaçlarla 
genel bütçeden Hazine yardımı alan katma büt
çeli idareler için bu madde hükmü uygulanmaz, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fiyat artışlarını karşılama ve yatırımları hız
landırma fonları : 

Madde 49. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930 - Malî transferler) programının (09 - Di
ğer malî transferler) altprogramımn (002 -
önemli fiyat artışlarının gerektirdiği giderler 
karşılığı) faaliyetindeki ödeneklerden, fiyatla
rında önemli artışlar meydana gelmesi nedeni 
ile Maliye Bakanlığınca tespit olunacak mal ve 
hizmetlere ilişkin, genel bütçeli dairelerle kat
ma bütçeli idarelerin hizmet programlarındaki, 
harcama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 50. — Maliye Bakanlığı bütçesinin 
(930 - malî transferler) programının (09 - Diğer 
malî transferler) altprogramının (003 - Yatı
rımları hızlandırma fonu) faaliyetindeki öde
nekten, 1974 programının uygulanması, izlenme
si ve koordinasyonuna ilişkin kararname hüküm
lerine göre, 1974 programına ek olarak kaibul 
olunacak projelere REMO programlarına harcan
mak üzere genel bütçeli dairelerle katma bütçeli 
idarelerin hizmet programlarında mevcut veya 
yeniden açılacak projelerin ilgili harcama kalem
lerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı* yetkili
dir. Gerektiğinde, bu ödenek Maliye Bakanınca 
iki katına kadar artırılaibilir. 

Bu, madde hükmü, esas itibariyle giderlerini 
kendi gelirleriyle karşılayan ve sadece belli 
amaçlarla genel bütçeden Hazine yardım.1 alan 
katma bütçeler için uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 51. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930) ncu programının (05) nci altprogramının 
(005) «Küçük tasarrufları yatırıma, yöneltme 
ve halkı yatırıma teşvik fonuna yardım» ödene
ğinden, Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından 
tespit edilecek projeleri gerçeMeştirmek ama-
cıyle kurulmuş olan en az 1 000 ortaklı koope
ratifler ile anonim şirketlere verilecek orta va
deli yatırım kredilerinde kullanılmak üzere bir 
veya birkaç kamu bankası nezdinde teşkil edile-
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cek, «Küçük tasarrufları yatırımlara yöneltme ve 
halkı yatırıma teşvik fonu» na ödemede bulun
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu maddeye göre verilecek kredilerden fay
dalanacak anonim şirketlerin her bir ortağının 
hissesinin ortaklık sermayesinin % lO'ııu aşma
ması ve hisse senetlerinin tamamının nama ya
zılı olması ve kooperatiflerin de yukarda belir
tilen nitelikleri taşıması gereklidir. 

Bu şekilde kurulmuş olan anonim şirketle
rin ve kooperatiflerin birbirine iştirakinde her 
bir ortak hissesinin sermayenin % 10'unu aşma
ması şartı aranmaz. 

Bu fondan verilecek kredilerle ilgili işlem
ler ve şartları Mailiye Bakanlığı ile bankalar ara
sında yapılacak anlaşmalarla tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir değişiklik 
önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısının 51 ııci mad

desinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve rica ederiz. 

Niğde 
Azmi Yavuzalp 

Bilecik 
Mehmet Ergül 

Çanakkale 
Orihan Caneri 

Malatya 
Hüseyin Deniz 

Elâzığ 
Atilâ Atillâ 
Kırklareli 

Mehmet Dedeoğlu 
-

İstanbul 

Ankara 
Osman öeran 

Hatay 
Sabri İnce 

Abdurrahman Köksaloğlu 

Madde 51. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930) ncu programının (05) nci altprogramının 
(005) «Küçük tasarrufları yatırıma yöneltme ve 
halkı yatırıma teşvik fonuna yardım» ödeneğin
den, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca teşviki 
öngörülmüş ve bu fondan kredilendirilmiesi tek
lif edilmiş projelerden Maliye Bakanlığınca uy
gun görüleceklerin gerçekleştirilmesi amacıyle, 
kurulmuş olan 'en az 1 000 ortaklı kooperatifler 
ile Anonim Şirketlere "verilecek orta vadeli ya
tırım kredilerinde kullanılmak üzere bir veya 
birkaç Kamu Bankası rcezdinde teşkil edilecek 
«Küçük tasarrufları yatırımlara yöneltme ve 
halkı yatırıma teşvik fonu» na ödemede bulun
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Gerekçe : 
Bilindiği üzere Hükümet Programında «... 

planda öngörülen sanayileşme hedeflerine varıl
mada en uygun proje alternatiflerini geliştir
mek amacıyle yurdun her bölgesinde hangi sa
nayi tesislerinin kurulmasının elverişli olacağını 
ortaya koyacak letütlerin yapılmasına ve kurul
ması düşünülen tesislerin, projelerinin hazırlan
masına özel bir ağırlık verilecektir. Bu çalışma
ların sevk ve idaresi amacıyla Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı bünyesinde bir teşkilât kurula
caktır» ifadesi yer almakta ve bu maksatla bir 
'teşkilâtın kurulmakta bulunduğu Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı tarafından Yüksek Meclise 
beyan 'edilmiş bulunmaktadır. 

Kurulacak bu teşkilât vasıtasıyle maddede 
ifade «dilen- kooperatif ve anonim şirketler için 
gerekli projelerin bu Bakanlık tarafından ha,-
zırlanacağı ve projeleri 'benimseyecek kuruluş
lara yine bu Bakanlık tarafından teşvik belgesi 
verileceği aşikâr olmasına rağmen, mevcut mad
de metninde bu projelerin kredikndiriljmesi 'es
nasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının gö
rüşlerine yer verilmemiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bu fondan kredilendirilmesi 
gereken projelerin kalkınma planı ile tespit iedil-
miş hedef ve prensiplere uygun olmasının ge
rektiği izahattan varestedir. Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı teşvik belgelerini ancak plan he
deflerine uygun projelere verdiğine göre kal
kınma planı ve hedefleri de Devlet Planlama 
Teşkilâtı tarafından tespit iedildiğine göre, bu 
teşkilâtın uygulama safhasında proje bazına tek
rar inmesine mahal bırakılmaması ve kpedilen-
dirilmesi uygun olacak projelerin Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığınca bildirilmiş olanlar atfasın-
dan seçilmesini teminen, fıkra metninin yukar-
daki şekilde kanunlaşması gerekmektedir. 

Bu surete, bir istişarî organ olarak kalması 
gereken Devlet Planlama Teşkilâtının tekrar ic
ranın içine sokulmaması sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

AHMET DURAKOÖLU (Sivas) — Saym Baş
kan, bu yeni bir öistem getiriyor, maddeyi ama
cından tamamıyle uzaklaştırıyor. Şöyle ki, teş
vik belgesi almak başka şey, küçük tasarrufları 
yatırımlara yöneltmek tamamıyle başka bir şey
dir. Çünkü, Sanayi Bakanlığının teşvik uygula-

— 515 — 



M. Meclisi B : 89 29 . 5 . 1974 O : 2 

masında esas tutulan faktörler, baz, tamamiyle 
ayrıdır; iktisadî ve ticarî olmadır. •Yatırımları 
küçük tasarrufları yatırıma teşvikte ise, sosyal 
faktör birinci plandadır. 

Maddenin muhtevasını tamamiyle ayrı bir 
yöne çekme, amacından uzaklaştırma mevzuba
his. Bizim bu hususa katılmamıza imkân, yok
tur efendim. 

BAŞKAN —• Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet i . 
ENERJİ VE TABlî KAYNAKLAR BAKA

NI YE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) —Katılmıyoruz ©fendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendim, gerekçesi de okunan değişiklik 

önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamış
tır. Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Değişiklik 
önergesi kabul .edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 52. — Maliye Bakanlığı bütçesinin 
(910 - Kurumlara katılma payları) programının 
(01 - 1 . D. T. ne ödemeler) altprogramımn (003 -
Mevcut veya yenliden kurulacak malî kurumlar) 
faaliyetinde yer alan ödenekten, kurulacak olan 
Kooperatifler Bankası ile Sanayi Bankasının 
sermayelerine mahsuben ilgili kuruluşlara öde
me yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Aktarma ve özel ödenek kayıt işlemlerine 
ilişkin hükümler : 

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

Kanunla tasdik olunan Nükleer enerji sahasında 
hukukî mesuliyete dair sözleşmenin 7 nci mad
desi kapsamı içlinde vukua gelecek hasar bedel
lerini karşılamak üzere, gerekli ödeneği Başba
kanlık Bütçesinde açılacak bir tertibe kaydet
meye ve ödeme şart ve esaslarını saptamaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Bayındırlık ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
bakanlıkları bütçelerine yapılacak aktarmalar ! 

Madde 54. — Devlet kurum ve müesseseleri 
ile kamu tüzelkişileri, dernekler ve kurumlar ta
rafından veya dış yardımlardan; 

a) Yaptırılacak bilumum yapı, demiryolu, 
liman, hava meydanı ve akaryakıt tesisleri gibi 
tesisler ile bunların tesisat, proje ve benzeri 
işlerin yaptırılması amacıyle. Bayındırlık Ba
kanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

b) (Sulama ve içmesuyu inşaatı ile tesisi, 
yol, köprü, tesis yaptırılması, bakımı, etüt, araş
tırma ve proje hizmetlerinin ifası amaçlarıyle 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına yap
tırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir taraftan (B) işaret
li cetvelde açılacak özel maddelere gelir; diğer 
taraftan (a) fıkrasındakiler Bayındırlık Bakan
lığı (b) fıkrasındakiler Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı bütçelerinde (A) işaretli cet
vellerin sonunda açılacak özel program, altprog-
ram, faaliyet veya projelere ödenek kaydolu
nur. 

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

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

Köy İşleri ve- Kooperatifler Bakanlığı, işin 
igerektirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı 
işlemini beklemeksizin (A) işaretli ödenek cet
velinin ilgili program, aitprogram, faaliyet ve
ya projelerinden zorunlu harcamayı yapabilir. 
İşin bitiminde, yapılan harcamalara göre ta
hakkuk eden miktarı ilgili özel program, ait
program, faaliyet veya projelerindeki ödenek
ten harcama yapılan kalemlere aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Yukardaki (b) fıkrasında yazılı hizmetlerle 
ilgili olarak, genel ve katma bütçeli kuruluşla
rın 1973 ve daha önceki yıllar bütçelerindeki 
özel tertiplerinde mevcut ödeneklerden; genel 
hütçedekıileri doğrudan doğruya aktarmaya, 
katma bütçelerdekileri ise, önce ilgili bütçeye 
gider kaydını yaptırarak Hazineye ödetmeye 
ve Ödenen miktarı bir yandan genel bütçeye ge
lir ve diğer yandan Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı bütçesinin sonunda açılacak özel 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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program, altprogranı, faaliyet veya projelere 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
kuruluş kanunu çukmeaya kadar; 

a)i İçmasuları yapımında, 6200 sayılı Dev
let Su İşleri Kuruluş ve Görevleri Kanununun, 
yapım, bakım, satmalıma, harcama ve muamele
leri ile ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yollan yapımında, 5539 sayılı Ka
rayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri Kanununun, 1737 sayılı Kanunla yürürlük
ten kaldırılan köy yolları ile ilgili 14, 17 nci 
maddeleri ve aynı kanunun yapını, bakım, sa
tmalına harcama ve muameleleri ile ilgili yetki 
ve hükümlerinin uygulanmasına Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığınca devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
lönergesd yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
(Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine yapılacak 
aktarmalar : 

Madde 55. — Katma bütçeli idareler ile ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, ken
di hesaplarına; genel bütçeli dairelerce yöneti
len her derecedeki yatılı okullarla yurt dışında 
okutturacakları öğrencileri için, bütçelerine ko
nulmuş olan ödeneklerden, gerekli miktarlarını, 
*bu kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve 
bu öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak 
üzere (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden 
açılacak program, altprogram, faaliyet veya 
projelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Madde 56. — Millî Savunma Bakanlığı tara
fından Jandarma Oenel Komutanlığına veya 
Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Sa
vunma Bakanlığına cari malî yıl içinde ifa edi
len hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyle, 
varılacak mutabakat üzerine, ilgili iki bütçenin 
program, altprogram, faaliyet ve projeleri ara
sında karşılıklı olarak aktarma yapmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde yer alan 
Silâhlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi 
gereken, ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir prog
rama ait bir hizmetin diğer bir program tara
fından yürütülmesi halinde ödeneği, ilgili prog
ram, altprogram, faaliyet veya projeler arasın
da karşılıklı olarak aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bağış ve yardım yolu ile gelen malzemeler : 

Madde 57. — Genel bütçeli daireler ile kat
ma bütçeli idarelere dış kaynaklardan: veya 
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bağış ve 
(kredi yoluyle gelecek her çeşit malzemenin, 
navlun ve ithalle ilgili vergi ve resimlerinin 
ödenmesi amacıyle, bunların karşılığını ilgili 
bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak har
cama kalemlerine ödenek kaydetmeye ye gere
ken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyoram,. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Savunma ihtiyaçları için yabancı devletlerden 
askerî yardım 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 bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek 
ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı lojmanlarına 
ait hükümler : 

Madde 59. — Millî Savunma Bakanlığına 
muhassas lojmanların bakım, onarım, idame 
ve muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 ta
rihli ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Ko
mutanlığı Teşkilâtı için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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L PT etüt ve proje Ödenekleri : 
Madde 60. .<— Devlet Plânlama Teşkilâtı büt

çesinin «Planlama hizmetleri» programı «Araş
tırma ve inceleme hizmetleri» altprograonının 
<Etüt ve proje hizmetleri» projesinde yer alan 
ödenekten bir tamını, Devlet Planlatma Teşki
lâtınca lüzum görülen hallerde harcama amaç
larına uygun çalışmaların yaptırılması maksa-
dıyle, genel ve katma bütçeli dairelerin ilgili 
tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer iş
lemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı aynı amaçlarla il 
özel idarelerince, İktisadî Devlet Teşekküllerine 
ve diğer kamu teşebbüslerine yaptırdığı hizmet
lerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

ABIAlŞKAiN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.; 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hazine ve kamu ku
ruluşlarına ait hükümler : 

Birinci kıısıım : Hazine işlemleri : 
Hazine bonoları ve avans işlemleri : 
(Madde 61. — 1050 sayılı Muhasebei Umumi

ye Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödeme
leri zamanında yapabilmek ve tahsilatın göste
receği mevsimlik dalgalanmaların bu ödemele
rin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amaç
ları ile 1974 malî yılında T. C. Merkez Banka
sından yeteri kadar kısa vadeli avans almaya, 
gerçek ve tüzelkişilerin Hazineye yatırmak iste
yecekleri paralar karşılığında en çok bir yıl 
vadeli Hazine bonoları çıkarmaya ve ayrıca, çı
karılacak Hazine bonolarını T. C. Merkez Ban
kası vasıtaısıyle de gerçek ve tüzelkişilere sat
tırmaya ve gerektiğinde satınaldınmaya ve satış 
(koşullarını saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kullanılacak avansın ve çıkarılacak Hazine 
(bonolarının miktarları Maliye Bakanlığı ile 
T. C. Merkez Bankasınca müştereken tespit olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik öner
gesi vardır, okutuyorum: 

Sayın (Başkanlığa 
Bütçe kanun tasarısının 61 nci maddesine, 

1211 'Sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 
50 nci maddesindeki % 15 tavan nispetin «Azamî 

% 15 oranında» ibaresiyle eklenmesini arz ve tek-
, lif ederiz. 

İzmir Kayseri 
Yılmaz Ergenekon Hayrettin Nakiboğlu 

Kastamonu İstanbul 
Hilmi Öztürk Mustafa Parlar 

İsparta 
Mustafa Cesur 

BAŞKAN —• Komisyon ve 'Hükümet katılı
yorlar mı efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, Ibu hüküm, önergede de ifade edildiği gibi, 
zaten Merkez Bankası Kanununun 50 ncii madde
sinde vardır. Aynı hükmün (bir de buraya sokul
masında hiçbir fayda yoktur. Aslında bu mad
de 1973 bütçesinde 'bulunan maddenin aynıdır. 
Bir zaruret de 'görülmemiştir geçen yıl, bu yıl da 
böyle bir zaruretin ortaya çıkacağı tahinin edil
memektedir, katılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara.) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet değıi-
ş'iklük önergesine kaıtılmamaktadır. Değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Maddeyli oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İç İstikraz Tahvilleri : 
Madde 62. — Üçüncü maddede tespit edilen 

miktara kadar iç istikraz 'akdine Maliye Bakanı 
yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nispeti, ih
raç fiyatı, itfa süresi ve diğer şartları Maliye Ba
kanlığı tarafından tespit olunur. Tahvillerin fa
iz ve bedelleri ile ıbunlarla ilgili ödemeler ve istik
raza ilişkin bütün işlemler, her türlü vergi ve re
simden muaftır. Bu tahviller kamu kurumları
nın yapacakları artırma, eksiltme ve 'sözleşmeler
de teminat olarak ve Hazinece satılan mlillî emlâk 
Ibedellerinin ödenmesinde, itibarî değerleri üzerin
den kabul olunur. 

Bu madde gereğince çüsarılacak Devlet 'tahvil
leri, isteyenler adına, tahvillerin taşıdığı şartlar
la, (bankalarda hesap açtırılmak suretiyle de ih
raç olunabilir. Bu usulde tahvil ihracının şekil 
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ve sarkarı Maliye Bakanlığı tarafından 'tespit 
olunur. 

Maliye Bakanı, Hazinece ihraç olunmuş ve ha
len tedavülde (bulunan Devlet iç istikraz 'tahvil
lerini, önceden ilân etmek kaydıyle, yeniden ihraç 
edilecek tahvillerle değiştirmeye (konversiyona), 
yeniden ihraç edilecek Ibu tahvillerin ihracının şe
kil ve şartlarını tespit etmeye yetkilidir. Bu de
ğiştirme işlemi, değiştirmeye tabi 'tutulan tahvil
lerin 'anapara ve faiz miktarlarını indirmeye, ni
haî itfa sürelerini uzatmaya müncer olamaz. 

BAŞKAN — Maddeci oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Program ve proje kredisi ile dış istikraza iliş
kin hükümler : 

Madde 63. — a) Y'afbancı devletler, uluslar
arası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlar
la yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince, 
'belli hizmetler, taahhütler, yatırımlar veya proje
ler 'için sağlanacak yardımlar ile program ve pro
je kredisi olarak 1974 malî yılında ekle edilecek 
imkânların Türk Lirası karşılıklarını, malzeme ve 
hizmet bedellerini bir ıtaraftan bütçeye gelir; di
ğer taraftan ilgili daireler bütçelerinin özel ter
tiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

İlgili daireler bütçelerine ödenek kaydolunan 
miktarlardan yılı içinde harcanamayan bakiyeler 
ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre dcvrölunur. 

1973 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlar
la temin edilmiş bulunan Türk lirası karşılıkları 
ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkında da yu
karıda yazılı esaslar dahilinde işlem yapılabilir. 

(b) Yabancı devletler veya uluslararası ku
rumlardan anlaşmaları gereğince sağlanarak ge
nel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli ida
reler (bütçelerinde yer 'alan proje kredileri karşı
lıklarından daha fazla kredi kullanma imkânı hâ
sıl olduğu takdirde, fiazl'a kredi imkânlarını 'ilgili 
idare bütçelerinin (B) cetveline gelir ve gider 
(bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Ma
liye ©akanı yetkilidir. 

c> 28 . 5 . 1970 gün ve 1265 sayılı 'Kanun ile 
onaylanan ve Mületlerarası Para Fonu Anasöz-
leşmesinin bazı maddelerini değiştiren ve yeni 
bazı maddeler 'ekleyen Anlaşma hükümlerine gö
re sağlanan özel çekme haklarının hâsıl ettiği 
Türk lirası karşılıklarını, bütçeye gelir ve bu ko

nuda yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği meb
lağları Maliye Bakanlığı Bütçesine ödenek ve gi
der kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

d)' Yabancı devletler ve milletlerarası ku
rumlarla yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hü
kümlerine göre; Hükümetimizle bıı Devlet veya 
kurumlar tarafından sarf, mahal veya gayesinin 
müştereken tespiti mukarrer meblâğı ve söz ko
nusu anlaşmalar ahkâmının tatbiki dolayısıyle 
sarfı gerekecek parayı, 

aa) Yabancı Devlet, 'kuruluş ve milletlerara
sı 'kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak hibe 
yardımlarıyle proje veya program kredilerimin 
hâsıl ettiği veya edeceği Türk Lirası karşılıkların
dan, 

lbb); Bu şekilde |tahassül eden Türk lirası kar
şılıklarından evvelki yıllarda yapılan ikrazların 
tahlil olunacak faiz ve resülmallarından, 

cc) Hükümetimizce yabancı Devlet kuruluş 
veya milletlerarası kurumlardan düşük faizle sağ
lanan kredilerin daha yüksek faizle kullandırıl
ması neticesinde tahassül eden veya edecek olan 
faiz farklarından (bu kredilerle ilgili olarak müs-
takrizlerle yapılan anlaşmalarda bu konu ile ilgi
li hükümlerin mahfuz kalması kaydiyle); 

Ayırarak muayyen hesaplara yatırmak veya 
tespit edilen amaçlar için kullanmak üzere bütçe
ye geUir ve ödenek kaydetmeye ve bunları sarfa 
Malîye Bakanı yetkilidir. 

e) Türk parası karşılıklarından serbest bıra
kılmış olup da Hazine muamelesi olarak borçları-
n'a karşılık harcanmış meblâğları bütçeye gelir, 
ödenek ve gider kaydetmeye Mal iye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

64 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 64. — Yabancı devletler, uluslararası 

kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan 
istikraz suretiyle sağlanan imkânları, ekonominin 
çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyle 
anlaşmalar hükümleri gereğince kamu ve özel 
sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye, Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca ve yabancı ülkelerin 
kred'i teşekküllerince, kamu kurumlarına verile
cek kredileri anlaşmalarmdaki şartlanyle garanti 
etmeye, özel sektör kurumlanna verilecek kredile-
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re .'Türk parası 'kıymetini, koruma mevzuatı çerçe-
vesiade transfer 'garantisi yermeye, Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeydi oylarınıza sunuyo
rum. Eabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul 
ödilımiişstdı*. 

65 lici m'addeyi okutuyorum. 
Madde 65. — Yıllık programda tespit 'edilen 

dış finansman lihtiya'cmın karşılanması >maksıadıy-
le, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalanı ku
ruluşlarla kredi 'anlaşmaları yapmaya Maliye Ba
lkanı yetkilidir, 

Bu Ikafbil aml'aşmialar Bakanlar Kurulu kara
rıyla yürürlüğe girer. 

1973 ve daha önceki bütçe yıllannda afcdedil-
rnıiş (benzeri anlaşmalar hakkında da !bu hüküm 
uygulanıl*. 

BAŞKAN — Maddeydi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul 'edenler... Kaibul etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

'66 ncı maddeyi okutuyorum. 
Özel hesap ve fonlara ilişkin lıükümler : 
Madde 66. — Türk parası kıymetini koruma 

(hakkındaki 18 sayılı kararın. 4 ncü 'maddesi ile te
sis edilen «özel hesap» m tasfiyesi lıeklenmeksi-
zln, malî yıl sonunda (bu hesap bakiyesinden Ma
liye Bakanlığı ve T. C. Merkez Bankası arasında 
muıtalbık kalınacak miktar bütçeye gelir kaydedi
lir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul 'edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiiştii'. 

•67 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 67. — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planında ve 1974 yılı programında «Selektif kre
di fonu» ndan ticarî bankalar müstîakrizlerine ya 
pılması öngörülen faiz farkı ödeme esasları bu ko
nuda çıkarılmış (bulunan 10 . 2 . 1973 tarih ve 
7/5822 sayılı Kararname ile veya Bakanlar Ku
rulunca yeniden yerilecek karara göre tespit olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

68 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 68. — Türk parası 'kıymetini korunma 

hakkındaki 18 sayılı kararın 3 ncü maddesi dle te-
•els 'edilen «Kambiyo eşitlendirme fonu» nda top-

' lanan meblâğ (bütçeye aylık -olarak gelir kaydedi
lir. Bu meblâğ T. C. Merkez Bankası kârları ara
sında gösterilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul 'edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

69 ncu m'addeyi okutuyorum. 
M'adde '69. — Özel fonlardan : 
'a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla 

değişik 1 nci ve 1 6 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddelerine d'ayanılarak, Balkan
lar Kurulunun 2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 sayılı 
kararı 'gereğince tesis edilen «İstikrar fonu» na 
yatırılacak paraların net (bakiyesini, 

(b) T. C. Merkez Bankasında NATO hesabın
da toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca be
lirtilecek meblâğı, 

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

Bütçe gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edii'miştdr. 

70 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 70. — Maliye Bakanı, 14 . 1 . 1970 

tarih ve 1211 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi ge
reğince birikmiş bulunan meblâğın % 50ısine ka
dar olan miktarını, Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin yatırım ve finansman programına göre yapa
cakları yatırımlarının finansmanı ile işletme kre
disi ihtiyaçlarını sağlam'ak amacı ile, kurulacak 
özel fona aktarmaya yetkilidir. Devlet Yatırım 
'Bankası nezdinde kurulacak bu fonun ikraz ve 
istikraz şartları Maliye Bakanı tarafından sap
tanır. 

Özel fon Maliye Bakanlığı tarafından idare 
olunur. 

BAŞKAN — Efendim; 'Sayın Ergenekon, Sa
yın Parlar, 'Sayın Cesur, Sayın Nakülboğlu ve Sa
yın Hilmli Öztürk arkadaşlarımızın bir ortak öner
gesi vardır. Bu önergede: «Anayasa ve ekonomi
nin gereklerine uygun olmayan tasarının 70 nci 
tmıaddesinin metimden çıkarılmasını arz ve teklif 
'ederiz.» diyorlar. 

Sayın Komisyon, bu önerge hakkındaki görü
şünüzü rica edeyim 'efendim. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş-
âîan, ıbu madde Merkez Banikası Kanununun 40 
ncı maddesidir. Mahiyeti itibariyle de, banka
lara yatırılan mevduatın Merkez Bankasında top-
lıanan munzam. karşdıklarmın sarfına dairdir. 
40 ncı madde, ıbu munzam karşılıkların % 20'si
nin ziraî krediler finansmanında kullanılacağını 
gösterir. Bunun dışında kalan kısmın nerede 
kullanılacağına dair bu maddede 'bir hüküm yok
tur. 

Ayrıca 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunun
da da 'bir hüküm yoktur. Bu Bütçe Kanununda-
iki 70 nci maddenin 1211 .sayılı Merkez Bankası 
Kanununun ibu maddesini değiştirmesi nedeniyle 
Anayasaya 'aykırılığı iddia edilmektedir. Bir de
ğişiklik yoktur. Muayyen bir süre için, kanunun 
derpiş ettiği kısmın dışında, kalan mevduat mun
zam karşılığının sarfına dair Maliye Bakanına 
yeftkl verilmesidir. Bu yetki de Kamu İktisadî 
Kuruluşlarının programlanmış yatıranlarında fi
nansman olarak kullanılması bakımındandır, tah
dit edilmiştir. 

Bu madde ile bir başka kanunun bir maddesi
ni değiştirme hedefi güdüilm'ediği aşikâr bulun
duğuna göre, Anayasaya 'aykırılığı iddiası yerin
de olamaz. 

BAŞKAN — Bu nedenle önergeye kaıtılmıyor-
sunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — önerge 
zaten muayyen bir işlemin yapılmasına... 

BAŞKAN — Maddenin metinden çıkarılması
nı istiyor. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Maddede 
değişiklik değil zaten; maddenin çıkarılmasını is
tiyor. Anayasaya uygunluğu nedeniyle, bu konu 
Komisyonumuzca da görüşülmüştür, katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katı
lıyor mu efendim? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI VE MALİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyorlar. 

Madde metninin metinden çıkarılmasına mü
tedair bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
'edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 
efendim. 

71 nci maddeyi okutuyorum. 
Diğer Hazine İşlemleri : 
Madde 71. — 1974 malî yılında daha etkin 

para lodlanılmasını sağlamak amacıyle, 'genel ve 
katma (bütçelere ait personel aylıkları bölümünde 
yer 'alan ödeneklerin % 27'si nispetini geçmemek 
üzere ve 3 aylık devreler sonu itibariyle Emekli 
Sandığına avans ödemeler yapmaya, açılan avans
ları devreler itibariyle tahakkuk edecek sandık 
gelirleriyle mahsup •ettirmeye, ibu amaçla Emekli 
Sandığı, kurumlar ve saymanlıklar nezdinde ya
pılacak işlemleri saptama ve uygulamaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 72. — Maliye Bakanı, bütün sayman
lıkların çeşitli nedenlerle Hazine hesaplan dışın
da' kalan mamelek ve emanetler de dâhil olmak 
üzere her çeşit paralarını Hazine hesaplarına it
hal ettirmeye, bu hesaplara tasarruf t etmeye ve 
(bu amaçla gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
tarif ettiği İbir saymanın idare ve Sorumluluğun
da 'olmayan kamu fonları hakkında da hu hüküm 
uygulanıl*. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul ed'ihniştir. 

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

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Kısım : Hazine ve kamu kuruluşları 
'ilişkilerine ait hükümler : 

Harcama planları : 
Madde 74. — 1974 malî yılında Kamu İktisa

dî Teşebbüsleri ve benzeri kuramlar ile döner ser
mayeli kuruluşlara- bütçeden yapılacak her türlü 
ödeme, esaslarını Maliye Bakanlığının tespit ede
ceği harcama programları, gelir tahminleri ve fon 
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(tablolarının zamanında Haızineye ıtevdi edilmesi 
Şartına (bağlıdır. Zamanımda ya da ta-tflbîik edil
mekte olan yatırım programlarına uygun olarak 
tevdi edilmemiş bulunan ibilgl, belge ve hesapla
ra dayadı bütçe yardımı talepleri yerine getiril-
mıez. 

[BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 75. — Maliye Bakanı, Hazine tarafın
dan yıllık 'genel ödeme planı yapılabilmesi <ama-
cıyle genel bütçeye dâhil dairelerden, •belli edece
ği süreler İçin ayrıntılı harcama programlan ha
zırlamalarını isteyebiılrr. 

'Bu. madde hükmü, harcaına gelir ve mevcut
lar açısından (batma 'bütçeler için de uygulanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(kalbına (bütçeli idareler : 
'a)1 Maliye Bakanlığınca (belirtilecek miktarı 

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

<b) Sözleşmeleri gereğince bütçe ödeneklerin
den ne miktarlarının Kamu iktisadî Teşebbüsle
rinden sağlayacakları mal ve hizmetler (karşılığı 
olduğunu Maliye BaJkanlığına bildirmeye mecbur
durlar. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

özel otomatik ödenek : 

Madde 77. — Genel Bütçeye giren daireler 
ve katma bütçeli idarelerin; 

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

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

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu maddemin (b) fıkrası kapsamına giren 

daire, kurum ve müesseseler, aralarındaki söz
leşme hükümleri saklı kalmak şartiyle, her ay 
sonu itibariyle diğer daire, kurum ve nıüessese-

I lerden olan borç ve alacaklarını, izleyen ayın 
15 nci gününe kadar Maliye Bakanlığına bildir-

I mekle yükümlüdürler. Maliye Bakanı, mahsup 
I işlemlerinin kolaylıkla yerine getirilmesini sağ-
I lamak amacıyle, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
I genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli 

idarelerin bütçe yılı içinde doğacak olan alacak-
I larını, bu daire ve idareler bütçelerindeki öde-
I neklerinden mevkuf tutturmak suretiyle tahak

kuka bağlamaya yetkilidir. 
BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

I edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

I bağlı müessese ve işletmelerin 691 sayılı Kanu
nun ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 
59 ııcu maddesinin (a) fıkrası gereğince yapı-

I lan tahkimler sonunda doğan Hazineye olan 
borçlarının, 1312 sayılı Kanuna göre yapılacak 

I mahsup işlemleri sonunda kalan kısımları, ter-
I kin olunur. 
j BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 79. — 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sa-
I yılı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uya

rınca tahkime tabi tutularak, taksit ödemeleri 
3 . 10 . 1963 tarih ve 347 sayılı Kanunla kalkın
ma planının 2 nci 5 yıllık dönem sonunda baş
laması kabul edilen borçlardan T. C. Merkez 

I Bankasına yapılacak olan tediyelerin faiz ve 
anapara taksitleri için 1974 malî yılında ödeme 

I yapılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez. 
BAŞKAN — Maddeyi yolarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

Yönetim veya Müdürler Kurullarınca onayla
nan 1973 net kârları ile eski yıllar kârlarından 

I ödenmemiş sermaye yerine mahsup edilmeyen 
miktarları bütçeye gelir ve yıllık yatırım fi
nansman programları gereğince sermayelerine 

I mahsup veya kendilerine ikraz edilmek üzere 
bütçeye ödenek ve gider kaydetmeye, Maliye 

I Bakanlığı yetkilidir. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

I edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
[ Madde 81. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
| Kuruluş kanunlarından değişiklik yapılıncaya 
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kadar, gerektiğinde sermayelerini yeteri kadar 
artırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu madde hükmü döner sermayeli kuruluş
lar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 82. — Kamu ortaklıklarının ve işti
raklerinin yeniden düzenleme tedbirlerini" ger
çekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, 
yatırım ve finansman programlarının gerekle
rini yerine getirmek amaçlarıyle; 

a) Hazinece sermaye artırımlarına katılın-
masına, diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
sermaye paylarının satmalmmasma; 

b) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin sermaye paylarını, diğer Kamu İktisadi 
Teşebbüslerime devrettirmeye ve onlar tarafın
dan da devraldırmaya; 

e) Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Hazine
ce ikraz edilen meblâğları yıllık yatırım ve fi
nansman programına uygun olarak teşebbüsle
rin ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye; 

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

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 83. — Sermayeleri tespit edilen li
mite ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hak
kında ne şekilde İşlem yapılacağına dair kanun
larında bir hüküm bulunmayan genel ve katma 
bütçeli dairelere bağlı döner sermayeli işletme
lerin sermaye fazlası gelirlerini, genel bütçeye 
gelir kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 85. — Devlet Yatırım Bankası Kanu
nunun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu İkti
sadî Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman 
programlında öngören yatırımlarının finansma

nı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve 
işletme kredilerinden yararlandırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Hazine tarafından belediyelere verilecek 
kredi veya avansın ek ödeneğe dönüşmesine ka
dar bağlı olacağı koşullar Bakanlar Kurulunca 
saptanır. Bakanlar Kurulu yukarıda belirtilen 
olanaktan faydalanacak belediyelerin yıllık büt
çelerindeki cari, transfer ve yatırım giderlerini 
inceletip, sonucuna göre karar vermeye yetkili
dir. 

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

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 86. — a) İktisadî Devlet Teşekkülle
rinin ve diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
geçmiş yıllarda ve 1974 malî yılında birbirleri
ne, genel bütçeye dahil daireler ve katma büt
çeli idarelere, Hazineye, Devlet Yatırım Banka
sına ve T. C. Merkez Bankasına olan her çeşit 
borç ve alacakları ile dış borçlarını nakden ve
ya hesaben tahsil veya tediye etmeye veya et
tirmeye, bu işlemler sonuçlarını gereğine göre 
bütçeye gelir ve mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere yeteri kadar ödenek ve gider kaydet
meye, 

b) 6 . 12 . 1960 tarih ve 154 sayılı, 12.6.1963 
tarihli ve 350 sayılı ve 26 . 7 . 1965 tarihli ve 
691 sayılı tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 ta
rihli ve 325 sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet 
Yatırım Bankası Kanununun 27 nci maddesi ge
reğince doğan Hazine borç ve alacaklarını, yu
karıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için 
yahut yıllık yatırım ve finansman programının 
gereği olarak ya da küçük meblağların hesap
lardan tasfiyesi amacıyle, kısmen veya tama
men erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) (b) fıkrasında sözü geçen tahkim ka
nunları dolayısıyle Hazinenin, kamu kuruluşla
rına olan borçları Devlet iç istikraz tahvilleri 
verilmek suretiyle tasfiye olunur. Bunlar için 
de geçmiş yıllar vâdelerine ait faiz ödemesi ya
pılmaz ve bu fıkra gereğince yapılacak mah
sup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider 
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kaydının yapılmasında yukarıdaki (a) fıkrası 
hükümleri uygulanır, 

BAŞKAN — Maddeyi yolarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

87 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 87. — Maliye Bakanı, Kamu İktisa

dî Teşebbüslerinin yıllık yatırım ve finansman 
programının uygulanmasını ve realize edilme
sini sağlatmak amacıyle : 

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

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

c) Yatırımı programına uygun harcama 
yapmayan teşebbüslerin bütçe ödeneklerini kes
meye, yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi yolarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

89 nci maddeyi okutuyorum. 
Beşinci bölüm : Müteferrik hükümleri : 
Birinci kısım : Malî yıl içinde uygulanma

yacak kanun hükümleri : 
Madde 89. —- a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ce 64 ncü 
maddelerinin, her yıl Tarım Bakanlığı Bütçesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak 
ödenek miktarına ait; 

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

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

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

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergisi Kanununun 66 nci maddesi ile bu 
maddeye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Ka
nunun 21 nci maddesi; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motor
lu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci 
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 nci maddesinin 
(a) bendi; 

h) 10 . 5 . 1969 tarihli ve 1164 sayılı Ar
sa Ofisi Kanununun 5 nci maddesi; 

i) 6831 sayılı Orman Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesine dair 20.6.1973 
tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi
nin (A) fıkrasının (d) bendi ile ek 4 ncü mad
desi ve aynı kanunun 3 ncü maddesi ile eklenen 
6831 sayılı Kanunun geçici 6 nci maddesi; 

Hükümleri 1974 bütçe yılından bu kanuna 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili program, alt-
program, faaliyet veya projelerine konulmuş 
ödenek miktarları dahilinde uygulanır. 

j) Muhafazasına Lüzum Kalmayan Ev
rak ve Vesaikin İmha Edilmesi hakkındaki 
26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun; 

Ancak; Adalet Bakanlığı Merkez ve İller, 
Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Merkez ve Taşra, Ticaret Bakanlığı Merkez ve 
Taşra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili ku
rumlarının merkez ve taşra, Ziraat Bankası 
Merkez ve Taşra, Teşkilâtına, Yargıtaya, Yük
sek Hâkimler Kuruluna ve Adlî Tıp Meclisine 
ait evrak ve vesaikin imhası 26 . 3 . 1956 tarihli 
ve -6696 sayılı Kanunun hükümlerine tabi ol-
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maksızm hazırlanacak yönetmelikler esasları 
dairesinde yapılır. 

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

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

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

ın> 16 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi 
Sigortaları Kurumu Kanununun, 344 sayılı Ka
nunla değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında 
ifade edilen tahvillere yatırılacak yedek akçe
ler için maddede öngörülen % 40'lık limit; 

o) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
195 ve 199 ncu maddeleri ile 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 nci 
maddesi; 

p) 23 . 2 . 1963 gün ve 196 sayılı Dış 
Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu; 

r) 9 . 3 . 1972 gün ve 1571 sayılı bazı Te
kel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan 
elde edilen hasılatın T. C. Merkez Bankasında 
açılacak bir Deprem Fonu hesabına toplanma
sına dair Kanunun 1 nci maddesi; 

s) 28 . 4 . 1972 gün ve 1581 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 
geçici 5 nci maddesi; 

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

t) 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun 201 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
(b) bendi; 

Hükümleri 1974 malî yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde iki 'değişiklik 

önergesi vardır, okutuyorum. 
Millet Meoli'si 'Başkanlığınla 

Görüşülmekte olan 1974 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının 89 ncu .maddesinin (j) fıkrasının 
ikinci bendine. Adlî Tıp Meclisine İve] im elerin

den sonra, (ve T. C. Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğüne) ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Çanakkale Tekirdağ 
Hasan Sever Ömer Kahraman 
Gümüşhane Yozgat 
HnoT! Tunç e ı- İLhami Çetin 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gösüşülmekte olan 1974 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı'mn, 1(974 Bütçe Kanunu Metnine ait 
Gerekçe'de, 

Beşinci Bölüm : Müteferrik hükümdür. 
Sahife : 134 (Bütçe Karma Komisyonunun De
ğişti rişi) Birinci kısım : malî yıl içinde uygu
lanmayacak kanun hüküm'leri: 

'Madde : 89 (J) fıkrası : Sahife : 135 (Bütçe 
Karma Komisyonunun değiştirişi) 7 nci satırın
da, Ziraat Bankası Merkez ve Taşra Teşkilâtı
na. İbaresinden sonraki kısma hemen, aşağıda 
yazılı ibarenin eklenmesini saygı ile arz ederim. 

Ç o raim Çorum 
Cahit Angın Turhan Utku 

Çorum Samsun 
Kasım Parlar İl yas Kılıç 

Çorum 
Et em Eken 

Eklenmesi istenen ibare : 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Merkez ve 

Taşra Teşkilâtı ile, Adapazarı Ziraat Aletleri 
ve makineleri fabrikaları Müessesesi Müdürlü
ğüne, 

fetenilen fıkranın (J) fıkrasına eklenmiş 
şekliyle i-

J) Muhafazasına ılüzum kalmayan evrak 
ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26.8.İİI956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun ; 

Ancak; Adalet Bakanlığı Merkez ve İller, 
Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür
lüğü Merkez ve Taşra, Ticaret Bakanlığı Mer
kez ve Taşra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il
gili kurumlarının Merkez ve Taşıra, Ziraat 
BankaSı Merkez ve Taşra Teşkilâtına, Türkiye 
Ziraî Donatım Kurumu Merkez ve Taşra Teş
kili âtı ile, Adapazarı Ziraat Aletleri ve Maki-
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neleri fabrikaları Müessesesi Müdürlüğüne, 
Yargıtay'a, Yüksek Hâkimler Kuruluna ve Ad
lî Tıp Meclisine ait evrak ve vesaikin imhası, 
26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanunun 
hükümlerine tabi 'olmaksızın hazırlanacak Yö
netmelikler esasları dairesinde yapılır. 

• BAŞKAN — Sayın Komisyon .?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

AHMET DURAKOÖLU ('Sivas) <— önergelerin 
her ikisine de katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR İMKA

NI VE MAKİYE BAKAN VEKİLİ CAHİT 
KAYRA (Ankara) — Aynen katılıyoruz efen
dim . 

BAŞKAN — Efendini, bu iki önerge mahi-
yeten aynı telâkki edilelbilir. Sayın Komisyon 
ve sayın Hükümet katılmışlardır. Her iki öner
geyi birlikte oylarınıza sunuyorum. Kaibu.1 eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kaibul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

90 ncı maddeyi okutuyorum efendim. 
İkinci kısım : Diğer müteferrik hükümler. 
Silâhlı Kuvvetler ile ilgili vergi muafiyeti 

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

Giriş Tarife Cetvelinin 27,09 pozisyonuna giren 
ihampetrolün Millî Savunma Bakanlığı, Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşki
lâtı ihtiyaçları için yalbancı ülkelerden ithal 
edilen veya yerli hampetrolden istihsal olunan ve 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27,10 pozisyonu
na giren akaryakıt ve madenî yağların Millî Sa
vunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için ci
heti askeriyeye ve Millî İstihbarat Teşkilâtına. 
teslimi, Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, Dam
ga Vergisi, Rıhtım Resmi, ithalde ve dahilde 
alman istihsal vergileri ile Hazineye, katma büt
çeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait her 
türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretle
rinden müstes.n adır. 

27,10 Gümrük Tarife pozisyonuna giren akar
yakıt ve madenî yağlar Millî Savunma Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat 
Teşkilâtı ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara 
veya onların göreceği lüzum üzerine akaryakıt 
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ikmalini yapan müesseselere 1 nci fıkradaki is
tisna esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı 
ihtiyaçları için muaf en ithal olunan lıempetrol-
den elde edilen ürünlerin ciheti askeriyeye ve 
Millî İstihbarat Teşkilâtına tahsis olunmayan kıs
mı yukarıdaki istisnadan faydalanamaz. 

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

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı ihtiyacı için 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca dış memleketler
den satınalınacâk silâh, makine, jenaratör, telsiz, 
radar ve muhabere cihazlarının, televizyon ve 
sistemlerine ait cihazların ses ve resim kaydedici 
cihaz ve bunların parça ve levazımatı 1974 malî 
yıl içinde gümrük vergi ve resimlerinden muaf 
olarak ithal olunur. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

91 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 91. — Vergi dairelerince mükellef ve

ya vergi sorumluları adına yapılacak her türlü 
tarh, tahakkuk işlemlerinde ve ödenecek veya 
geriverilecek amme alacaklarının hesaplanmasın
da elli kuruşa kadar iki (Elli kuruş dahil) amme 
alacağı kesirleri atılır, elli kuruştan fazlası lira
ya çıkartılır. Mükellef veya sorumlular adına ta
hakkuk ettirilmiş her çeşit amme alacaklarının 
lira kesirleri silinir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilin iştir. 

92 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 92. — 7 . 2 . 1967 gün ve 828 sayılı İt

halde Alınacak Damga Resmi Kanununun 
26 .12 . 1972 gün ve 1648 sayılı Kanun ile deği
şik 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında söz konu
su ithalattan, alınacak Damga Resmi nispeti, Ba
kanlar Kurulu karar lyle % 25'e kadar indirile
bilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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93 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 93. — Genel ve katma bütçeli kamu 

kuruluşlarının atelye ve benzeri işyerlerinde ta
mir edilen resmî kuruluşlara ait makine - ekip
man ve teçhizatın tamir ücretleri ile, tamir sıra 
sında kullanılan yedek parça ve malzemelerim 
karşılıkları, bu kuruluşlarca yine resmî dairelere 
verilecek yedek parça ve malzemelerin, kiralana
cak her türlü makine - ekipman ve teçhizatın 
karşılıkları olan ücretleri ve kira bedellerini; 
bir yandan aidolduğu bütçeye gelir, diğer yan
dan hizmeti gören, malzemeyi veya makineyi ki
raya veren diğer kuruluş bütçenin ilgili tertip
lerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

94 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 

Madde 94. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930- Malî transferler) programının (09 - diğer 
transferler) altprogramınm (004 - Yüksek öğre
timde kapasite Artırma Fonu) faaliyetindek; 
ödenekten Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 
(115-Yüksek öğretimi Gerçekleştirme ve geliş

tirme hizmetleri) programının (01 - Yönetim hiz
metleri) altprogramının (3 - 002 Yüksek öğre
timde Kapasite Artırma) faaliyetine; aylık ve 
fauna bağlı diğer özlük halkları, ders ücreti, yol
luklar, ders araç ve gereçleri, zarurî kira, aydın
latma vb. hizmetin gerektirdiği diğer giderleri 
karşılamak üzere, aktarma yapmaya Maliye Ba 
kanı yetkilidir. Gerektiğinde, bu ödenek Maliye 
Bakanınca bir katına kadar artırılabilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ilgili tertibine aktarı
lan bu faaliyetteki ödeneğin Bakanlığın ilgili 
program ve kurumlarına, üniversite ve akademi
ler bütçelerine Millî Eğitim Balkanının teklifi 

üzerime Maliye Bakanı aktarma yapmaya yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

95 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük ve yürütme : 
Madde 95. — Bu kanunun 32 nci maddesinin 

(e) fıkrası, 35, 36, 37 ve 38 nci maddeleri hüküm
leri 1 . 6 . 1974'te, 39 ncu maddesi hükmü Yüksek 
öğretim Kurulunca yapılacak «derece» tespitini 
takibeden aybaşından itibaren, diğer maddeleri 
1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

96 nci maddeyi okutuyorum efendilin. 
Madde 96. — Bu kanunun, 
a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları, 

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

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle madde 
oylamalarını tamamlamış bulunuyoruz. Bugün
kü programımızda noksan kalmış oylamaların 
tamamlanmasıyle ilgili kısmın yarınki birleşim
de yapılmasının daha uygun olacağını müşahe
de etmekte bulunuyoruz. 

Sayın Komisyona ve Sayın Hükümete teşek
kür ederim. 

Gelir bütçemizin de hayırlı olmasını, Bakan
lık mensuplarının başarılı çalışmalarının deva
mını Meclisimiz adına temenni ediyoruz efen
dim (Alkışlar) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun; Anayasa Mahke
mesine Millet Meclisince seçilecek üye seçimleri
nin bütçe oylamalarıyle birlikte yapılması ve 

Bütçe görüşmelerinin bitiminden sonra Ge

nel Kurul çalışmalarında Sak ve Çarşamba gün
leri, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin di
ğer işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesine 
dair önerisi. 
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V. — SORULAR 

A) YAZILI SORULA 

1. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri yönetimlerinin dü
zenlenmesine ilişkin sorusu ve Başbakan Bülent 
Ecevit'in yazılı cevabı (7/99) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletleri
nizi rica ederim. 

Saygılarımla. 21 . 3 . 1974 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç. 
Soru : 
1. Kamu iktisadî Teşebbüsleri Statüsündeki 

kuruluşlarla, sermayesine Devletin ve KlT'in iş
tiraki olan teşekküllerin ürettikleri mal ve hiz
metlerin hemen her yıl maliyet artışı nedeniyle 

29 . 5 . 1974 0 : 2 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulu öne
risini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde bugün için yapacağımız baş-
• ka bir işlem kalmamıştır. 

1974 yılı Bütçe Kanun tasarısının oylama iş
lemlerinin ikmali, tasarının tümü üzerindeki son 
konuşmalar, bütçenin açık oya sunulması ve 
Hükümet adına konuşma ile ilgili son işlemleri 
de yapmak, 

Biraz önce okunan ve kabul buyurduğunuz 
karar gereğince, Anayasa Mahkemesi üyelikle
rine seçim yapmak için, 30 Mayıs 1974 Perşem
be günü saat 10,00 da toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

Kapanlmıa saati : 17,10 

İR VE CEVAPLARI 

fiyatlarına zam istedikleri, bu kuruluşların ken
di kaynaklarını tüketen bir israfçı tutum içinde 
yönetildikleri, ekonomik ve sosyal politikasında 
Devlete yardımcı olacak yerde, Hazineye ağır bir 
yük oldukları gerçeği karşısında, bunların yöne
timlerinin yeniden düzenlenmesi hususunda ne 
gibi tedbirler alınmaktadır? 

2. Bu kuruluşlarda çalışan üst kademe yö
neticilerin yararlandıkları dinlenme ve tatil ge
çirme tesis ve kamplarına KIT ve Devlet kay
naklarından ne miktarda transfer yapılmıştır! 

3. Bu dinlenme tesislerinde halen yatak ka
pasitesi nedir ve buralarda tatillerini geçirenler, 
günde ne kadar para ödeyerek dinlenme olanak
larına kavuşmaktadırlar? 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini 
okutuyorum efendim. 

Danışma Kurulu önerisi : 
Numara : 16 
1. Anayasa Mahkemesine Millet Meclisince 

seçilecek 2 asıl ve 1 yedek üye seçimlerinin büt
çe oylama!arıyle birlikte yapılması; 

2. Bütçenin kanunlaşmasından sonra Genel 
Kurul çalışmalarında Salı ve Çarşamba günle
ri, gündeme gelmiş kanun tasarı ve tekliflerinin 
diğer işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi 
hususlarının Genel Kurulun oyuna sunulması 
önerilmiştir. 
Millet Meclisi Başkanı Y. C. H. P. Grup 

Başkanvekili Başkanvekili 
Mcmduh Ekşi Selçuk Erverdi 
A. P. Grup M. S. P.Grup 

Başkanvekili Başkanvekili 
Naıhit Menteşe Hasan Aksay 

D. P. Grup C. G. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Mehmet Altınsoy Vefa Tanır 

^ M M ^ M 

VE CEVAPLAR 
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T. C. 
Başbakanlık 24 . 5 .1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 371/3085 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 3 .1974 tarihli ve 7/99 - 638/6197 

sayılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Şükrü Koç'un, Kamu İk

tisadî Teşebbüsleri yönetimlerinin düzenlenme
si ile bu kuruluşlara ait dinlenme tesislerine 
dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile 
bu kuruluşlara ait dinlenme tesislerine ilişkin 

yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
Devlet Planlama Teşkilâtından alman bilgi

lere göre : 
1. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yeniden 

düzenlenmesi, verimli ve demokratik bir işlet
mecilik anlayışının bu teşekküller yönetiminde 
gerçekleştirilmesi yolunda, Hükümetimiz, temel 
ilkeleri programında da belirtilen çalışmalarına 
başlamıştır. Bu çalışmalar süratle sonuçlandırı
lacaktır. 

2. Kamu kuruluşlarının sahiboldukları 
kamp ve dinlenme tesisleri gibi yerler ya bu ku
ruluşlar personelinin yardımlaşma sandıkları 
v. b. gibi sosyal amaçlı dernek ve kurumlara 
devredilmiş veya mülkiyetleri korunmakla bir
likte işletilmeleri bunlara bırakılmıştır. 

Kamu kuruluşlarının sadece yatırım bütçe
leri DPT nca incelenmekte olduğundan bu ko
nudaki her hangi bir harcamanın belirtisini 
görmek mümkün olmamakla birlikte, kuruluş
ların, cari bütçelerinde yer alan, sandıklara yar
dım bölümünden ödemeler yapılmak suretiyle, 
kamp ve dinlenme tesislerinin gerek onarımı ve 
tamamlama yatırımlarına gerekse işletme gider
lerine katkıda bulundukları bilinmektedir. 

Ayrıca, kamplarda hizmet gören personel ile 
kullanılan araç ve gereçler kamu kuruluşlarına 
ait olduğundan, Devlet ve KİT kaynaklarından 
dolaylı yoldan ve belirsiz miktarda transferler 
alınmaktadır. 

3. Kamu kuruluşlarının kamp ve dinlenme 
tesislerinin yatak kapasitesini gösteren bir liste 
eklidir. 

Genellikle 15 gün süreli dönemler içinde bu 
tesislerden yararlanan personelin (Yer ve tesi
se göre değişmekle beraber) yatak başına üç 
öğün yemek dâhil günde ortalama 10 - 15 lira 
ödenmekte oldukları saptanmıştır. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 
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Kuruluş ve kampın adı ve adresi 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
1. — Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü Genel 

(Direktörlüğü 
Akçakoca Dinlenme kampı 

2. — Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direk
törlüğü 
Cevizli - İstanbul dinlenme kampı. 

3. — Devlet Su işleri Genel Md. 
Diragos - Cevizli kampı 
Akçaabat - Trabzon. 
Hazar Gölü - Elâzığ 

Millî Savunma Bakanlığı 
[ İçişleri Bakanlığı 

Ş§ Tarım Bakanlığı 
1. — Yalova Bitki Sağlığı ve Karantina Eği

tim Merkezi kampı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
1. — Lstanibul - Maltepe Tekel İşçi kampı 
2. —• İzmir Nar.lıdere » » » 
0. — Bandırma - Erdek » » » 
tmar ve İskân Bakanlığı 
4. —• Adana Karataş Tekel İşçi kampı 
5. — İzmir Urla » » » 

Başbakanlık 
Orman Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı 
iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 
1. — Ayvalık - Sarımsaklı mevkii 

Kuruluş mensuplarına Turistlere tahsis 
tahsis edilen oda edilen oda - yatak Kampın aç 

yatak sayısı 

34 

İ 440 Yatak 
165 Yatak 
484 Yatak 

150 Yatak 

45 Baraka 

.Savısı Sez 

Kış ayları 

— 

Haziran 

Haziran 

Temmuz 
Temmuz 
Temmuz 

E 

E 

-
-
-

Temmuz -

55 Ünite Haziran - E 



(Kuruluş ve kampın adı ve adresi 

Adalet Bakanlığı 
1. — İmrali Ceta Evi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Tünldiye Vakıflar Bankası T. A. O. Erdek 
Turizm Bankası 
Denizcilik Bankası T. A. O. Cin. Md. İstanbul 
Türk Hava Yolları 
tiler Bankası 
Tuzla Dinlenme kampı 

iDeviet Demiryo'Uan İşletmesi Menekşe Dinlen

me evi - İstanbul 

2. — Fenerbahçe - istanbul 
3. — Arsuz - İskenderun 
4. — Afoçay - Edremit 
5. — Samsun - Samsun 
6. —> Urla - İzmir 
Dervlöt Yaitırran Bankası Ankara 
ÇJanaikkal« - Ayvacık, Küçükkuyu mevkii 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 

Sağlık Koruınıa ve Yardımlaşma Der, Kampı 
Sümerhank Kuşadası Dinlenme kampı 
PTT 

Kuruluş mensuplarına 
tahsis edilen oda 

yatak sayısı 

35 Oda 

3 Blok 60 Oda 

114 Oda 

Turktlerc tahsis 
edilen oda - yatak 

Sayısı 
Kampın açık 

Sezon 

Haziran - E 

100 Lojman 

72 Yatak 

432 Yatak 
192 Yatak 
160 Yatak 
240 Yatak 
240 Yatak 

.—. 
24 Oda 72 Yatak 

43 Oda 

— 

72 Yatak 
(30 gün önceden bil
dirilmek kaydıyle) 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

15 Haziran-

15 Haz. - Ek 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Haziran - E 
Haziran - E 

Haziran - E 



Kuruluş ve kampın adı ve adresi 

Yem Sanayii Türk Anonim Şirketi 
Türkiye Kömür İşletmeleri Gn. Md. 
1. — (Karasu Dinlenme kampı 
2. •— Akçay dinlenme evi 
3. — G<öbel Kaplıcası 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
Kumburgaz Kampı 
Türkiye Petrolleri A. O. 
Tuzla Dinlenme Kampı - İstanbul 
Hazer Dinlenme Kampı Sivrice - Elâzığ 
'Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 
Devlet Malzeme Ofisi Memurları 

w (Sağlık Koruma ve Yardımlaşma Der. Kampı 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası Gn. Md. 

' 1. — İzmir - Çeşme Kampı 
2. — İstanbul - Ataköy Kampı 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
Memur ve Hizmetlileri Sağlık ve Yardımlaşma 
Derneği Kampı - Marmara Adası 
TBİT 
PETKİM 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Gn. Md. 
Emekli ıSandığı Genel Müdürlüğü 
Aydın - Kuşadası Davutlar Bucağı 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Gn. Md. 

Kuruluş mensuplarına 
tahsis edilen oda 

yatak sayısı 

32 Oda 128 Yatak 
3 Lojman 

16 Lojman 

55 Oda 
24 Adet motel 

Turistlere tahsis 
edilen oda - yatak 

Sayısı 
Kampın açık 

Sezon 

Haziran - Ev 

Haziran - Ey 
Haziran - Ev 

80 Yatak Haziran - Ey 

Haziran - Ey 

Temmuz - A 



Kuruluş mensuplarına Turistlere taîısis 
tahsis edilen oda edilen oda - yatak Kampın açık 

Kuruluş ve kampın adı ve adresi yatak sayısı iSayısı Sezon 

ıD. B. Deniz Nakliyatı T. A. §. Gn. Md — — — 
Güven Türk Anonim Şirketi Genel Mel. — — — 
Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. —• — — 
Türkiye Halk Bankası - Erdek 57ı Lojman — — 
ıSosyal Sigortalar Kurumu 
Sağlık Yardımlaşma Derneği Kampı — — — 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları 
ÛVL K. E. Kurumu Genel Müdürlüğü 
Erdek Dinlenme Kampı — — 24 Haz. -12 
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2. — Bingöl Milletvekili Hasam, Celâlettin 
Ezman'm 1973 - 1974 yılları Bingöl iline ayrı
lan ödeneklere ilişkin Bayındırlık ve Köy İşleri 
ve Kooperatifler hakanlarından sorusu ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Mustafa Ok'un 
yazılı cevabı (7/117) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
'Aşağıdaki saralarımın Sayın Bayındırlık ve ' 

Köy İşleri balkanları tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

9 . 4 . 1974 
Bingöl Milletvekili 

Hasan Celâlettin Ezman 

1. Bakanlığınızca Bingöl iline 1973 ve 
1974te yapılan ödemeklerin ayrı ayrı ve toplam 
olarak miktarı nedir? Mukayeseli olarak bildi
rilmesi. 

2. Her sene altı ay kapalı kalan ve yirmi 
ibin nüfusun ihtiyaçlarına cevap yeren Kiği -
Yedisu bucak yolunun önümüzdeki kış mevsi
minde açık bulundurulması için alınan tedbir
ler nelerdir? Bu yolun standart bir yol lıaline 
ıgetirilımösi ne zaman mümkündür? 1974 senesin
de bu ydl için ayrılan veya ayrılacak ödenek 
nedir? 

3. Kalkınmada öncelik taşıyan bu vilâye
timize dengeli kalkınmayı temin yönünden 1974 
yılında tanınan avantaj nedir? 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 29.5.1974 
Basın - Yayın ve Halkla 

İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 0-11/2002 

Konu : Bingöl Milletvekili Hasan 
Celâlettin Ezman'ın yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 4 . 1974 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü : 7/117-712-6930 sayılı 
yazı. 

«1973 - 1974 yıllarımda Bingöl iline ayrılan 
ödeneklere» dair Bingöl Milletvekili Sayın Ha
san Celâlettin Ezman tarafından Bayındırlık 

Soru önergesine ait Bayındırlık Bakanlığınca 
ilgiU cevap 2 . 5 .1974 tarihli 70 nci Birleşim 
Tutanak dergisinde yayımlanmıştır. 

29 . 5 . 1974 0 : 2 

ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca ce
vaplandırılmak üzere yöneltilen yazılı soru öner
gesiyle ilgili cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz edjerim. 
Mustafa Ok 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

(Bi'nıgöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin 
Ezman tarafından «1973 - 1974 yıllarında Biın-
ıgöl iline ayrılan ödeneklere dair Bayındırlık 
ve Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlarınca 
yazılı olarak cevaplanıdırılımaik üzere yö
neltilen soru önerıgesiyle ilgili Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı cevabı. 

1. Bakan] ığıimuza bağlı Genel müdürlük
lerin hizmetleri itibariyle Binlgöl iline 1973 ve 
1974 de ayrılan ödenekler 'hizmelt konuları iti-
Ibarıyle aşağıda göisiterilmişitir. 

YSE Genel Müdürlüğü. : 
1973 1974 

(TL.) (TL.) 

Köyyolları 12 270 000 15 834 000 
Köy içmesuları 6 037 000 4 259 000 

'Topraksu Genel Müdürlüğü : 
Münferit sulaıma tesisleri 875 0001 2 713 000 
Ekip binası inşaatı 550 000 

Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğü .-
Toprak ve tarım reformu 
kreldi uygulaimalsı olarak 
5 köyfde 131 çiftçi ailefcsiue 
açılan. Ikr'edi. 487 000 talep ve fon 

tahsisine göre 
tespit edilecek. 

Solhan - Dilelkıtepe Köyünde 
1306 sayılı Kanun uyarınca 
yapılacak yatıran. 1 605 000 

Köy Kotop. ve Enlisanatlrı G enel. Müdürlüğü : 
1 adet tavukçuluk ve 
damızlık priojesi 200 000(:+) program 

(henüz kesin-
leşımeınıiştir.. 

Tiopluim kallkınma'sı teşvik 
ödeneği 69 184 

!(;+) 1 adet tavakçuluk üretim ve damızlık 
projıelsi için 200 000 TL. nakdî Devlet yardımı 
verilmesi programa alınan kooperatif yıl için-
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de yönetmelik şartlarının yerine getirilmedi
ğinden program uygulanmamıştır. 

2. 'Kığı Yedisu buca/k yolu il yolu ağına 
dahil olup anılan yolun trafiğe a cılk bulundu
rulması hususu Bayındırlık Bakanlığı Kara
yolları Genel Müdürlüğü görevleri .kapsamına 
•girmektedir. 

o. Kalkınmada öncelikle yörelere dahil 
ıolan Bingöl ili de 1974 yılımda mevcut emanet 
güçle yapılacak işlere ilâvcften 251 m. tulünde 
10 m. dem küçük köprü ve sanat yapılarının 
ihale suretiyle inşaatı ile ayrıca 75 Km. köyyo-
lunun stabilize ka/plaanasının ikmali için toplam 
7 186 000 TL. ödenek tahısisl planlanmıştır. 

o. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın'm Yenipazar ilçesinde Halk Bankası şu
besi açılmasına ilişkin sorusu ve Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanı Mustafa Ok'un yazdı 
cevabı (7/152) 

Millet Meclisi Sayım Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri ve Koope

ratifler Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için delâletlerinizi rica ede
rim. 

iSaygıl arımla. 
Aydın Mili et vekili 

Nakit Menteşe 

Aydın ili Yenipazar ilçeisi gelişten bir ilçe
miz olup; küçük sanat ve esnafın başarılı ola-
raik mesleklerini icra' eıtttiıkleri yerlerdendir. 

Yenipazarlı esnaf ve sanatkârların mey
dana getirdiği ziraat aletleri o-evroyç yayılmış 
ve takdir toplanmıştır. 

Hal böyle iken, Yenipazar eısnaf ve sanat-
ıkârını finanse edecek Halk Bankası bu kasa
bamızda kurulamamıştır. 

Modern sulama imlkânlarma kavuşan ve 
ıziraî ürünler bakımından zengin ilçemiz olan 
Yanipazar'da Bankaya mevduat toplayacak 
ve esnaf ve sanatkârları finanse edecek Halik 
Bankasının bir şubesinin açılması düşünül-
imekte imidir 1 

T. C. 
Köy İşleri vo 

Kooperatifler Balkanlığı 29 . 5 . 1974 
Batsın - Yayın ve 
Halikla İlişkiler 

Dairesi Başkanlığı 
0- 11/2001 

Konu : Aydın Milletvekili Nahit Men
teşe'nin yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : o . 5 . 1974 gün ve Gn. Sek. Kanun

lar Md. : 7/152 - 845 . 7632 sayılı yazı. 

Aydın - Yenipazar ilçesinde T. Halk Ban-
,kajsına ait bir şubenin aeılmasıyle ilgili olarak; 
Aydın Milletvekili Sayın Nahit Menteşe tara
fından yöneltilen yazılı soru önergesine dair 
cevabımız dk'te sunulmuştur. 

SBillgilerinize arz ederim. 
Mustafa Ok 
ıKöy İşleri ve 

Kooperatifler Bakanı 

, Aydın Milletvekili Sayın Nahit Menteşe'nin 
«Aydın - Yenipazar ilçesinde T. Halik Bankası 
«uibesi açılmasına ilişiklin yazılı soru önerge» le-
riyle ilgili Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı cevabı. 

Küçük esnaf ve sanatkârların üsredi ihti
yaçlarını en uygun koşullarla karşılamak am'a-
cınjda olan Türkiye Halk Bankasının öngüitle-
.mc çalışmaları, Esnaf Kredi Komitesinin işbir
liği ile yıllık proıgramlar dalhilıinde uygulamaya 
konulmaktadır. 

En sıon 1972 yılında toplanan Esnaf Kredi 
(Komitesince 1974 ve daha ileri yıllarda 39 
ilçede şube açılması kararlaştırılmış bulun-
nn aktadır. 

iKomitece saptanan bu prograımda yer al-
ımayan Aydın - Yenipazar İlçesine şube açıl
ması konıuisu ileriki yıllar örgütleme programı
nın tanziminde gözönünde bulundurulacaktır. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

89 NCU BÎRLEŞİM 

291 , 5 . 1974 Çainşaimibö-

SalaJt : 10,00 

BAŞKANLIĞIN GENELİ KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇIM: 

14 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1, — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı 19174 yılı Bütçe Kanunu tasarlısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senaltosu ve Bütçe Karma Komisyonu B&şkan-
üıfol-arı tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu :' 1/245) ((M. Meclisi S: Sayısı : 3)3; C. ıSe-
natiosu S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu 'başkanlıkları tezkereleri 
.('M. Meclisi; : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayısı, : 
383) (Dağıtana tarihi : 15 . 5 .1974) 

ıX 3, — Karayolları Genel Müdürlüğü 1074 
yılı Bütçıo Kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Ko
ımisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları, tez
kereleri (M. Meclisi: 1/76; C. Senatosu: 1/254) 
••(•M. Meclisi S. Sayı'sı : 42; C. Senatosu S. Sa-
yıfsı : 343) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 4. — Hudut ve Sahiller Sağlak Genel Mü
dürlüğü 1974 yıllı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu rapioruna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. [Meclisi : 1/77; C. 
Senatosu : (1/2515) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; 
C Senatosu S. Sayısı : 344) (Dağıtımla tarihi : 
15 . 5 .11974) 

X 5, — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet iSenatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/78; C.. Senatosu : 1/2(56) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 44; C. Senatosu S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Kanma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79; C. 
Senaltosu : 1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; 
C. Senatosu S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
15 , 5 , 1974) 

X 7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna, da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/80; C. Senatosu : 1/258) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (Dağı't-
ma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 8. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/68; C. Senatosu : l/)246) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 386) 
'(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974> 

X 9. — Ege Üniversitesi 19174 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/6:9; C. Senatosu : 1/247) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 3$6) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

'X 10. — istanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Koımisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büifcee 



Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/ 70; C. Senatosu : 1/248) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1249) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Senatosu S. Sayı
sı : 3138) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 19(74)' 

X 12. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe- Karma Komis
yonu -raporuna, dair Cumhuriyet 'Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlıkları1 tezkere-
ileri (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/250)' 
(M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayı
sı : 3319) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 13, — İktisadî ve Ticarî ilimler Akademi
den. 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Kaırma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
^Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan-
Jıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/73; C. Sena
tosu : 1/251) (M. Meclisi S. ıSayısı : 39; C. Se
natosu S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 
16 . 5 . 1974) 

X 14. — Çukurova Üniversitesi 1J974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair 'Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkarihiMarı tezkere
leri (İM. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/262). 
t(M. Meclisi S. Sayısı : 40; C. Senatosu S. 'Say-
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 19174) 

,X 15. — Diyarbakır Üniversitesi 11974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karana Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/75; C. Senatosu : 1/253)' 
(M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. 'Senatosu (,S. Sayı
sı : 342) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1)9)74) 

ıX 16.. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1974 yıllı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena

tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/8(1; C. Senatosu : 
ü/2159) (M. Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. 
Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 19İ74) 

X 17. — Petrol îş'leri Genel- Müdürlüğü Il9f74 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet ISenatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/8(2; C. 'Senatosu : 1/2160) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu 'S. Sayı
sı : 349) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1874) 

X 18. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma. Komis
yonu raporu ile Cumhuriyet (Senatosunca yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkan!] iklairı tezkere
leri (M. Meclisi : 1/ 8i3; C. 'Senatosu : 1/2&L 
CM. Meclisi S. Sayısı : 49; C. 'Senatosu S. Sa
yısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 19İ74) 

'X 19. — Beden Terbiyesi 'Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
[Komisyonu raporuna dair 'Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karıma Komisyonu başkan!ıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu r 
(1/262) (M. Meclisi S. Saylsı : 50; C. Senatosu 
IS. Sayısı. : 351) (Dağıtma tarihi : 15 . 5. . 1974) 

15 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-
TIRMıASr YAPILMASINA DAİR ÖNİGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZDÜ SORULAR! 
7 

KANON TASARİSİ VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELENİ DİĞER 

İŞLER 
X İ. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 

'Bütçe Karına Komisyonu raporu ile 1974 yık 
Bütçe Kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu .raporu (M. Meclisi : 
(1/65; C. Senatosu i 1/243) (M. Meclisi IS. Sa
yısı : 5,1; C. Senatosu !S. Sayısı r 332) (Dağıt-
;ııi!i tarihi : 115 . 5 . 1|974) 
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