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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

•Vefat etmiş bulunan Urfa Üyesi İbrahim 
Etem Karakapıefnm ruhunu taziz için saygı 
duruşunda bulunuldu. 

Niğde Üyesi Hüseyin Avni Göktürk, bütan 
gazı kullanılmasından doğan kazalar ve tahri
bat ile bu konuda alınması gereken tedbirlere 
dair gündem dışı demeçte bulundu. 

İçel Üyesi Lûtfi Bil gen'in. İmar ve İskân 
Bakanlığına bağlı bâzı kuruluş ve dairelerde 
suiistimal yapıldığını Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonunca da tespit edilmiş ol
masına rağmen hâlâ gerekli işlemlerin ta
mamlanarak ilgililer hakkında kovuşturma 
açılmadığına dair demecine İmar ve İskân Ba
kanı Turgut Tnker cevap verdi. 

İstanbul Üyesi Cemal Yıldırımın, Millî Sa
vunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

334 sayılı Anayasadan önce kurulmuş bulu
nan Türkiye Büyük Millet Meclisine ait gizli 
tutanaklarının yaymlanabilmeleri için Cum
lıuriyet Senatosu ve Millet Meclisinden ayrı 
ayrı karar alınmasına dair Müşterek Başkanlık 
Divanı kararı hakkımla Başkanlık tezkeresi ve 

İçişleri Bakanı Ferit Kubatın. 171 sayılı 
Top'an ti ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının havale olunduğu komisyon
lardan alınacak .Yer üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
'kabul «dundu. 

Denizli Üyesi- Hüseyin Atmacamın. 6/1.4 
vı1 6/5 sarılı sözlü sorularının vazıh sorara 

çevrilmesine dair önergeleri okundu re gereği
nin yapılacağı bildirildi. 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesinde takibolunacak usul hakkında Danıştay 
Kurulu kararma dair Başkanlık tezkeresi ka
bul olundu. 

Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez 
Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabın 
da toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli re 
1571 sarfıı Kanuna geçici ikinci madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının öncelik re 
ivedilikle görüşülmesi hakkında Bütçe ve Plân 
Komsiyonu Başkanı M. Faik Atayıırt'un öner
gesi kabul edildi. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'nı. adı geçen ka
nun tasarısının görüşülmesi sırasında Bayındır
lık. Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu ra
porunun esas olmasına dair önergesi kabul 
olundu ise de. komisyon yetkilisinin Gene1] 
Kurulda hazır bulunmaması sebebiyle görüşül
mesi ertelendi. 

25 . 1 . 1973 Perşembe günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı yapılacağı 
için, 30 . 1 . 1973 Salı günü saat 9.30 da top
lanılması kabu] olundu. 

30 . 1 . 1973 Sah günü saat 9.30 da toplanıl
mak üzere Birleşime son renkli . 

Başkan Kati]) 
B a ska n vekil i Konya 
Macit Zeren Osman Nuri Canpolat 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

SORULAR 

Vazıh sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Mebrure Aksoley'in. Yeni Emlâk Vergisi Kanu
nu tatbikatına dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/101) 

2. — Cumhuriyet Senatosî Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mn, Denizli iline telerizyon 
vericisinin kurulmasına dair yazılı soru öner
gesi. Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/102) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacamın, Aclıgüzeller Barajının ya

pımına dair yazılı soru önergesi. Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/103) 

4. —- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, yüksek re orta öğretime da
ir, yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/104) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli İline bir yüksek 
okul yapılmasına dair yazılı soru önergesi, Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/105) 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Cumhuriyetin İlânının Ellinci Yıldönü

münün Kutlanması hakkında kanun tasarısının 
Millet Mecisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi : 1/658; C. Senatosu : 1/147) (İçişleri, Mil
lî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet : 10'ar gün). 

2. — 1.°) . 7 . 1965 tarihli ve 617 sayılı Ceza
ların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/592; 
C. Senatosu : 1/148) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna) (Müddet : 15 gün). 

Teklif 
8. — Türk Kanunu Medenisinin birinci kita

bının ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi. 
bâzı vakıfların vergi muafiyetinden faydalan
dırılması hakkındaki 903 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile Türk Medenî Kanununun 458 ncü 
maddesine eklenen ikinci fıkranın değiştiril
mesi hakkında kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi : 2/538; 
C. Senatosu : 2/40) (Anayasa ve Adalet Komis
yonuna) (Müddet : 7 gün). 

Raporlar 
4. — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/784; Cumhuriyet Senatosu 1/J24) (S. Sayısı : 
167) (Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1973) 

5. — Vakıflar G-enel Müdürlüğü 1978 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/749; Cumhuriyet 
Senatosu 1/125) (S. Sayısı : 168) 

6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/746; Cumhu
riyet Senatosu 1/126) (S. Sayısı : 172) 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/742; Cumhuriyet Senatosu 1/127) (>S. Sayı
sı : 171) 

8. — İstanbul Üniversitesi 1978 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/743) ; Cumhuriyet Sena
tosu 1/128) (S. Sayısı : 181) 

9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/744; Cumhuriyet 
Senatosu 1/129) ('S. Sayısı : 182) 

10. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/740; Cumhuriyet Senato
su 1/130) (S. Sayısı : 180) 

11. —• Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/735; Cumhuriyet Sena
tosu 1/131) (S. Sayısı : 176) 

12. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Se
natosu 1/132) (iS. Sayısı : 177) 

13. — İktisadî ve Ticarî İlimler akademileri 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/745; 
Cumhuriyet Senatosu 1/133) (S. Sayısı : 183) 

14. —. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu, raporu (Millet Meclisi J/7.TJ; 
Cumhuriyet Senatosu 1/134) (S. Sayısı : 178) 

15. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/737; Cumhuriyet Senatosu 1/135) (S. 
Sayısı : 179) 

16. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/739; Cumhuriyet Senatosu 1/106) (S. Sa
yısı : 170) 

17. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/738; 
Cumhuriyet Senatosu 1/137) (S. Sayısı : 169) 

18. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/750; Cumhuri
yet Senatosu 138) ('S. Sayısı : 175) 

19. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet 
iSenatosu 1/139) (S. Sayısı : 174) 
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20. — Ornıan Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis-
ponu raporu (M. Meclisi 1/747; Cumhuriyet 
Senatosu 1/140) (S. Sayısı : 173) 

21. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna bil

ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet. Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar-İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/145; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/543) (LS. Sayısı : 188) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 1 . 1973) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN : Teksin Ariburun 

KÂTİPLER : Hüseyin östHirfc (S'i^as), Bahriye Uçak (Cumhurbaşkanınca S, ü.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 21 nci 
Birleşimini açıyorum. 

€nmihuriyet Senatosunun çok sayın üyeleri; 
kıymetli arkadaşlarım: 

1973 yılı Bütçe kanun tasarısının müzake
resine başlamadan önce. önemli gördüğüm bir 
iki hususu Sayın Genel Kurulun dikkatlerine 
arz etmek istiyorum. 

ünce. bu bütçeyi 42 gün geceli - gündüzlü 
yoğun oh- çalışma ile hazırlayıp Yüksek Sena
to Genel Kurulunun tetkiklerine sunmuş bulu
nan Bütçe Karma Komisyonunun çok kıymetli 
Başkan ve üyelerine, başarılı mesailerinden 
ötürü yüksek heyetiniz adına takdir, tebrik ve 
I eştjk'kn rlerimizi suna rim. 

Bu bütçenin Yüksek Genel Kurulunuzdan 
da hayırlı ve başarılı gayretlerinizle geçerek, 
Ulu Türk Milletine ve Devletine uğurlu ve 
•mutlu neticeler getirmesini temenni ederim. 

Ayrıca, Anayasanın 94 neü ve İçtüzüğümü
zün 87 nci maddeleri hükümlerince. Anayasa

nın bütçe müzakereleri için koymuş bulunduğu 
kaideler meyaııında Senatodaki müzakere sü
resi on gün müddetli rılarak lıııdutlandırılmıs 
bulunmaktadır. 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Danışma Ku
rulunuz toplanarak bütçe için özel bir çalışma 
programı tanzim etmiştir. Yüksek Genel Kuru
lunuzun tasviplerine iktiran ettikten sonra, sa
yın üyelerimize de takdim kılınmıştır. Haliha
zırda bütün üyelerin hepsinde bulunan birer 
tane beyaz broşür bu hususu tespit etmektedir. 

1973 yılı Bütçe müzakerelerinin zamanında 
ve başarıyle bitirilebilmesi için. işbu özel prog
ramın ve hükümlerinin aksamadan ve her sa
yın üye tarafından dikkatle ve samimiyetle ri
ayet ve tatbik edilmesi gerekmektedir. 

Cok kıymetli arkadaşlarımızın bu önemli 
hususu daima gözönünde bulundurup, gereğin
ce hareket edeceklerine dair inancımı bir defa 
daha teyiden arz eder, hepinizi selâmlar, yü
rekten basanlar dilerim. (Alkışlar) 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi 
(1/734); Cumhuriyet Senatosu (1/124) (S. Sa
yısı : 167) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündeme 
geçiyorum. 

Gündemimizin tek konusu olan 1973 yılı 
Bütçesi kanun tasarısının Yüce Senato Heyetti-
ne takdimini, daima olduğu gibi, bugün de Hü
kümet adına Sayın Maliye Bakanı yapacaklar
dır. 

Kendilerini kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun, Sayın Maliye Bakanı Ziya Müez-

zinoğlu. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZÎNO&LU 

•— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

1973 yılı Bütçe tasarısını Yüce Heyetinize 
sunmak üzere huzurunuzda bulunduğum şu an
da, her şeyden önce hepinize Hükümetimiz adı
na derin saygılarımı sunarım. 

Bu münasebetle, uzun süren feragatli ve. ti
tiz çalışmaları sonunda 1973 yılı Bütçe tasarı
larına değerli katkılarda bulunmuş olan Kar
ma Bütçe Komisyonuna şükranlarımı ifade et
meyi ayrıca bir borç saymaktayım. 

Anayasamızda öngörülen süre içimle Hükü
metçe Yüce Meclislere sunulmuş olan bütçe ta
sarıları ve bu tasarıların incelenmesini kolaylaş
tırmak üzere hazırlanmış olan «İktisadî rapor» 
ile «Devletin iştiraki bulunan ortaklıkların 
1971 yılına ait bilanço ve netice hesapları» adı
nı taşıyan belgeler Komisyonda, bir taraftan 
bunların hazırlandığı koşullar, öte yandan ile
ride uygulanacağı ortam gözönünde tutulmak 
suretiyle, etraflı bir tetkike tabi tutulduktan 
sonra, bugün huzurunuza gelen şekliyle Y'üce 
Meclislere sunulmuş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Programında da ifade edildiği üzere, ola

ğanüstü şartlar içinde kurulmuş ve Yüce Mec
lislerin güvenini sürdürebildiği takdirde an
cak önümüzdeki seçim zamanına kadar devamı 

(1) 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, ve 183 S. Sayılı 
basmayazılar tutanağın sonuna ehlidir. 

öngörülmüş olan Hükümetimiz çalışmalarında, 
memleketi içinde bulunduğu bunalımlardan 
kurtaracak ve huzur ve sükûna kavuşturacak 
tedbirleri uyugularken, Devlet hayatında de
vamlılık ilkesinin doğal bir sonucu olarak, Ana : 

yasamızın ve yürürlükteki kanunların kendisi
ne verdiği görevleri yerine getirmeye de özel 
bir itina- göstermiştir. Bu anlayış içinde Anaya
sanın 41 nei maddesi gereğince Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı Hükümetçe hazırlan
dıktan sonra, bu plânın öncelikleri ve hedefle
ri özel kanundaki usule uygun olarak Yüce Mec
lislerin tasvibine iktiran etmiş ve plânın ön
gördüğü ve Hükümet programında başlıca ko
nuları teşkil eden adalet, eğitim, toprak ve ta
rım, maden ve petrol, vergi ve maliye reform
larına ilişkin çalışmalar da »sonuçlandıkları öl
çüde 'Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
muş, ya da sunulacak duruma gelmiştir. 

Bugün Cumhuriyet Senatosunda müzakere
sine başlanan 1973 malî yılı Bütçe kanım tasa
rıları da, yukarda arz ettiğim anlayış çevre
sinde, Üçüncü Beş Yıllık 'Kalkınma Plâniyle, 
bu plânın ilk dilimini teşfkil eden 1973 prog
ramındaki önceliklere, hedeflere ve bunların ge
rektirdiği büyüklüklere ve sınırlamalara uy
gun olarak hazırlanmış ve sunulmuş bulunmak
tadır. 

1973 bütçesinin bu acıdan kısa bir tahlilini 
yapmak gerekirse, bütçenin özellikleri ile ilgili 
olarak öyle sanıyorum ki şu hususları belirt
mek yerinde olur. 

1973 malî yılı Bütçesi, herşeyden önce eko
nomimizde bugün her zamandan daha önemli 
bir sorun haline gelmiş bulunan fiyat hareket
lerini mâkul bir düzeye indirmeyi ve ekonomi
mizin istikrar şartları içinde geliştirmesini ön
gören bir bütçedir. Bu nedenledir ki, bütçenin 
boyutları bu anlayış içinde tespit edildiği gibi, 
uygulamasında da ayrıca 'bu ianlayış içinde ön
görülen politikalarla desteklenımek yoluna gi
dilmiştir. 

1973 bütçesinin ikinci özelliği, plân ve yıl
lık programda öngörülen hedeflerin bütçede 
yer almış olması ile kendisini göstermektedir. 
Devlet harcamalarını, istikrarı sağlamak için 
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belli bir düzeyde tutmak zorunluluğu karşısın
da, cari 'harcamalarda kısıtlamaya gidilirken, 
yatırını harcamalarında da plân ve programlar
da öngörülen ödeneklerin aynen yer almasına 
özel bir dikkat sarf edilmiştir. 

1973 bütçesinin üçüncü özelliği, bu bütçenin 
reformların gerektirdiği ödenekleri kapsamasın
da kendisini gösterir.-Çeşitli safhalarda bulu
nan reform çalışmalarında 1973 yılı içinde teş
kilâtlanma., uygulamaya başlama ve hazırlık 
açısından gerekli ödenekler bütçede yer almış 
b ulun ma kt a di r. 

Nihayet 1973 bütçesinin bir başka özelliği 
de, bu bütçenin memleketimizde çok yaygın 
tff ıfu bilinen israfı azaltmaya yönelen bir büt
çe olmasında kendisini göstermektedir. 

13 ıı hususları konuşmamın ileriki bölümle
rinde ayrıca açıklamaya çalışacağım. Burada 
daha önce 1973 bütçesinin hangi şartlar içeri
sinde hazırlanmış olduğunu heyetinize kısaca 
arz etmekte fayda görüyorum. 

Bilindiği gibi bütçeler, ekonominin kendi
si içinde oluştuğu gibi, ekonomiye ve bu yolla 
toplumun hayatına aynı zamanda, yön vermek 
amacını da taşırlar.' Bu haklından bütçelerin 
hazırlandığı ortam ve [bunun dışa dönük yön
leri önem arz etmektedir. 

Çağımızda gözlenen teknolojik ilerleme ve 
ekonomik bütünleşme hareketleri sonucunda 
dünya ekonomilerindeki, özellikle büyük eko-
nomilerdeki değişine ve gelişmelerin, diğerleri
ni geçmişte olduğundan daha çok etkilediği bi
linmektedir. Konumuzla ilgisi açısından bir sı
nırlamaya tabi tutulduğu takdirde, 1972 yılın
da ]'*nya ekonomisinin genel görünümünü iki 
nokta etrafında özetlemek kabildir: Bunlar, enf
lasyonla savaş ve uluslararası para buhranı ile 
bunun etkileri şeklinde ifade edilebilir. 

İki yıl kadar süren bir nispî daralma 'dö
neminden sonra, piyasa ekonomisine dayalı sa
nayi ülkelerinde yeniden hızlı bir gelişme baş
lamış ve yapılan tahminlere göre ortalama gay-
risâfi yurt içi hâsıla artışı ;% 5,8'e yükselmiş, 
bunun sonucunda da toplam dünya ticaretinde
ki artış hızlanmış bulunmaktadır. Ancak, bu 
olumlu yönüne karşılık 1972 yılında, sanayileş
miş Batı ekonomilerinin asıl belirgin özelliğini, 
sürekli bir nitelik kazanan' aşırı enflasyonist 
baskılar teşkil etmektedir. Gerçekten, uluslar-
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arası para sisteminin de etkisiyle, bu ülkelerde 
toplam para arzı ünemli ölçüde artmış oldu
ğundan, fiyatlar, bu tip ekonomiler için aşırı 
sayılan düzeylere yükselmiştir. Birçok ülkede, 
bu nedenle, enflasyonist baskıları hafifletmek 
amacryle çeşitli tedbirler almak ihtiyacı duyul
muştur. 

Bu cümleden olmak üzere, iktisadî işbirliği 
ve kalkınma teşkilâtı, «Üye ülkelerden büyük 
hir çoğunluğunda enflasyonist gidişin son de
rece endişe verici» olduğu gerekçesiyle çok 
ciddî tedbirler alınmasını tavsiye etmiştir. Ortak 
Pazar Toplulukları Konseyi ise, «Enflâsyona 
karşı alınacak tedbirler» adını taşıyan progra
mında fiyatlardaki artışı yüzde 4'e indirmek 
aınacıyle para arzı artış oranını sınırlandırmayı, 
yurt içi likiditeyi olumsuz yönde etkileyen dış 
sermaye akımlarını önlemeyi, kamu harcamala
rına sıkı bir kontrol uygulamayı kararlaştırmış
tır. 

Bu ülkelerde fiyatlar yakın zamana kadar 
genellikle istikrar içinde bulunurken, 1973 yı
lında fiyat artışlarım, r/c 4 gibi bu tip ekonomi
ler için yüksek sayılacak bir düzeye indirmek 
için özel bir çaba göstermek zorunda kalındığı 
gözönünde tutulacak olursa, dünya ekonomisi
nin bugünkü koşulları içinde fiyat hareketleri
nin yerini ve önemini daha iyi değerlendirme 
olanağı ortaya çıkacaktır. Bilinen bir gerçektir 
ki, büyük ekonomilerde cari koşullar, bileşik 
kaplar örneğinde olduğu gibi, küçük ekonomi
leri de etkilemekten geri kalmamaktadır. Konu
nun bu yönünün ülkemizle ilgili etkileri üzerin
de ileride ayrıca duracağım. 

1972 yılında dünya ekonomisinin zikre değer 
ikinci özelliğini, uluslararası para buhranına ke
sin bir çözüm getirilememiş olması nedeniyle 
malî çevrelerde «Muhacir fonlar» diye adlan
dırılan likiditelerin etkileri oluşturmaktadır. Bi
lindiği gibi. Uluslararası Para Fonu Andlaşma-
sına esas teşkil eden dolar altın ilişkisinin fiilen 
kesilmesi ve başlıca paralar için dalgalı kambiyo 
rayiçleri uygulamasına başlanmasıyle ortaya çı
kan sorunları çözümlemek üzere Milletlerarası 
Para Fonu çevresinde çalışmalara başlanmış ise 
de, ilgili ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları do-
layısıyle kısa bir zamanda bir sonuca ulaşıla
mayacağı anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, bu nedenle başlıca sanayi ülke
lerinin rezervlerinde dolar birikimi çoğalmakta 
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ve son iki yıl içinde uluslararası likiditelere in
tikâl eden munzam dolar balansları kırk milyar 
dolara yüselmiş bulunmaktadır. Kısaca açıkla
nan bu ortam içinde, kısmen spekülâsyon, kıs
men de sığmak bulmak amacıyle halen, başı 
boş denebilecek bir sermaye akımı, ödemeler 
dengesi kanalıyle ülkelerin para arzlarını ve bu 
yolla da fiyat hareketlerini etkilememektedir. 
Bu durum karşısında birçok ülkeler bir adı da 
«Sıcak para» olan bu tür para hareketlerine 
karşı çeşitli kambiyo kısıtlamaları getirmişler 
ve bu paralar üzerine hesap açtırılnıasmı yasak
lamaya kadar gitmişlerdir. Uluslararası likidi-
telerdeki bu gelişmeler, bir ölçüde Türkiye'deki 
fiyat hareketlerinin de nedenlerinden biri olmuş 
ve Hükümet, ileride arz edeceğim tedbirleri al
ma ihtiyacını duymuştur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler ; 

Geride bıraktığımız yıl içinde, dünya ekono
misindeki başlıca gelişmeler ve özellikle bunla
rın ülkemizle ilgili yönlerine böylece değindik
ten sonra; şimdi 1973 malî yılı bütçe tasarıları
nın hangi ortam ve koşullar içinde hazırlandı
ğını arz etmek üzere, ekonomimizin genel görü
nümünü anahatları ile açıklamak istiyorum. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, bilinen neden
lerle ortaya çıkan duraklamadan sonra, 1971 
yılının ikinci yarısından itibaren ekonomimizde 
görülen olumlu gelişmenin, 1972 yılında da de
vam ettiği gözlenmekte ve millî gelir, üretim, 
tüketim, yatırımlar, istihdam ve dış ticaret ko
nularında elimizde bulunan veriler bu yargıyı 
doğrulamaktadır. 

önce millî gelirden bahsetmek gerekirse; 
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1972 Ka
sım ayında yapılan geçici tahminlere göre gayri -
safi millî hasıla 1972 yılında cari fiyatlarla 
223,4 milyar liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Böylece, GSMH'daki artış sabit fiyatlarla 
c/c 7,7ye ulaşmış olmaktadır. 

Bu sonucu değerlendirirken, ayrıca bunun 
üç özelliği üzerinde durmakta yarar vardır. 

İlk olarak, 1972 program hedefi olan % 7 
kalkınma hızının aşılmış olduğunu belirtmek ge
rekir. Böylece, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında 1968 - 1972 dönemi için hedef alman 
% 7 büyüme hızı, ilk üç yıldaki geri kalmalar 
telâfi edilmek suretiyle, % 7.1 olarak gerçekleş
miş durumdadır. 

İkinci olarak, 1972 yılındaki gelişmenin, 1971 
yılında olağanüstü hava şartlarının tarımdaki 
etkisi ile sağlanan büyümeden sonra gerçekleş
miş olması, ayrıca dikkati çekici niteliktedir. 

Üçüncü olarak, % 7,7 oranında bir büyüme 
hızının gerçekleşmesinde büyük payın sanayi 
kesimiilne düşmesine işaret etmek gerekir. 

Gerçekten, 1972 yılında sanayi kesiminde 
sağlanan % 11,9 oranındaki büyüme, program 
hedefi olan % 12ye çok yaklaşmakta ve ay
rıca bir önceki yılın % 10,4'lük oranını da aş
ması yönünde'n memnunlukla kayda değer gö
rülmektedir. 

öte yandan sanayi kesimi içinde imalât sa
nayii % 12,5 oranında bir gelişme göstererek 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminin en yüksek 
düzeyinle ulaşmıştır. 

Gayrisâfi millî hâsılada gözlenen söz konu
su artışlar sonucu, fert başına düşen gayrisâ
fi millî hâsılla, 1968 yılı: fiyatlariyle 3 651 lira
dan 3 816 liraya çıkarak % 4,9 oranında bir 
yükselme kaydetmiştir. Carî fiyatlarla 1972 
yılında 5 950 lira olan fert başına gelir, yaban
cı para cinsinden 425 dolara tekabül etmekte
dir. 

Böylece, dünya ülkeleri arasında fert basma 
•millî hâsıla bakımından yapılan sıralamada 
şimdi Türkiye daha ileri bir sırayı işgal etmek 
durumuna gelmiş bulunmaktadır. Ancak, unut
mamak geiiekir ki, üyesi bulunduğumuz İktisa
dî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı içinde, bizden 
bir önce gelen ülkenin fert başına millî hâsıla
sı bizimkinin bir misline yakındır. 

Tüketim konusunda, bütçe gerekçesinde et
raflı bilgiler arz edilmiş bulunmaktadır. Bu ko
nuda dikkati çeken husus, 1972 yılında kamu 
tüketim harcamalarının artış hızı düşerken, 
özel tüketimde bu artışın hızlanması olarak 
özetlenebilir. 

Yatırımlara gelince; 

Kaynak kullanımında ekonomik gelişmeyi 
ve yapısal gelişmeyi etkilemek açısından öne
mi acık bulunan yatırım harcamalarında, 1971 
•yılı için kesinleşen bilgilere göre, toplanı sabit 
sermaye yatırım harcamalarının cari fiyatlarla 
32,2 milyar lira olmasına karşılık. Devlet Plânla
ma Teşkilâtınca Eylül ayı sonu itibariyle ya
pılan bir tahmine göre, 1972 yılı toplam sabit 
sermaye yatırım harcamalarının cari fiyat-
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laria 42,2 milyar lirayı bulması 'beklemnıeikte-
dir. Bu gelişme, bir yıl önceye göre sabit fi
yatlarla % 18,4 oranında bir artışa eş değer ol
makta ve söz konusu yatırımlardan 21,4 milyar 
lirasının kamu, 20,8 milyar lirasının özel kesim 
taraflından gerçekleştirilmiş olduğu hesaplan-
maktadır. Bu rakama stok değişmeleri d â h i 
•değildir. Stok değinmelileri dükkaıte alındığı 
takdirde, toplam yatırım harcamaları 43,8 mil
yar liraya yükselmektedir. 

1972 programında sabit sermaye yatırımla
rının GrSMH'ya oranı % 21,4 olarak öngörül
müştür. Yukarıda açıklanan gerçekleşme tah
minlerine göre bunun % 19 dolaylarında olu
şarak, hedefin bir miktar altında kalınacağı 
anlaşılmaktadır. 

Eldeki geçici verilere göre, toplam yatırım
lardaki gerçekleşmenin program hedeflerine 
göre % 95,9'a ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Gerçekleşme oranı kamu kesiminde % 90,3, 
özel kesimde ise % 102,3'dür. 

Elde bulunan verilere göre, 1972 yılında 
ekonominin tüm sektörlerinde 13,5 milyon kil
sinin istihdam edildiği hesaplanmaktadır. Bu
nun % 65'i tarım kesiminde olup istihdam edi
len iş gücü sayısının 1970 yılından beri değiş
mediği tahmin edilmektedir. 

1971 yılma oranla 1972 yılında hesaplanan 
istihdam artışı % 1,6 dolayındadır ve bunun 
tümüyle tarım dışı sektörlerde oluştuğu göz
lenmektedir. Mil î gelire ve yatırımlara iliş
kin açıklamalar sırasında belirtildiği üzere, ta
rım dışı sektörlerde meydana gelen olumlu ge
lişmeler nedeniyle istihdam artışları genel
likle tahminlerin üstünde gerçekleşmiştir. Buma 
karşılık, yurt dışına gönderiden iş gücü sayısında 
hedefin altında kalınmıştır. 

Öte yandan, istihdam miktarındaki % 1,6 
lık artışa karşı, 1972'de önceki yıla oranla, iş
gücü arzında % 1,9 artış olduğu hesaplanmak
ta ve bu nedenle 1971'de % 11,01 olan işsizlik 
oranının 1972'de % 11,1'e yükseldiği ve işsiz 
sayısın 1,6 milyon dolayında olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu duramda, ülkemizin bu alan
da karşı karşıya bulunduğu sorunun önemini 
ve ciddiyetini açıkça ortaya koyacak nitelikte 
görülmektedir. 

Para ve kredi hareketleri, 1972 yılında 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, genıellik-

I le daha yavaş bir hızla gelişmiş olup; yalnız 
kredilerin büyüme hızı artmış görünmektedir. 
Bu konuyla i lg i ! etraflı bilgiler rakamlarila 
birlikte bütçeye eklenmiş •olan iktisadî rapor
da yer aldığından bu konuda daha fazla vak
tinizi almak istemiyorum. 

I Para hacmine gelince, 1971 yılı sonunda, bir 
I önceki yıla göre, 9r 23.6 oranında artış gösteren 
I para arzı 43 milyar 587 milyon liraya yükselmiş-
I ti. 1972 yılında ise artış hızı, emisyon ve mevdıı-
I at hareketlerine bağlı olarak biraz yavaşlamış 
I bulunmaktadır. Nitekim 1971 yılının 11 aylık dö-
I neminde artış oranı % 16,9 iken, geçici verilere 
I göre, 1972 yılının Aralık ayı ortasında para hae-
I mi c/c 16,2 oranında bir hızla gelişerek. 50 milyar 
I 641 milyon liraya ulaşmıştır. 1971 yılındaki fi-
I yat artışlarıyle para arzı arasında açık bir para-
I lellik görülmektedir. İlende ayrıca arz edilece-
J ği üzere, bu ilişki 1972 yılında da gözlenmiştir. 
I ödemeler dengesi; geride bıraktığımız yıl 
I içinde ekonomimizin ençok gelişme kaydeden 
I alanlarından biri olmuştur. 
I 1972 yılında ihracat yüzde 30,8 oranında bir 
i artışla 676.6 milyon dolardan 885 milyon dolara, 
I ithalât ise 1 milyar 170 milyon dolardan yüzde 
I 33,5 oranında bir artışla 1 milyar 563 milyon 
I dolara yükselmiş bulunmaktadır. İhıacatımızda-
I ki olumlu gelişmede sanayi mamullerinin artan 
I payını memnunluk verici bir gelişme olarak, bu-
I rada ayrıca belirtmek yerinde oaır. İthalâtımız 
I içinde ise, hem madde ve yatırım mallarının pa-
I yi artış göstermektedir-. 
I Aynı şekilde işçi dövizleri âe 1971 yılındaki 
I 471 milyon dolara karşılık, yüzde 55,3 oranın-
I da bir artışla 732 milyon dolara yükselmiştir. 
I Bu gelişmeler- ve öteki alanlardaki gelişmeler 
I sonucunda, 31 . 12 . 1971 tarihi itibariyle 752,7 
I milyon dolar olan bürüt döviz rezervlerimiz mil-
j letlerarası para fonu pozisyonu ve özel çekiş 
I şartlarını içeren 66,5 milyon dolarlık ikinci re

zervlerin de ilâvesiyle 1972 sonunda 1 milyar 
I 379,9 milyon dolara yükselmiş bulunmaktadır. 

Hemen kaydetmek yerinde olur ki, bu rakamın 
I 462 milyon dolarlık kısmı dövize çevrilebilir 
I mevduat hesaplarından ileri gelmekte, 487 mil-
I yon dolarlık kısmı ise Merkez Bankasının kısa 

vadeli taahhütlerini karşılamakta ve bu durum-
I da milletlerarası para fonu pozisyonu dahil net 
I döviz rezervlerimiz bir yıl öncesinden 56 milyon 
I fazlasıyle 471 milyon dolar olmaktadır. 
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Sayın Başkan, 1973 malî yılı bütçe tasarıla
rının hangi ortam ieinde hazırlandığı hakkında
ki mâruzâtımı, fiyat hareketleri konusunda bâ
zı açıklamalarla tamamlamak isliyorum. 

Bu konudaki açıklamalara baslarken global 
bir analizde büyük önem arz eden, fakat genel
likle üzerinde, durulmayan bir noktanın belirtil
mesinde, konuya açıklık getirmek bakımından, 
yarar olacağını düşünmekteyim. 

1973 programında da ifade edildiği gibi, ikin
ci plân döneminde ülkemizde ekonomik ve sos
yal alanda toplanı talebi artıran önemli gelişme
ler olmuştur. Daha önceki millî gelir, dış öde
meler dengesi, para - kredi ve diğer alanlara 
ilişkin olarak belirtilen faktörler yanında, hızlı 
şehirleşme ve sanayileşmeye paralel olarak üc
retliler grubunun sayıca büyümesi ile bu grubun 
parasal gelirden aldığı nispî payın yükselmesi, 
dışa dönük işçi hareketlerinin yoğunlaşması, 
fertlerin tüketim alışkanlıklarının değişmesi, 
toplam talep yapısını artırıcı yönde ayrıca etki
lemiştir. Başka bir deyimle, günümüzün eko
nomik tahlillerine esas teşkil eden toptan talep -
toptan arz karşılaşmasının hacim olarak denk kı
lınması halinde dahi, talep yapısındaki bu de
ğişme fiyatları etkileyen bir faktör olmaktadır. 
Serbest piyasa kurallarına bağlı ekonomilerde 
olduğu kadar, merkezî plânlama sistemine bağlı 
ekonomileıin gelişme süreçti içinde de görülen bu 
'olay, kendi boyutları içinde ve fakat iktisadî 
kalkınmanın hedef aldığı sosyal gelişmenin bir 
tür bedeli ve bir ölçüde kaçınılmaz bir sonucu 
olarak kabul etmek gerekir. 

Bu yapısal değişmelerin etkilerine eık ola
rak Türkiye'de son yıllardaki fiyat hareketleri
ni belirleyen etkenler, genel çizgileriyle bir tah
lile tabi tutulduğunda, bunları, toplam talepte
ki artışlar, arz ve maliyet yapısına ilişkin değiş
meler ve piyasa pazarlama düzeni ile ilgili fak
törler olarak üç başlık altında toplamanın müm
kün olduğu söylenebilir. 

Toplanı talepteki gelişmeleri ine elem eık ba
kımından, yurdumuzda henüz gerekli bütün is
tatistik! veriler mevcudolnıadığından, elde bu
lunan bilgilerle yetinme zorunhığu vardır. 

Bu göstergelerin en önemlisi olan para arzı, 
1970 Aralık ayından 1971 Aralığı sonuna kadar 
% 23,6 oranında arıtmış, aynı dönemde toptan 
eşya fiyatları endeksindeki kümülâtif yükseliş 

de % 23 olmuştur. Bu durum karşısında para 
arzında meydana gelen artışların nedenleri üze
rinde durulması, konunun izahında büyük öl
çüde yardımcı olacaktır. 

Bu artışların nedenlerini ise, başta bütçe ol
mak üzere, kamu sektörünün fin ansan anının 
sağlam olmayan kaynaklardan karşılanması, bu
nun yanında döviz gelirlerimizde son iki yılda 
'kaydedilen olağanüstü artışlar ve nihayet baş
langıçta ar;z ettiğimi giıbi, lulıısilıasra.msı paırta kre
disi dolayısıyle ortaya çıkan muhacir paraların 
çeşitli yollarla Türkiye'ye gelmesi teşkil etmek
tedir. 

Talep yönünden gözlenen ve boyutlarını yu
karıda belirttiğim bu gelişmelere karşılık, can
lı hayvan ve hayvan ürünlerinde olduğu gibi 
geciei veya yapısal nedenlerle bâzı maddelerin 
yurt içi arzında görülen azalmalarda fiyat yük
selişlerine yol açmış ve nispî fiyat dengesi için
de diğer malların fiyatlarını da yükselme yö
nünde etkilemiştir. Öte yandan, 1970 devalüas
yonunun ithal girdileri fiyatlarında meydana 
getirdiği yükselmeler azalan bir ölçüde olmak
la birlikte, giderek, maliyetleri artırmak su
retiyle fiyatların yükselmesindeki etkisini son 
dönemde de sürdürmüştür. Bunun yanında, 
daha önce de belirttiğim gibi. ticarî ilişkileri
mizin yoğun olduğu ülkelerde gözlenen enflâs-
yonist konjonktür, ithal malları fiyatlarını ar-
tararak özellikle ham ve yardımcı maddelerin 
maliyetleri kanalından yurt içi sınaî maliyetle
ri de yükseltici bir rol oynamıştır. 

Talebin yüksek düzeyde seyrettiği bir kon
jonktürde özellikle sanayicilerin, bu tür mali
yet yükselişlerini prodüktivite kazançlarıyle kıs
men dahi olsa karşılamak zorunluğunu duymaksı
zın fiyat mekanizması yoluyla alıcılara yansıt
makta güçlükle karşılaşmayacaklarım ifade etmek 
•mümkündür. Böyle bir gelişmenin doğal sonucu 
olarak, kâr oranlarının sabit kalması varsayı
mında dahi, kâr marjlarında artışlar meydana 
geldiğini ve bu nedenle üretimden satışa kadar 
geçen zincir içinde, fiyat artışlarının maliyet
teki başlangıç büyüklüğünü aştığım söylemekte 
sanırım isabet vardır. 

Bunun yanında, memleketimizde rasyonel 
bir pazarlama düzeninin kurulmamış olması, 
özellikle gıda maddelerinde olduğu gibi, üreti
ciyle tüketici arasındaki aracının çokluğu fi-
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yatları menfi yönde etkileyen bir başka âmil 
olarak kendisini göstermektedir. 

o grup halinde arz etmeye çalıştığım bu ne
denler; yani toptan talepteki artışlar, maliyet 
yapısındaki değişmeler ye nihayet piyasa ve 
pazarlama ile ilgili menfi faktöler münferi
den, ya da toplu olarak, fakat değişik ölçülerde 
Türkiye'deki fiyat hareketlerini oluşturmuş
tur. 

İstatistiklerimiz bu artışları çeşitli şekiller
de yansıtmaktadır. Yıllık ortalamalara göre 
1971 yılındaki artış oranı % 15,9, 1971 yılında ise 
c/c 18,5'dur. Dönemler itibariyle karşılaştırma 
bakımından daha anlamlı olan 12 aylık kumu
la tif artış oranları ise 1971 yılında Çf 23, 1972 
yılında c/c 14,9'dur. Her iki karşılaştırmada da 
madde grupları itibariyle yapılan bir değerlen
dirmede, yukarıda açıkladığım nedenlerle, gru
bunda endeksteki ağırlığı büyük olan canlı hay
vanların ve sınaî mallar grubunda da derilerin 
genel endeksi etkilediği açıkça görülmekte, sı
naî maddelerdeki artış oranının genel endeksin 
üzerinde oluşu ayrıca dikkati çekmektedir. 

Fiyat hareketlerinin doğrudan doğruya tüketi
ciye dönük yönünü yansıtan geçinme endekslerine 
gelince, Ankara geçinme endeksinde 1971 yılın
da % 21.8 olan ortalama artış, 1972 yılında 
c7c 15,3 oranına inmiş ve kümülâtif artış oranı 
da bir önceki yılda c/c 23,1 iken, 1972 yılında 
c/c 12,7'ye düşmüştür. İstanbul'da ise 1971 yı
lında ck 19 olan ortalama artış oranı. 1972 yı
lında C£ 15,4'e ve c/c 23,4 olan kümülâtif artış 
oranı da r r 11'e düşmüş görünmektedir. 

özetlemek gerekirse, istatistikler fiyat ar
tış hızının 1972 yılı içinde azalmakla birlikte, 
artışın sürdüğünü göstermektedir. 

Fiyat hareketlerinde gözlenen bu gelişme 
de, 1972 yılının 2 nei yarısı içinde alınan ted
birlerin istikrara dönük ilik etkilerini bir anlam
da yansıtmaktadır. Bu tedbirlerin başında ka
mu cari harcamalarının kontrol altına alınarak, 
başlangıçtaki bütçe açığının önemli sayılabile
cek. ölçüde sınırlandırılması gelmektedir. 

Aynı amaçla, kamu iktisadî teşebbüslerinin 
devam eden finansman ihtiyaçlarına rağmen 
fiyat ve tariflerinde artırım yapmamaya dikkat 
edildiği gibi, tarımda kullanılan girdilerin fi
yatlarını aynı düzeyde tutmaya da itina göste
rilmiştir. 

Bunun yanında, fiyat artışlarını frenlemek 
için parasal tedbirlere de başvurulmuş ve ban
kaların Merkez Bankasına yatırmaları gereken 
mevduat karşılıkları oranı 9f 20'den % 25'e çı
karılmıştır. 1965 yılından bu yana ilk kez uy
gulanan bu tedbirle. effektif tale'be dönüşebile
cek likiditeler önemli ölçüde kısıtlanmış bulun
maktadır. 

Nihayet yurt içi likiditeyi olumsuz yönde 
etkilediğine daha önce değinilen dövize çevri
lebilir mevduat hesaplarının işleyişine getirilen 
yeni düzenleme ile bunların para arzına olan et
kisi de kontrol altına alınmak, yoluna gidilmiş
tir. 

Yeni yıl bütçesinin hazırlandığı ortamda fi
yat hareketlerine ilişkin açıklamalarımı bitir
meden önce, hükümetin, gerek 1973 programını 
hazırlarken ve gerekse bu programın en önem
li aracını teşkil eden 1973 Bütçesini Yüce Mec
lislere sunarken, Türkiye'deki fiyat hareketleri
nin önce hızını kesmeye ve sonra bunları geliş
mekte olan bir ekonomi için makûl sayılacak 
bir düzeyde istikrara kavuşturmaya kararlı ola
rak hareket ettiğini ve bu amaçla birbiri ile tu
tarlı ve ahenkli bir tedbirler dizisi öngördüğü
nü, özellikle beyan etmek isterim. iSöz konusu 
tedbirleri, konuşmamın 1973 bütçesinin uygu
lanmasına ilişkin politikalara ayrılan kısmında 
Yüce Heyetinize ayrıca arz edeceğim. 

1972 malî yılı bütçe uygulamasına da temas 
etmek suretiyle 1973 malî yılı bütçesinin hazır
landığı ortam hakkındaki maruzatımı tamamla
mak istiyorum. 

Birbirini izleyen bütçeler arasındaki çok 
yönlü ilişkiler bakımından olduğu kadar, yeni 
bütçeyi kendi boyutları içinde değerlendirmek 
açısından da buna ihtiyaç bulunduğuna şüphe 
yoktur. 

1971 malî yılı ile ilgili en son verilere göre 
bu bütçenin 5.7 milyar lira dolaylarında bir 
açıkla sonuçlanmış olduğunu yukarıda arz et
miştim. 

1972 malî yılı bütçesinin uygulama durumu
na gelince; eldeki bilgilere göre Aralık ayı so
nu itibariyle konsolide bütçe harcamaları 39 
milyar 212 milyon, liraya ulaşmıştır. 

Harcamalar toplamı, bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla (yc 11,55 oranında bir artış 
göstermektedir. 

— 10 
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Yine Aralık ayı sonu itibariyle konsolide 
bütçe gelirleri 39 milyar 1 milyon liradır. Bu 
rakam da, 1971 malî yılının aynı dönemine na
zaran fr 27,93'Kik bir artışı ifade etmektedir. 

Bu durumda, 1971 malî yılında Aralık ayı 
sonu itibariyle, konsolide bütçe gelir ve gider
leri arasındaki 4 milyar 667 milyon liralık 
aleyhte denge, 1972 yılının aynı dönemi itibariy
le 211 milyon liraya in maş bulunmaktadır. 

Bütçe uygulamasında, 1972 yılında 1971 yı
lma kıyasla gözlenen olumlu sayılabilecek ,bu 
gelişmede, özellikle cari harcamaların kontrol 
altına alınmasının rolü olmuştur. Bunun yanı 
sıra genel ve katmıa bütçeli kuruluşlar tara
fından gerçekleştirilmıesi öngörülen yatırımlar
la ilgili bir kısım ihalelerin gecikmiş olması da, 
sonradan bu gecikmelerin telâfisi için g-erekli 
tedbirler alınmış olmakla birlikte, harcamalar 
üzerinde kısıtlayıcı bir etki yapmış bulunmak
tadır. 

Öte yandan, 1972 yılı Bütçe Kanununun 69 
ncu maddesi ile yapılmış bulunan c/r .10 nispe
tindeki kesintinin, personel giderleri için ayrı
lan ödeneklere öncelik verilmek suretiyle kıs
men serbest bırakılmış olduğu ve ayrıca ortaya 
çıkan ihtiyaç nedeniyle bâzı alanlarda ek öde
nek almak zarureti duyulmuş bulunduğundan, 
Devlet harcamalarındaki seyrin önümüzdeki ve 
içinde bulunduğumuz ay içinde süratleneceği ve 
netice itibariyle 1972 yılı Bütçesinin de önemli 
sayılacağı bir açıkla sonuçlanacağı tahmin edil
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi kısaca 
1973 bütçesinin özelliklerini ortaya koymak is
tiyorum : 

Konuşmamın bu kısmında, Yüce Heyetinize 
1973 malî yılı bütçesinin yapısını ve özellikle
rini arz etmek istiyorum. 

Yüce Heyetinize sunulan gider bütçesi ile 
gelir bütçesinin gerekçelerinde, genel ve katma 
bütçeli'bakanlık ve kuruluşlarla ilgili olarak ön
görülen harcamaların hedefleri ile gelir tahmin
lerinin dayanakları ayrıntılı bir şekilde açık
lanmış olduğundan, ben burada bu konuyu yal
nız büyüklükleri itibariyle ortaya koymakla 
iktifa etmek istiyorum. 

Her şeyden önce, bütçenin şekli ile ilgili bir 
hususu burada belirtmek gerekir. 1973 yılı Büt
çe kanun tasarısı Yüce Meclislere, bugüne ka-
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dar uygulanagelmektc olan klâsik bütçeleme 
sisteminden farklı bir şekilde ve Program Büt
çe ssitemi dahilinde .hazırlanarak sunulmuş bu
lunmaktadır. Yeni bütçeleme sistemi ülkemizde, 
«plânlı kalkınma» tercihini oluşturan ve bu ter
cihe yön veren, daha büyük bir kalkınma hızı
na ulaşılması ve milletçe, bir 'bütün halinde 
daha yüksek ve daha âdil bir .ekonomik ve sos
yal refah düzeyine ulaşılması amacına dönük 
çabaların; dolayısıyle plânlı kalkınma sürecinin 
yeni 'bir adımı olarak düşünülnıüş ve geliştiril
miş bulunmaktadır. Yeni bütçeleme. sistemi ile 
getirilen yeniliğin temel amacı, gayrisâfi millî 
hâsıla içindeki payı devamlı surette artmakta 
olan. «Devlet tarafından kullanılan ve yönelti
len fonların» daha etkin bir biçimde değerlen
dirilmesidir. 

Program bütçe, ilk aşamada, ödenek talep
lerine esas teşkil eden gaye ve hedeflerin belir
lendiği ve bu hedeflere ulaşmak için teklif edi
len hizmet programlarının belli bir sınıflandır
ma düzeni içinde tasnif edildiği bir bütçeleme 
sistemidir, denilebilir. 1973 yılı Bütçe kanun ta
sarısı, Program Bütçe reformunun bu aşama
sını yansıtmaktadır. Bu amaçla. Devletin genel 
ve katma bütçeli kuruluşlara ilişkin *gaye ve he
defleri önce kuruluşlar 'bazında belirlenmiş, bi-
lâhara bu hedeflere dönük hizmetler ilk kade
mede programlara, ikinci kademede ise alt-
prograıulara ve en sonunda proje veya faali
yetlere bölünmek suretiyle tasnif edilmiştir. 

Program Bütçe reformunun bundan sonraki 
aşamalarında, önce bu sınıflandırmaya uygun, 
program maliyetlerini verebilecek nitelikte bir 
muhasebe sisteminin ve malî idarenin geliştiril
mesi ve yürütülmesi; daha sonra da, her prog
ram veya o programın belli altbölümleri için 
etkin bir anlamlı bir performans değerlendir
mesine imkân verecek yöntemlerin geliştirilme
si gelmektedir. 

Program - Bütçenin Devlet hizmetlerinde bu 
yapısı ile israfın önlenmesine veya hiç olmazsa 
azaltılmasına yardım edecek önemli bir araç ol
duğu ve uygulama geliştirildiği ölçüde bunun 
neticelerinin somut olarak görüneceğini ifade 
etmek isterim. 

1.973 Bütçesinin temel büyüklüklerine gelin
ce : 

Yeni bütçenin yapısını tahlil ederken, her 
şeyden önce 1973 yılı Bütçesinin oldukça güç 
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şartlar altında hazırlanmış olduğunun samimi
yetle ifade edilmesi gerektiğine onanıyorum. 
Bir yandan üçüncü Beş Yıllık Plân döneminin 
ilk dilimini teşkil eden 1073 yılında, bütünüyle 
kamu yatırımlarmınm plân hedeflerine uygun 
bir düzeyde tutulması zorunluluğu; öte yandan 
ülkemizde gözlenmekte olan ve hızı 1971 yılma 
oranla azaltılmış olmakla birlikte etkisini sür
düren enflâsyonist trendi durduracak ve dola-
yısıyle bir ekonomik istikrar ortamına olanak 
hazırlayacak büyüklükte, denk bir bütçe hazır
lanması zorunluluğu bu Bütçenin temel büyük
lüklerinin saptanmasını oldukça güçleştirmiştir. 

Bu güçlüğe rağmen. Hükümetçe T. B. M. M. 
ne sunulmuş bulunan 1973 yılı Bütçe kanun 
tasarısının, biraz önce belirttiğim bu iki temel 
hedefi gerçekleştirecek optinıal büyüklükte ve 
denk olarak hazırlanmış bir bütçe olduğunu 
belirtmek istiyorum. 

.1973 yılı Bütçesinde 1973 Programında ka
mu kesimi için öngörülen yatırımların aynen 
gerçekleşmesini sağlayacak tedbirler alınmıştır. 
Bu amaçla. 1973 yılı Programının genel ve kat
ma bütçeler için öngördüğü 1'2 milyar 100 mil
yon liralık yatırım ödeneği ile 1 milyar 125 
milyon liralık kamulaştırma ödeneği bütçeye 
aynen konulmuştur. Diğer taraftan Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin 1973 yılı yatırım finans
man programlarının gerektirdiği ve bu kuruluş
ların kendi öz kaynakları ile diğer normal kay
naklardan karşılayamadıkları 6 milyar liralık 
fon ihtiyacının da bütçeden karşılanması öngö
rülmüştür. 

Gider bütçesinde samimiyet prensibine uyul
masına özel bir itina gösterilmiş ve masraf ka
nunlarının öngördüğü her türlü ödeneklerin 
bütçede yer alması yoluna gidilmiş, yılı içinde 
ek ödenek alınması şeklindeki uygulamaların 
mümkün olduğu ölçüde önlenmesine çaba sarfe-
dil mistir. 

Bu amaçla, özellikle personel giderleri açı
sından. genel ve katma bütçeli kuruluşlara ait 
kadro karşılıkları bütçeye aynen konulmuştur-. 
Böylece, çeşitli kuruluşlar tarafından 1973 yılı 
içinde kullanılmayacak kadro karşılıklarından 
sağlanacak tasarruf ve Maliye Bakanlığı Bütçe
sinin «Malî Transfer Programında»' yer alan 
ödenekle -memurların 9 aylık birikmiş maaş 
farklarının 2 aylık kısmının ve Devlet Memur
ları Kanununda yapılan değişikliğin malî yü

künün, bütçenin temel büyüklükleri zedelenme
den karşılanması olanağı hazırlanmış bulun
maktadır. 

Bu arada, Silâhlı Kuvvetlerimizin reorgani-
zasyonu ve modernizasyonu için. bu konudaki 
özel kanunun gerektirdiği ödenek de Bütçede 
yer almıştır. 

Bütçede cari hizmet ödenekleri hesaplanır
ken. bir yandan bu konuda geliştirilmiş olan 
bâzı anlamlı ve objektif normların uygulanması 
sağlanmış; öte yandan normal cari giderlerdeki 
artışlar mümkün olan en asgarî düzeyde tutu
lurken, gelişme ile doğrudan doğruya veya do
laylı olarak ilgili hizmetlere gereken ağırlık ve
rilmiştir'. 

Böylece. 1973 yılında sonuçlandırılacak ya
tırımların zamanında ve etkin bir şekilde hiz
mete alınmasını sağlayacak olanaklar hazırlan
mış olmakladır. 

Kalkınmamızı plânda öngörülen biçimde ve 
bir istikrar ortamı içimle gerçekleştirebilmek 
için kamu sektörünün tüm finansmanının sağ
lam kaynaklardan karşılanması ilkesi bütçe ha
zırlanırken özellikle gözünündo tutulmuştur. 

Bu bakımdan, 1973 yılı Bütçesi hazırlanır
ken. Devlet harcamalarının kalkınma hedefle
rine ters düşmeyecek bir şekilde kontrol altın
da tutulması yanında: bunların enflâsyonist 
baskılara yol açmayacak kaynaklardan finanse 
edilmesine önem verilmiştir. 'Bu amaçla gelir 
cephesinde, son yıllardaki gelir trendlerinin ti
tizlikle değerlendirilmesi suretiyle gelir tah
minlerinin bu trendlerin ışığında. samimî ve 
gerçekçi bir biçimde hazırlanmasına itina edil
miştir. Gider- tahminleri ile gelir tahminleri 
arasındaki 1 milyar liralık farkında sunî yol
larla değil, doğrudan doğruya kamuya borçla
narak; yani istikrar bozucu etkileri en az olan 
istikraz suretiyle karşılanması öngörülmüştür. 

Gelişme halindeki ülkelerde enflâsyonist 
baskıların bütünü ile giderilmesinin her zaman 
mümkün olmadığı bilinmektedir, önemli olan 
husus, bu baskıların şiddetini azaltıcı, istikrar 
sağlayıcı çabaların aralıksız sürdürülmesidir. 
Bu nedenle 1973 yılı Bütçesi hazırlanırken gi
der tahminlerinin tespitinde program hedefleri
nin aşılmamasma ve bütçenin denk olarak bağ
lanmasına özel bir itina gösterilmiştir. 

Böylece, bütçenin hazırlanması sırasında 
plânda ve 1973 yılı programında öngörülen eko-
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nomik büyüme hedeflerinden fedakârlık edil
mediği gibi, istikrar bozucu faktörler de gözö-
ııüude tutulduğundan ekonomik büyüme ve 
ekonomik istikrar hedeflerinin bağdaştırılması
nı sağlayacak bir ortam hazırlanarak, istikrar 
içinde kalkınma ilkesinin gerçekleştirilmesi ola
nağı artırılmaya çaılışılmıştır. 

Bütçenin boyutlarına gelince, Hükümetçe 
Yüce Meclislere sunulan 1973 yılı Bütçe kanım 
tasarısı ile teklif edilen gider tahminleri top
lamı. genel bütçe içindeki daireler için 60 mil
yar 721 milyon lira. katma bütçeli daireler için 
9 milyar 98.1 milyon lira olmak üzere toplam 
olarak 70 milyar 702 milyon lira idi. Katma 
bütçeli kuruluşlara genel bütçeden yapılan 
Hazine yardımı düşüldükten sonra, net konsoli
de gider tahminleri toplamı 01 milyar 967 mil
yon lira olmaktadır. Bu rakam, bir önceki yıl 
bütçesine kıyasla r/c 10,72 oranında bir artışı 
ifade etmektedir. 

Bir önceki yılın rr 35.8'i bulan artış oranı
na göre önemli ölçüde düşük bulunan yeni büt
çenin bu durumu, daha önce de arz ettiğim gi
bi. önemini artırmış bulunan fiyat hareketlerini 
i.stikrara dönüştürmek için Devlet harcamaları
nı sınırlamak zorunluluğundan ileri gelmekte
dir. 

Tasarının Bütçe Karına Komisyonunda mü
zakeresi sıra surda yapılan değişikliklerden son
ra, gider tahminleri tutarı 62 milyar 209 mil
yon lira; 1972 yılı Bütçesine kıyasla artış ora
nı ise r/c 11.15 olmuştur. 

Konsolide bütçe gelir tahminleri, genel büt
çe gelirleri ile katma bütçe gelirlerinden oluş
maktadır. Bütçe Karma Komisyonundan çıkan 
hali ile. konsolide gelir tahminleri toplamı 62 
milyar 209 milyon liradır. Millet Meclisinin 
gündeminde bulunan Finansman Kanunu de
ğişiklik tasarısından beklenen 750 milyon lira
lık ek gelir de bütçenin gelir tahminleri ara
sında yer almıştır. Bütçe kanun tasarısının 3 
neü maddesi ile öngörülen 4 milyar liralık is
tikraz yetkisi ile birlikte bütçe denk bağlan
mış olmaktadır. 

Daha önce arz ettiğim gibi, 1973 yılı Bütçe 
program bütçe esaslarına göre düzenlenmiş ol
duğundan. klâsik bütçe sistemindeki «Cari har
camalar», «Yatırım harcamaları» ve «Transfer 
harcamaları» tasnifi program bütçe modeli ile 
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I birlikte köklü bir değişikliğe tabi tutulmuş bu
lunmaktadır. Bu nedenle, program bütçe mo
deli içindeki ekonomik sınıflandırma, bugüne 
kadar kullanılmakta olan tasniflerden farklı 
bir yaklaşım metodu ile çıkarılmaktadır. 

Ancak. bir yandan klâsik bütçe sistemine 
göre hazırlanan 1973 yılı programındaki temel 
büyüklüklerle 1973 yılı Bütçesi arasında; di
ğer yandan yine, 1973 yılı Bütçesindeki büyük
lüklerle 1972 yılı Bütçe rakamları arasında bir 
mukayese imkânı yaratabilmek amacıyle dü
zenlenen rakamlar bütçe gerekçesiyle Yüce He
yetinize sunulmuştur. 

Daha önce de belirtmiş olduğum gibi. 1973 
yılı bütçesinin hazırlanması sırasında, carî hiz
met ödeneklerinin tespiti üzerinde hassasiyetle 
durulmuş ve normal cari hizmet ödeneklerinde
ki artışlar asgarî seviyede tutulurken, gelişmeye 

I dönük hizmetlerle yatırımlara gereken önem ve
rilerek. bütçenin plan ve programdaki büyüme 
hedeflerine uygun bir biçimde düzenlenmesine 
dikkat edilmiştir. 

I Ayrıca, Hükümet programında yer alan rc-
} form ve yeniden düzenlemelerin 1973 yılı uy

gulamasının gerektirdiği ödenekler bütçede yer 
almış bulunmaktadır. Bu açıdan 1973 malî yılı 
bütçesinin kısa bir tahlili özellikle su hususları 

I ortaya koyacaktır : 
Kvvelâ bütçeyi hizmetler ve öncelikler bakı

mından bir tahlile tabi tutacak olursak ; 
1973 yılı bütçesinde, selektif hizmet politi-

j kası açısından bâzı hizmetlere yeni ağırlıkların 
tanındığı görülecektir. Bunları su şekilde özet
lemek mümkündür. 

i Evvelâ iç güvenlik hizmetlerine bütçe içinde 
I bir öncelik tanınmıştır. Güvenlik hizmetlerinin. 
I güvenlik kuvvetlerinin modernizasyonu ve Em

niyet Genel Müdürlüğünün çağımızın değişen ve 
gelişen ihtiyaçlarına cevap verecek bir tarzda 

I teçhiz edilebilmesi için, bu kuruluşun bütçesi 
% 22 oranında 227 milyon lira artırılarak 1 mil
yar 249 milyon liraya yükseltilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığının reorgani-
zasyonunu gerçekleştirmek üzere de, bu kurulu
şun bütçesi 'c/c 47 oranında, 412 milyon lira artı
rılarak 1 milyar 283 milyon lira olarak saptan
mıştır. 

Öte yandan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeni
den teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin 

I yenileştirilmesi amacıyle kabul edilen özel ka-

13 — 



C. Senatosu B : 21 

nımım öngördüğü ödenek lam olarak Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinde açılan yeni bir 
programa konulmuştur. 

Yerleşme sorunu : Orman Köylerinin nakle
dilmesi. ıslahı ve geliştirilmesi amacıyle. Toprak 
ve İskân İsleri Genel Müdürlüğü bütçesi c/c 107 
oranında artırılmak suretiyle bu sorunun çözümü 
için alınacak tedbirlere ağırlık verilmiştir. 

Ayrıca, metropoliten planlama ve kentsel dü
zenlemenin gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak 
amacıyle. İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi c/( 21 
oraıımda artırılarak, bu bakanlık bütçesi. .'591,8 
milyon liraya yükseltilmiştir. 

Özellikle son yıllarda, yoğun kentleşme alan
larında ve bâzı büyük sanayi kuru'ıtşları çevre
sinde ortaya çıkan hava, su ve kıyıların kirlen
mesi şeklindeki çevre sorunlarını veya bunların 
yarattığı zararları araştırmak, incelemek, değer
lendirmek ve bunları olumlu bir şekilde çözüm
lemek amacıyle, çeşitli kuruluşlar bütçelerine 
toplam olarak 405 milyon lira ödenek konulmuş
tu,1. 

Plânlı ekonominin bir gereği olan bilimsel 
araştırma ve geliştirme hizmetleri üzerinde ayrı
ca, durulmuş ve bu hizmetler için çeşitli kuruluş 
bütçelerine toplam olarak 200 milyon İn a dola
yında ödenek konulmuştur. 

Yine plânlı bir kalkınma süreci içinde bulu
nan ülkemizde, çalışma çağında bulunanlar için 
is olanakları yaratabilmenin sağlıklı bir toplum
sal gelişme açısından taşıdığı önem gözönünde 
tutularak, «İş ve İşçi Bulma Kurumunun» geliş
tirilmesi ve görev a lamımı yaygınlaştırılması 
amacıyle. (falısına Bakanlığı bütçesine 41 milyon 
liralık ödenek ayrılmıştır. 

Bu arada, yurt dışında bulunan işçilerimizin. 
çeşitli sorunlarının daha yakından izlenip de
ğerlendirilebilmesi ve daha etkin bir tarzda çö
zümlenebilmesi için yine aynı Bakanlık bütçe
sinde 27 milyon liralık ek ödenek ayrılmıştır. 

Gençlik ve spor hizmetleri alanında gençliğin 
millî ruh ve heyecan duyguları içinde yapıcı ve 
yaratıcı yeteneklerle yetiştirilmesi ve sporun 
günlük faaliyetler arasına sokulup, toplumun ruh 
ve beden sağlığını geliştirecek bir yaygınlığa ka
vuşturulabilmesi amacıyle. Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçesi (/c ()•) oranında artırılarak 80' mil
yon liraya ; Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçesi de c/r 50 oranında artırılarak 224 milyon 
liraya, yükseltilmiştir, 
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Turizm alanında turizm, politikamızı Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilke ve hedeflerine 
uygun bir tarzda yürütebilmek amacıyle, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi c/ı 4(3 oranında ; 61 
milyon lira artırılarak 199 milyon liraya yüksel
tilmişti;'. 

Hizmet alanıyle ilgili olarak .arz ettiğim su 
hususlar 1978 bütçesinin bu alandaki özellikleri
ni yansıtmaktadır. 

1971 yılı Bütçesinin ikinci özelliği reformlar
la ilgili yönde kendini göstermekt ulir. 

Hükümet programında ve Üçüncü Peş Yıllık 
Kalkınma Plânında öngörülen ve ülkemizin gele
ceği açısından büyük önem taşıyan reformların 
hazırlık, teşkilâtlanma, ve uygulanmaya başlan
masının, önümüzdeki malî yıl içinde gerektirdiği 
harcamalar için aşağıda arz edeceğim ödenekler 
ayrılmıştır. 

1. Toprak ve taıım reformu: ilkemizde bir 
bütün halinde yaşama düzeyinin yükseltilmesi, 
gelir dağılımının iyileştirilmesi ve verimlilik 
amaçlarına., dönük olarak, topraksız ve az top
raklı çiftçi ailelerinin topraklandı! ılması ve ta
rım üretiminin artırılmasını hedef alan «Toprak 
ve tarım reformu» nuıı gerektirdiği ihtiyaçları 
karşılamak üzere, 1971 yılı programına uygun 
olarak, bütçede 202 milyon liralık ödenek ayrıl
mıştır. 

2. Eğitim reformu : Eğitimin progıamları-
nı ulusal hedeflere uygun olarak düzenlemeyi. 
meslekî ve teknik öğretime ağırlık vermeyi, yay
gın eğitimi geliştirmeyi, yüksek öğrenim kuru
luşlarına hem uygulayıcı hem tasarımcı yetişti
ren iki kanallı bir sistem kazandırmayı lıed'.'f 
alan eğitim reformunu hazırlamak ve yürütmekle 
görevli olan Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi. 
tüm olarak, 1972 yılma nazaran c'<. 25,7 oranında 
artırılarak 8 milyar 887 milyon liraya yükseltil-
miştiı'. 

o. Adalet reformu : Hızlı ve dengeli bir kal
kınma süreci ile yurt içi huzur ve düzen arasın
daki bağıntı gözönünde tutularak, yargı sistemi
nin gerek kurum ve kurallar, gerek yapı, araç ve 
gereçler yönünden iyileştirilmesini hedef alan 
adalet reformuna dönük teşkilâtlanma ve uygula
ma faaliyetlerinin gerektirdiği ihtiyaçlar da göz
önünde tutularak. Adalet Bakanlığı bütçesi, 1972 
yılma kıyasla, c/c 40,8 oranında artırılarak 1 mil
yar 52 milyon liraya yükseltilmiştir, 
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197-3 yılı Bütçesinin üçüncü özelliği, yatırım
lara dönük yönde kendini göstermekledir. 

1.1)7;') yılı Bütçesinde konsolide yat ı r ım öde
nekleri toplamı, program hedeflerine uygun ola
rak ve 1972 yılına kıyasla c/( 27,97 oranında bir 
artışla, 12 milyar 100 milyon lira olarak öngörül
müştür . 

1.973 programı gözöııünde tu tu la rak , konsoli
de bütçede öngörülen ödeneklere göre. 11)73 yı
lında yat ı r ım harcamalar ı 1972 yılma kıyasla, 
tar ım sektöründe (A 19. madencilik sektöründe 
r/c 72. imalât sektöründe % öl, enerji sektöründe 
c/c 24, ulaş t ı rma sektöründe % 23, turizm sek
töründe rr -Mi. eğitim sektöründe c/r 02, sağlık 
sektöründe rr S, diğer •sektörlerde r/c 26 oranında 
a r t m a k t a ğ konut sektöründe ise c/< D,öf) oranında 
bir azalış göstermektedir . 

Tasarının Bütçe Karma Komisyonundaki mü
zakeresi sonunda, yatırım ödenekleri toplamına 
net 553 milyon lira ilâve yapılmıştır. Bu ilâve
lerle 'birlikte konsolide yatırını ödenekleri top
lamı 12 milyar 653 milyon liraya, 1972 yılma 
kıyasla, ar l ıs oranı ise r,i 33,82'ye yükselmiş bu
lunmakta dır. 

Yatır ım ödeneklerinin sektörler i t ibariyle 
dağılımı bütçe gerekçesinde ayrıca açıklanmış
tır. 

1973 bütçesinin dördüncü özelliğini, bu büt
çenin Kamu İktisadî Teşebbüslerine dönük yö
nünde görmek mümkündür . 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Hükümetçe 
kendi ler ine verilen görevlerden doğan zarar lar ı 
ile sermaye iht iyaçlar ının finansmanı için büt
çeye. 1)U teşebbüslere t ransfer edilmek üzere 
konulan ödenek tu t a r ı 6 milyar l iradır , 

Kamu İkt i sadî Teşebbüslerinin 11)72 yılı ya
t ı r ımlar ı toplamı 11 milyar lira do lay la rmdaydı . 
Bu teşebbüslerin 1973 yılında bir önceki yıla 
göre 1 milyar 600 milyon lira fazlasıyle 12 mil
ya r 600 milyon lira tu ta r ında ya t ı r ım yapmala r ı 
p rogramlanmış t ı r . 

Bu p rog ram enerji, ulaşt ırma, madenci l ik ve 
imalât sanayii a lanlar ında, daha önceki yı l larda 
başlanmış projelerle, Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
ilk yılında ele al ınacak çeşitli projeler i kapsa
maktad ı r . 

1973 bütçesinin yapısına ve özelliklerine iliş
kin açıklamalar ımı burada tamamlamış oluyo
rum. 
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| Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeler i ; 

I Takdi r buyuru lacakt ı r ki. bir bütçenin ba-
I sarılı bir şekilde uygulanması ve bütçe ile ön

görülen hedeflerin gerçekleştirilmesi, bütçede 
I yer alan ödemeler yanında, bütçenin t ü m ü n ü n 
I aynı hedefe yönelmiş tutar l ı pol i t ikalar uygıılan-
I masına geniş ölçüde bağlı bu lunmaktad ı r . 

Bu anlayış içindedir ki Hükümet imiz , bu
yandan milletimizin geleceğini güven alt ına al-

I ması açısından önemi üzerinde i t t i fak halinde 
I olduğumuz yat ı r ım ve kamu hizmetlerine ilişkin 
i sosyal hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken, öte-
I yandan, ekonomide mâkul bir fiyat i s t ikrar ın ı 
I sağlayacak' bir lülesini içinde ayar lanmasını ve 
I yönetilmesini öngördüğü poli t ika ve düzenleme-
J lerle, ka lk ınmanın i s t ikrar içinde gerçekleştiril

mesini hedef almıştır. Başka bir deyimle î lü-
I kümet. kalkınma ve i s t ikrar arasında seçim ya-
I p a r a k bunlardan birini diğerine feda etmek gibi 
I kolay bir yola gitmemiş ve her ikisine de aynı 

önemi atfederek, uygulamada daha çok çaba 
I ve d ikkat harcamayı gerekt iren yolu tercih et-
I mistir. 

Bu anlayış içinde 1973 yılında öngörülmüş 
bulunan genel ekonomik ve malî pol i t ikalar la 

I bunların muhtemel, sonuçlarını kısa bir tahlile 
tabi t u tmak gerekirse, her şeyden önce. 1971 yılı 

I bütçesinin hacmi ve denkliği üzerinde du rmak 
I gerekir . 
I Daha önce de arz etiğim gibi, bütçenin hac-
J mi bir yıl önceki bütçeye nazaran, ar t ış oranı 

bakımından, önemli derecede daral t ı lmış ve 
1972 bütçesinde, 1971 yılı bütçesine nazaran 
% 35,8 oranında bir ar t ış öngörülmüş iken. 
1973 bütçesinde bu art ış % 11,15'e indirilmiş
tir . Bu sebeple, Devlet harcamalar ın ın çoğaltan 
etkisinin önümüzdeki yıl içinde önceki yıla kı-

I yasla daha dar bir ölçüde gerçekleşmesi beklen
mektedir . 

Bunun yanında para - k red i polit ikası , 1973 
I yılı p rogramında kabul edilen esaslar çerçeve

sinde, ekonomideki fiyat ar t ı ş hızının yavaşla
masına olanak verecek ve fakat büyüyen eko
nominin ve a r t an monetizasyon iht iyacının ge
rekler ini karş ı layacak ölçüde bir pa r a arzı ar
tışı öngörmektedir . Daha önce de bel ir t t iğim 
gibi, 1971 ve özellikle 1972 yı l lar ında para 
arzını genişleten, faktör ler aras ında dövize çev-

1 rilebilir mevduat hesaplarıyle, diğer döviz gelir-
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lerindeki yüksek oranlı değişmeler önemli rol 
oynamıştı. Alman son kararla, -dövize çevrile
bilir mevduat hesaplarının etkisi nötralize edil
diğine ve ihracat gelirleriyle işçi dövizlerinde 
ve diğer döviz gelirlerinde mutlak rakam olarak 
gelişme beklenmekle birlikte, artış oranları nor
mal hadler içinde kalacağına göre, ekonomiye 
bu kanallardan intikal eden parasal gelirlerin 
nispî öneminin azalacağını, yani bu artışların 
ekonominin massetme yeteneği içinde kalacağını 
söylemek mümkündür. Bu durumda 1973 malî 
yılı içinde para arzmdaki gelişmeleri, esas itiba
riyle Merkez Bankasının kamu kesimi ve banka
cılık sistemi ile olan normal ilişkilerinin belir
lemesi beklenmektedir. 

Ayrıca para hacmini ve talebi, fiyat hareket
leri bakımından 1973 malî yılı içinde olumlu 
yönde etkilemesi beklenen bu unsurlar yanında, 
arzla ilgili olarak. 1973 programında bir tedbir
ler dizisinin yer almış olduğunu da bu vesile ile 
tekrar arz etmek isterim. 

1970 programında pazarlama düzeninin işle
yişiyle ilgili olarak öngörülen tedbirler yürürlü
ğe konulduğu takdirde, konunun arza dönelik 
yönünün de normal bir düzeye getirilmesi hiç 
şüphesiz ki öngörülen fiyat istikrarını gerçek
leştirmek bakımından önemli bir rol oynayacak
tır. 

Nihayet fiyat ist ikrarını sağlamak üzere alı
nacak tedbirleri koordone etmek ve gerektiğin
de Yüksek Plânlama Kurulu aracıhğıyle Ba
kanlar Kuruluna teklif edilecek ekonomik ve 
idarî karar tasarılarını hazırlamakla görevli 
olarak «Ulusal Fiyat ve Ücret Daimî Özel İh
tisas Komisyonu» nun program dönemi başında 
kurulması ve İm komisyona ilgili kuruluşların 
katılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bu 
suretle fiyat hareketlerinin daha yakından iz
lenmesi. nedenlerinin müşterek bir çalışma or
tamı içinde teşhis edilerek alınacak tedbirlerin 
tutarlı bir işbirliği anlayışıyle uygulamaya ko
nulması kolaylaştırılmış olacaktır. 

Bütçe uygulanmasıyle birlikte, yukarıda 
açıkladığım tedbirler dizisinin uygulamaya ko
nul masıyle, fiyatlarda görülen azalış eğiliminin 
daha doğrusu artıştaki hızda görülen azalmanın 
gelişmekte olan bir ekonomi için mâkul bir dü
zeye kadar indirilmesi ve bu düzeyde istikrara 
kavuşturulması mümkün olacaktır. 
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1973 Bütçesi içinde, ekonomimizin bugünkü 
koşullarına göre en müstacel meselesi haline 
gelmiş bulunan fiyat istikrarına dönük olarak 
bu tedbirleri uygularken, ekonomik ve sosyal 
alanda öngörülen reform çalışmaları da hiç şüp
hesiz ki sürdürülecektir. Bunlar arasında kamu 
idaresinde öngörülen reformu, önemi malûm 
bulunan Kamu İktisadî Teşebbüsleri reorgani-
zasyonunu zikretmek gerekir. 

Ayrıca sermaye piyasasının düzenlenmesi de 
1973 malî yılı Bütçesinin uygulama döneminde 
gerçekleştirilecek konular- arasında yer almak
tadır. Küçük halk tasarruflarının güven içeri
sinde yatırımlara yönelmesini sağlamak üzere 
hazırlanmış bulunan Sermaye Piyasasının dü
zenlenmesi ve denetimi hakkındaki kanun tasa
rısının Geçici Komisyondaki müzakeresi tamam
lanmış ve tasarı Millet Meclisi Genel Kuruluna 
sunulmuştur. Söz konusu tasarıda hisse senedi 
ve tahvil gibi menkul kıymetlerin halka arz ve 
satışı ile halka açık anonim ortaklıkların kuru
luş ve faaliyetleri denetime tabi tutularak, ta
sarruf sahipleri için bir güven ortamı yaratıl
ması biçiminde özetlenebilecek anahedef yanın
da. sermaye piyasasının gelişmesine yardımcı 
olabilecek yatırım ortaklıkları, aracı kuruluş
lar ve hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil
ler gibi yenilikler de yer almaktadır. Tasarı 
kanunlaşıp yürürlüğe girdiği takdirde, küçük 
tasarrufların oluşması ve yatırıma dönüştürül
mesi açısından önemli bir boşluk doldurulmuş 
olacaktır. 

1970 malî yılı Bütçesinin uygulanması ile 
birlikte yeni bir düzenlemeye ve uygulamaya 
konu olacak alanlardan biri de faiz ve kredi 
politikasında kendini ^göstermektedir. Şimdiye 
kadar uygulanan şekli ile bu politika ; açıkça 
bu husus anlaşılmıştır ki. toplanan tasarrufların 
yatırmışa dönüşmesinde kendisine düşen fonksi
yonu ifa etmediğinden, müteşebbisler çok kere 
normal olmayan yollara müracaat etmek zorun
da kalmaktadırlar. Bu nedenlerdir ki. Hükümet 
de faiz ve kredi politikasının yeniden düzenlen
mesini kararlaştırmış olup. şimdi son safhasın
da bulunan bu çalışma sonuçlarına göre tespit 
edilecek yeni düzen 1973 malî yılı Bütçesi ile 
birlikte yürürlüğe konulacaktır. 

Bu konunun diğer bir yönü olarak bir baş
ka düzenleme de hükümetçe kararlaştırılmıştır. 
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Kredi dağılımının ve yatırıma dönük kredi
lerin, ekonomik kalkınma gereklerine uygun ve 
özellikle geri kalmış yörelerde kalkınmaya daha 
çok yardımcı olabilecek biçimde yönlendirilebil-
nıesi sorunu, Türk ekonomisinin bugün ulaştığı 
noktada önemini artırmış bulunmaktadır. Bu 
ihtiyaca cevap vermek amacıyle hazırlanma 
olan Kalkınma Finansman Bankası kanun tasa
rısı Yüce Meclislere sunulmuş bulunmakta
dır. Söz konusu tasarı kanunlaştığı takdirde, 
özellikle geri kalmış yörelerdeki yatırımların 
teşviki ve ayrıca yurt dışındaki işçilerimlizin 
tasarruflarının bu banka tarafından kurulacak 
teşebbüslerce değerlendirilip yatırıma dönüştü
rülmesi imkânları artacaktır. 

Sayın Başkan, buraya kadar yapmış oldu
ğum açıklamalarla bâzı yönlerin ortaya konma
sı için uzun mâruzâtta bulunmak zaruretini 
duydum. Bu açıklamalarla 1973 malî yılı Büt
çe kanun tasarısının hazırlandığı ortamdan ha
reketle, bu bütçelerin Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânında ve bu plânın ilk dilimini teş
kil eden 1973 programında kabul edilmiş hedef, 
öncelik ve ilkelere uygun olaralk hazırlandığı
nı, amaçlarla araçlar arasında tut arlık sağla
mak için öngörülen politikaların yön ve esas
larını, iayrmtılarıyle arz etmiş bulunuyorum. 

Yüce Heyetinizce de bilindiği gibi, Üçüncü 
Beş Yıllık Plân, Türkiye'mizin kalkınmasına 
1995'e kadar uzanan bir perspektif içinde bak
makta ve Türk Milletini, özlemini çektiği lâ
yık olduğu refah düzeyine ulaştırmak üzere, 
hepimizin ortak ülküsü olan ekonomik gelişme
yi yeni boyutlar içinde görmektedir. Bir mille
tin yaşantısında kısa sayılabilecek bir zaman 
süresinde 'gerçekleştirilmesi gereken bu amaç
lara ulaşmak, kalkınma çabalarının yıllık prog
ramlar ve bütçeler çerçevesinde, kesintisiz bir 
biçimde ve artan bir hızla sürdürülmesini zo
runlu kılmaktadır. 1973 malî yılı Bütçesi, daha 
önce de arz ettiğim gibi, işte bu anlayış içinde 
hazırlanarak yüce Meclislere sunulmuştur. 

Öte yandan, Türkiye'de ekonomik ve sosyal 
sorunların çözümü ile siyasî ortamda istikrar 
sağlanması arasında da çok yönlü bir ilişki bu
lunduğu gözlenmektedir. Geçmişte dış dünyada 
izlenen çeşitli örnekl'er de esasen bunu ortaya 
koymuştur. Bu durumda, yurdumuzdaki eko
nomik ve sosyal sorunları yeni birikimlere mey

dan vermeden çözebilmek ve arzulanan sonuca 
en kısa zamanda ulaşmak için, herhalde, en 
tutarlı yol, gerçekçi bir yaklaşımla, sağlam 
bir zemin üzerinde bunların her ikisini birlikte 
ele almak olacaktır. 

1973 yılı Bütçesi böyle bir ortamın gerçek
leştirilmesine yararlı olabilirse, bu sonuç hiç 
şüphesiz ki, bu bütçe uygulamasının en mutlu 
yönü olacaktır. 

Türk Milletinin, gücünü tarihinin derinlikle
rinden alan millî bilincine ve sağduyusuna olan 
inancımız bu konuda da olumlu sonuca ulaşa
bileceğimizi ifadeye imkân vermektedir. 

Bu inanç ve umutla hepinize derin saygılar 
sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mali
ye Bakanı. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, büt
çe konuşmalarının daha evvel özel bir prog
ram halinde tertiplenmiş olduğunu biliyorsu
nuz. Bunun için Sayın Maliye Bakanının iza
hatından sonra bütçenin tümü üzerinde grup
ların konuşmalarına geçmek lâzımgeliyor. Şim
diye kadar bir nevi gelenek de olmuştur; her 
ne kadar İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesi mu
cibince tümü üzerindeki müzakerelere geçme
den evvel kanunun maddelerinin tümünün, ge
rekçesinin ve komisyon raporunun okunması 
hakkında sayın Genel Kurulun oylarına mü
racaat etmek lâzımgeliyor ise ele, yine malûm
larıdır ki, bütçedeki komisyon raporu, gerekçe 
öyle kitaplar halinde olduğu için bunları oku
mak on güne kısıtlanmış olan zamanımızın bü
yük bir kısmını alacağı için, şimdiye kadar ya
pılmamakta idi. Ben de o kaideye uyarak bunları 
oylarınıza arz etmiyorum. Gelenek olarak şim
diye kadar yaptığımız gibi, doğrudan doğruya 
bütçenin tümü üzerindeki grup konuşmacıları
nın müzakeresine geçip, grupları adına konu
şacak arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum: 

İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nm. Bundan son
ra Sayın Millî Güven Partisinden Sami Turan 
ile Mehmet Pırıltı arkadaşlarımız M. G. P. Gru
bu adına ayrı ayrı konuşacaklardır. Bütçenin 
hazırlıklarını öyle yapmışlardır; yarı yarıya tü
mü üzerinde bu iki arkadaş konuşacaktır. Ada
let Partisi Grubu adına Sayın Ömer Ucuzal, 
Millî Birlik Grubu adına Sayın Mucip Ataklı, 

17 — 
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Sayın Babüroğlu da Kontenjan Grubu adına ko
nuşacaklardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Hıfzı Oğuz Be'kata buyurunuz efendim. 

0. H. P. GRUBU ADINA HIFZI OĞUZ BEK-
ATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli sena
törler ; 

1973 bütçesinin tümü üzerinde konuşurken, 
Hükümetin yönetimini de eleştirerek, Cumhuri
yet Halk Partisi Senato Grubunun görüşlerini 
.açıklayacağım. Bütçenin büyük Türk: Milletine 
mutluluk getirmesi dileğiyle sözlerime başlıyo
rum. 

Bütçeye geçmeden önce, içinde yaşadağımız 
dünyaya kısaca bir göz atalım. 

Amerika ve Sovyetler Birliği ıkutupları ara
sındaki bloklaşma, Japonya, Çin ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun da ağırlıklarını kabul 
ettirmeleri nedeniyle beşli bir dengeye doğru 
gelişmektedir. Böyle dünya bir genel yumuşa
maya yönelinmiş, bu genel yumuşama havası 
da bugün bir genel (savaş tehlikesini ortadan 
kaldırmıştır. Bölgesel savaşlar ise, Vietnam'dan 
başlayarak 1973'te 'sona ereceğe benziyor. 

Avrupa'da NATO ve Varşova Paktı devlet
leri birbirlerine kur yapmaktalar. Teknik alan
da, uzay aşılmış ve ayın fethi programı tamam
lanmıştır. İşin büyüklüğünü anlayabilmek için, 
bu program uygulanmasının 25 milyar dolar, 
yani yaklaşık olarak 375 milyar Türk lirasına 
malolduğunu söylemek yeter. 

Ekonomik alanda da ilerlemeler devam et
mektedir. Bu arada Avrupa, Ekonomik Toplu
luğu büyük atılımlarla daha şimdiden dünyada 
baş yerini almıştır. Bu konuda, yani dünyaya 
hâkim dev ekonomik güçler hakkında sadece 
birkaç rakamla bile tam 'bir fikir edinme olana
ğı vardır. 

Amerika: Nüfus 210 milyon, millî geliri 991 
milyar dolar. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu: Nüfusu 250 
milyon, millî geliri 640 milyar dolar. 

Sovyetler: Nüfusu 244 milyon, millî geliri 
288 milyar dolar. 

Japonya: Nüfusu 104 milyon, millî geliri 196 
milyar dolardır. 

Görülüyor k i ; Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu daha şimdiden ikinci sıraya geçmiş ve Av-
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rupa Siyasî Birliğinin de sağlam ekonomik te
mellerini atmıştır. 

Demek oluyor k i ; dünyada ateşli silâhların 
sınırlandırılması konferansları ile devletler oya
lanırken, ülkeler arasında sınır tanımayan eko
nomik, ideolojik, ikültürel ve sosyal savaş bü
tün metotları ve araçları ile gelişecektir. 

Değerli (senatörler, işte böyle bir dünyada 
Türkiye, millet olarak Birleşmiş Milletlerin için
dedir. Savunması batınımdan NATO'ya bağlı
dır. Ekonomik gidişin ise, Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna yönelmiştir. Türkiye'de bugünkü 
olumlu belirtileri de kısaca tespit edelim: 

Özgürlük içinde demokratik rejime sahibol-
makta, onu koruma'kta ve sürdürmekte birleş
miş bulunuyoruz. Türkiye'nin 12 Marttan önce 
başsorunu haline gelen emniyet ve asayiş ko
nuları güvenilir bir ortama getirilmiştir. 

İhracatımız, ithalâtımız döviz rezervlerimiz 
bugüne 'kadar görülmemiş seviyelere ulaşmış
tır. Dış ödemeler dengesi düzelmiştir. 

Sanayide kapasitenin % 75'i kullanılmakta 
ve üretim artmaktadır. 

Millî gelir büyümekte, vergi gelirleri ço
ğalmaktadır. 

Nüfusumuz 38 milyonu aşmış, millî varlığı
mız daha da güçlenmiştir. Dengeli kalkınma
nın ve milletçe mutlu olmanın ihtiyacı hepimi
zi iyiye ve ileriye zorlamaktadır. Bu itibarla 
Türk Milleti dışarda hakfa olan itibara, içerde 
lâyik olduğu rahat hayata artık kavuşmak isti
yor. 

Değerli (arkadaşlarım, işte büyük bir millî 
potansiyele sahibolmamıza, bütün elverişli ko
şullara ve ortak arzuya rağmen; «güvenli, hu
zurlu, sürekli ve istikrarlı bir ortama bir türlü 
ulaşamıyoruz. Neden?... Çünkü, gerçeği .açıkça 
kabul edelim, esaslı şu üç kusurdan yakamızı 
kurtaramıyoruz: 

1. Devlet ve rejim anlayışında yanlışları
mız var. 

2. Ana davalarda beraber hareket etmesini 
henüz öğrenemedik. 

3. Türkiye'nin muhtacolduğu yurt ve dün
ya gerçeivierini iyi bilen millî sorumluluk duy
gusuna sahip inançlı, güçlü, cesur ve ciddî yö
neticileri bulup değerlendiremiyoruz. 

Bunun tipik örneklerini iyi niyetle ve iyi 
hazırlanmış belgelere dayalı 1973 bütçesini 
eleştirirken de göreceksiniz. 
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Arkadaşlarım, 1973 bütçesinin partilerüstü 
bir Hükümet tarafından ve yaşadığımız döne
min koşulları içinde hazırlandığını düşünerek, 
rakamlara boğulmuş klâsik bir bütçe tenkidi 
yapmayacağım; bütçeyi, Hükümetin özelliği 
içinde değerlendirmeye çalışacağım. Konuşma
mızın iyi anlaşılabilmesi için önce bu değerlen
dirmedeki dayanaklarımızı belirtmeliyim: 

1. Bilindiği gibi bütçe, Hükümetin bir yıl
lık: çalışmalarının tümünü yansıtır. Ve, bir Hü
kümetin gelecekteki tutumuna, geçmişteki dav
ranışları ışık tutar. 

2. 1973 bütçesi ve onu uygulayacak Hükü
metin icraatı gözden geçirilirken Hükümet 
Programı, Beş Yıllık Plân, 1973 programı ve 
yetkililerin resmî beyanları birlikte eleştirilme-
lidir. 

Çünkü, bunlar millete ve Parlâmentoya veril
miş yazılı taahhüt belgeleridir. 

3. "Türkiye'de partilerüstü Hükümet for
mülü 12 Mart Muhtırasından doğmuştur. Şu 
halde Hükümetin çalışmaları gözden geçirilir
ken, bu çalışmaların 12 Mart Muhtırasının ru
hu ve metniyle de karşılaştırılması olağan sa
yılmalıdır. 

4. 12 Marttan doğan partilerüstü Erim ve 
Melen Hükümetleri aynı görevi aynı zihniyet 
içinde yürütmekte birbirlerinin devamıdırlar. 
Böyle olunca, 12 Marttan sonraki Hükümet 
icraatının tüm olarak genel bir bakışla değer
lendirilmesi zorunluğu da vardır. 

5. Ve nihayet, Parlâmentonun en geniş ve 
etkili denetim görevi bütçe münasebetiyle yeri
ne getirilir. 

Sayın Erim de Birinci Hükümetini kurduğu 
günlerde, 6 Nisan 1971'de huzurunuzda deneti
min önemini şu güzel cümle ile belirtmişler ve: 
«Denetlenmeyen insanlar ve organlar hata ya
parlar ve denetlenmedikçe bu hatalar büyür ve 
hatalar suç halini alır. Binaenaleyh Yüce He
yetiniz ve Meclis bizi ne kadar yakından de
netlerse, biz de o kadar bahtiyar oluruz» de
mişlerdi. 

Arkadaşlarım: Biz Hükümetin bu anlayışta 
devam ettiğine güvenerek, işte bu denetim göre
vimizi yapmaya çalışacağız. Böylece tenkitle
rimizi duygusal değil, akıl ölçüleriyle, gerçekle
re ve belgelere dayanarak ortaya koyacağız. 

Değerli senatörler, siyasî hayatımızda bir 
aşama olan 12 Mart 1971 Muhtırasının objek
tif özeti ve karşılanışı şöyledir: 

1. Türkiye tehlikeli şekilde karışmıştır. 
Mevcut Hükümet bunun üstesinden gelemeye
cektir; öyleyse çekilmelidir. 

O günkü Hükümet bu görüşü paylaşmış ve 
aynı gün istifa etmiştir. Böylece inandırıcı ve 
kuvvetli bir Hükümet kurulmasına olanak sağ
lanmıştır. 

2. Türkiye'nin âcil konusu; yurtta emni
yet ve asayişin sağlanması ve halkın huzura 
kavuşturulmasıdır. Bu görüşe de herkes katıl
mış, memlekette bir sıkıyönetim ilân edilmiş; 
sürdürülmüş, emniyet ve asayiş korunmuştur. 

3. Milletin hayatî sorunları vardır. Bun
lar, köklü bir reform anlayışı içinde süratle 
devamlı ve temelli çözüm çarelerine kavuşturul
malıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu 
görüşü benimsemiş olduğundan, muhtıraya an
layış göstermiş, partilerüstü Hükümetlerin ku
rulmalarını, çalışmalarını kolaylaştırmıştır; on
ları desteklemiş ve kendilerine yardımcı olmuş
tur. 

Türk Milleti ise; memleketin içinde bulun
duğu ortamın ağır şartlarından kurtulmak için 
muhtıraya umutla bağlanmıştır. 

İşte 12 Mart Muhtırasının rahatça uygulan
maya konulabilmesinin gerçek nedenleri bun
lardır ve açıkça görülüyor ki, Muhtıra hiçbir 
ciddî engelle karşılaşmamıştır. 

Öyle ise, üzerinden geçen 23 ay sonra hâlâ 
süren bu siyasî tedirginliğin gerçek nedenleri 
nelerdir?... Konuşmalarımızda bu sorunun kar
şılığım da arayacağız. 

Değerli senatörler: Şimdi partilerüstü Erim 
ve Melen Hükümetleri programlarını da hatır
layalım. 12 Marttan sonra Hükümet programla
rının özeti de şudur: 

1. Cari işler aksamadan yürütülecektir. 
2. Memleketin bozulan emniyet ve asayişi

ni sürekli olarak düzeltmek için âcil çarelere 
başvurulacak ve huzursuzluk giderilecektir. 
Bu maksatla komünizmle, faşizmle, aşırı sağ
la, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerle etkili olarak 
savaşılacak ve bu savaş yalnız güvenlik tedbir
leriyle değil, kafalarda ve gönüllerde sağlana
caktır. 

3. Anayasa titizlikle uygulanacak, Atatürk 
ilkelerine bağlı ve saygılı kalınacaktır. 
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4. Milletçe dengeli ve 'hızlı kalkınmayı, 
sosyal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştir
mek için gerekli bütün tedbirleri içine alan ve 
memleketin başlıca sorunlarını çözüm çareleri
ne kavuşturan temelli reformlar yapılacaktır. 

5. Ve nihayet, millî iradeyi yanıltan, ya da 
bozan hükümlerden arınmış yeni bir seçim ka
nunu hazırlanacak, zamanında seçimlere gidile
cektir. 

Hükümet, bu programın noksansız ve sü
ratle uygulanması için, reformlarla ilgili ilk atı
lımı teşkil etmek üzere, bir aşama ve hazırlık 
dönemi olarak altı aylık süre istemiş ve bu 
köklü reformları başaracağına kesin söz ver
miştir. 

Değerli senatörler: Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bu görüşlerin hiçbirisine karşı çı-
İvilmamış ve Hükümet programlarına güven oyu 
verilmek suretiyle, Hükümetler desteklenmiş
tir. 

Buna rağmen, 12 Marttan bu yana reform 
Hükümetleri döneminde geçen 23 ay içinde bu 
Hükümet taahhütlerinden çoğu yerine getirile
memiştir. Öyle ise bu başarısızlığın gerçek se
bebi nedir? Konuşmamızda bunun da cevabını 
bulacaksınız. 

Değerli senatörler, konuşmamı 1973 bütçesi
nin amaç aldığı şu üç esaslı konu üzerinde ya
pacağım : 

1. Reformların gerçekleştirilmesi. 
2. Dengeli ve hızlı kalkınmayı sağlayacak 

yatırımlar ve bütçe. 
3. Türkiye'yi bir ekonomik bunalıma sü

rükleyen anormal fiyat artışları, hayat pahalı
lığı ve enflâsyon. 

Başta Türkiye'nin hayatî sorunu olan re
formlar üzerinde duracağım. 

Arkadaşlarım: Esasen partilerüstü Hükü
metler, Reform Hükümetleri adını aldıkları, ku
ruluşlarının siyasî temeli ele bu olduğu için, 
bütçe eleştirilerine girerken reform sorununu 
tam aydınlığa kavuşturmak zorundayız. Önce 
bu reformların önemini belirtelim. 

Sayın Erim Senatodaki 6 JNTisan 1971 konuş
masında: «Reformlar Türkiye'nin olmak, ya da 
olmamak davası haline gelmiştir ve reformların 
•bunalımların giderilmesinde büyük katkısı ola- J 
cağına inanıyoruz» demişti. j 

— 20 

30 . 1 . 1973 O : 1 

Melen Hükümeti Programında ise, reformla
rın önemi şöyle belirtiliyordu: «Türkiye'nin kar
şısında bulunduğu sorunlar savsaklanacak, hafife 
alınacak sorunlar değildir. Türk Milletinin di
namizmini, yurdumuzun insangücünü ve doğal 
kaynaklarını müspet ilmin ve akılcılığın ışığı 
altında plânlı 'kalkınma ve reformlarla belirli 
bir hedefe doğru hemen yöneltmek zorunda
yız.» 

Değerli arkadaşlarım: Buna rağmen ve Sa
yın Başibakanlar ve Hükümetler tarafından bü
yük önemleri, «Türkiye'nin olmak, ya da olma
mak davası diye» belirtilen reformlardan bir 
teki bile buna rağmen şu geçen 23 aylık süre 
içinde neden gerçekleştirilememiştir? Çünkü 
arkadaşlarım, işin başında hata yapılmış ve 
bu hata sonradan düzeltilememiştir. Nitekim 
olayları ve olanları gözden geçirince, bunu her 
y aniyi e ve açıkça görmekteyiz. 

Değerli senatörler, 12 Mart Muhtırasından 
sonra kurulan partilerüstü Hükümetler, üzer
lerine aldıkları büyük işin özelliğini ve özünü 
bir yana iterek, partilerle yalnız şekil yönün
den anlaşmakla yetinmişlerdir. Ve birbirlerinin 
yüzlerini bile ilk kez gören insanları bir Hükü
met kadrosu içinde toplamayı, bu kadroya «Re
form Hükümeti» adını vermeyi ve Türk Mil
letinin uzun yıllardır çözüm bekleyen büyük 
sorunlarının başlıklarını Hükümet Programında 
sıralamayı başarı için yeterli görmüşlerdir. 

Değerli arkadaşlarım: İşte bu anlayışla Baş
bakanlar partilere tek şart koşmuşlar ve «Ben 
sizin partiden kimleri ibakan alırsam bir şey de
meyin, kaç kişi istersem itiraz etmeyin» demiş
lerdir. Peki; işin özü, olağanüstü koşullar için
de Türkiye'nin yönetimi ne olacak'?... Peki; 
milletin temel sorunlarını temelli ve sürekli çö
züme kavuşturacak ve gelecek iktidarların boz
madan uygulamakta devam etmeleri şart olan 
çetin reformların gerçekleştirilmesi hâsıl ola
cak?... 

Buna Başbakanlar aynı dille cevap vermiş
lerdir: «Biz ötesini hallederiz, bunlar için siz
den önceden bir mutabakat istemiyoruz» diye 
düşünmüşler ve böyle hareket etmişlerdir. Yani 
şekilde ve şahıslarda önceden ısrarla mutaba
kat arayanlar, işin esasında zarurî olan, şart 
olan bir anlaşmayı aramamışlardır. Buna kar
şılık, meselâ; aynı mahiyette bir konu olan Ana-
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yasa değişiklikleri için önceden böyle »bir .mu
tabakatı direnerek istemişlerdir. Ve böyle bir 
anlaşma ile, anlaşma önceden sağlandığı için
dir ki; Erim Hükümetinin kuruluşundan itiba
ren 3 - 4 ay içinde; Hükümet Programıyle tek
lif ve taahhüdedilmediği halde ve bütün güç
lüklerine rağmen, Anayasanın 35 maddesi de-
ğiştirilöbilmiş ve Anayasaya yeniden 9 madde 
eklenelbilmiştir. 

Değerli senatörler, Hükümetçe bu yapılabi
liyor da, bütün bir milletin özlediği reformlar
da aynı yol neden tutulmamıştır?... Yani, yet
kili ve sorumlular Türkiye'de 50 yıldır gerçek
leştirilememiş 'böylesine hayatî ve 'büyük memle
ket davası halindeki sorunlar ve reformlar için 
bir masa etrafında önceden bir defa toplanma
ya davet edilmemişler, birlikte görüşmemişler, 
bir protokol ile temel prensiplerde, aralarında 
anlaşmamışlardır. Hükümet de buna lüzum ve 
ihtiyaç duymamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, tarihî gerçeklerin iyi
ce anlaşılabilmesi için burada .bâzı belgeleri de 
konuşturmak zorundayız. 

Erim Hükümeti programında, Anayasa de
ğişikliği için hiçbir teklifte bulunulmamış, tam 
aksine, Sayın Erim 6 Nisan 1971 günü Yüce 
Senatodaki konuşmasındaki: (Tutanak sayfası 
572) 

Biz ano görevimizi Anayasayı uygulamak 
olarak görüyoruz. Bu bakımdan bir değişiklik 
düşüncesi ve görüşü şu anda bize hâkim değil
dir» sözleri ile de Anayasaya dokunulmayaca
ğı temin edilmiş olmasına rağmen, asıl prog
ram taahhüdü olan reform çalışmalarını bir ya
na bırakarak, Başbakan, \bütün gücünü ve za
manını «Değiştirilmeyeee'ktir» dedikleri Anaya
sa değişikliklerini üstelik bizzat hazırlamakla 
geçirmiştir. 

Buna karşılık Hükümet, reformları yapmak 
için kurulan bir Reform Hükümeti olduğunu 
resmen ilân ettiği ye yapacağı reformların ad
larını Hükümet programında bir bir açıkladı
ğı halde, bunların gerçekleştirilmesi için parti
lerle önceden bir anlaşmaya talipbolmamıştır. 

İşte bunun içindir ki; Sayın İsmet İnönü 
Millet Meclisinde 5 Nisan 1971 günü C. H. P. 
Gruibu adına yaptığı güzel konuşmada, bugün
leri düşünerek, şu noktalan önemle belirtmeye 
lüzum, görmüşlerdir. 

Millet Meclisi Tutanağının 410 ııcu sayfa
sından. okuyorum: «Program baştan aşağı, Ana
yasa maddelerinin Hükümete ve Meclislere yük
lediği vazifeleri sayarak tatbikata geçeceğini 
söylüyor. Anayasaya tamamıyle riayet etmek ve 
onun eksik kalmış tatbikatını tamamlamak için 
elinden geleni yapacağını söylüyor.» Sayın İnö
nü devam ediyor: 

«Hükümet, Anayasa nizamını korumak için 
birçok maddelerde kendisine kılavuz bulmuş
tur. Şimdi, Anayasada beğenmediğimiz madde
lerle mücadele edecek, şiddet tedbirleri getire
cek gibi herkesin zihnini karıştıran işaretler
den eser yoktur.» ve iSayın İnönü bu sözlerini 
şöyle bağlamıştır. : 

«Bu Hükümet bir Koalisyon Hükümeti de
ğildir. Hiçbir parti koalisyon ortağı olarak Hü
kümete katılmamıştır. Bu Hükümet, bütün ic
raatından kendisi mesuldür. Hiçbir parti ; buna 
üye vermiş olan partilerin hiçbirisi Hükümetin 
sorumluluğuna katılmış değildir.» 

Arkadaşlarım, bugün de buna eklenecek ye
ni bir sözümüz yoktur. Görülüyor ki; Hükümet 
kurulduğundan bugüne kadar partilerden yal
nız fizikî mutabakat istemiş ve fakat fikrî an
laşma istememiştir. İşte bizi bugünlere getiren 
ve sonradan düzeltilemeyen bu başlangıç hata
sını ve gelişmeleri eleştirmeden önce, özün ih
mali ve şeklin öze tercihi pahasına kurulan ilk 
Erim Hükümetinin mahiyetini de bu Hükümetin 
kurucusu Sayın 'Erim'in dilinden tespit ede
lim. 

Sayın Erim, Birinci Hükümetin istifasından 
sonra İkinci Hükümet programı münasebetiyle 
yüksek huzurunuzda 21 Aralık 1971 günü yap
tığı samimî konuşmada iddialı Reform Hükü
metini şöyle anlatıyordu. 

(Tutanak sayfası 217) 
«Bu takımda yer almış olan arkadaşlardan 

bir kısmı birbirlerinin yüzünü ilk defa görü
yorlardı. Benim bakan olarak aldığım arka
daşlardan bâzılarını ben bakan olmaya çağır
dığım zaman yüzünü ilk defa görmüştüm.» Pe
k i sevgili arkadaşlarım, şekli bu olan bir Hükü
met özde nasıl birleşecekti? Nitekim birleşeme-
di ve en değerli 8 ay heba oldu. 

Açıkça görülüyor ki, reformların gecikti
rilmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
ihmali yoktur; geciktiren Hükümettir. 
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Değerli senatörler, işte öze tercih olunan 
şeklin sonucu bu. Şimdi bir de işin özünü bu
günkü reform çalkantısı içinde görelim. 

Geri kalmışlıktan kurtulmak, uygar millet
lerle beraber olabilmek, ilerleyen dünyanın ar
kasında kalmamak, sosyal adaleti, sosyal gü
venliği sağlayarak ve dengeli kalkman bir top
lum yaratarak Türk Milletini mutluluğa kavuş
turmak suretiyle Türk Devletinin gücünü ar
tırmak için kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 
bölünmez bir bütün halinde millî şuur ve ül
küler etrafında toplanabilmek için ve nihayet 
insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, 
sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve 
refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına al
mayı mümkün kılacak demokratik hukuk dev
letini bütün hukukî ,ve sosyal temelleriyle kur
mak için, Anayasamızın 2 nci maddesini şöyle 
yazdık: 

«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
millî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk dev
letidir.» 

İşte reformlar, Anayasamızdaki bu temci 
ilkeyi gerçekleştirecek ciddî araçlardır. 

Aziz arkadaşlarım, işte biz reformları idarei 
nıaslahatçı bir ıslahat olarak değil, bu önemde 
ve anlamda görüyoruz. Böyle olunca, reform
lar için esaslı bilimsel hazırlıklar ve esaslı tar
tışmak lâzımdır. Bu itibarla reform kanunları 
yurt ve dünya gerçeklerine uygun ve sağlam 
temellere dayalı olmalıdır. Böylece reformların 
sürekli uygulanması temin edilmiş olur, değişen 
iktidarlarca yaz - boz tahtası yapılmasının önü
ne geçilir. Çünkü, iktidara hangi parti gelirse 
gelsin, bunları uygulamak zorunda olmalıdır. 
Öyle ise, bu reformlarda Anayasa ilkelerine uy
gunluk ve millî anlaşma gerekir ve artık her
kes şu gerçeği görmelidir ki ; kamuoyundan 
uzak bir gizlilik içinde olup - bittiye getirilen, 
bugünü geçirmek için yapılacak olan reform ta
sarıları ile gerçek reform olmaz, idarei masla
hat olur. Bu ise, yarın bunu yapanları mahcu-
beder. Bu sözlerin doğru anlaşılması için yakın 
geçmişten çok düşündürücü, hazin örnekler ve
reyim. 

Örneğin; etraflı bilimsel araşıtırma'lara da
yalı olmadan ve çok iyi hazırlanmadan reform 
yapılırsa; bu, kamuoyundan, hattâ Devlet Per
sonel Dairesinden bile gizli tutularak bir olup 

i bittiye getirilen ve: üstelik Türk Milletine 10 
milyar lira cereme ödetildiği halde umulanı 
vermeyen, kimseyi memnun etmeyen ve ortalı
ğı karma karışık eden meşhur personel refor
muna benzer. 

Örneğin; bir reform kanunu temel hüküm
lerde yozlaştırılırsa, gerçek bir toprak reformu 
olarak ve daha 193,5'te büyük bir heyecan ve 
mücadele içinde çıkarttığımız «Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu» giibi uygulanamaz hale ge
lir. 

Örneğin; işte petrol tasarısı, bir millî re
form olmak amacından uzaklaştırılmıştır. Üni
versiteler reformu tasarısına ise daha şimdiden 
İstanbul, Ankara, Atatürk Üniversiteleri sena
toları, üniversiter özellikleri kaldırdığı ve Ana-

! yasaya aykırı olduğu için karşı çıkmışlardır. 
Değerli senatörler, işte partilerüstü hükü

metlerin program taahhüdü olan Anayasaya 
dayalı reform, böylesine ciddîdir. Gerek Sayın 
Erim ve gerekse Sayın Melen, elbette işin öne
mini bilmez değillerdir. Fakat her iki Başbakan 
da davanın ciddiyetinde, mahiyetinde, hazırlık 
usul ve sürelerinde aklandıkları ve gerçekleşti
rilmesinde stratejik hata yaptıkları için, işin 
içinden çıkamamışlardır. Neticede Sayın • Erim 
kurtuluşu istifada bulmuştur galiba Sayın Me
len de seçimde bulacaktır. 

Arkadaşlarım, Hükümetin bu tutumu ile re
form kanunları gerçek reform nitelikleri koru
narak, özü bozulmadan çıkarılabilir mi? Şimdi 
milletin siz değerli vekilleri huzurunda bu so
ruyu da çözmeliyiz. Durumun çok iyi anlaşıla
bilmesi ve isabetli teşhis koyarak sağlam ka
rara varabilmeniz için, bu sorunun cevabını da 
Hükümet programlarına ve başbakanlara ver
direceğiz. Hem bu suretle haksız itirazları da 
başlangıçta önlemiş oluruz. 

Arkadaşlarım; Sayın Erim, Birinci Hükü
met programı üzerindeki görüşmeler sırasında 
Senatoda 6 Nisan 1971 günkü konuşmasında 
şunları söylemiştir: (Sayfa 569 :) 

«Adını ettiğimiz başlıca reformlar; toprak 
reformu, eğitim reformu ve malî reformlar, 
vergi reformları, Türkiye'nin olmak ya da ol
mamak davası haline artık gelmiştir. Ne bu ko
nuda kaybedilecek bir dakikamız bile kalma
mıştır.» 

Bu sözlerde reformların ciddiyeti ne kadar 
I güzel belirtilmiştir. Demek ki, reformlar, Tür-
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kiye için, bir olmak, ya da olmamak davasıdır 
ve kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. Sa
yın Erim sözlerine şunu da ilâve etti : 

«Reformların, bunalımların giderilmesinde 
büyük katkısı olacağına inanıyoruz.» Bu sözün 
de gerçeklere uygunluğu meydanda. Birinci 
Erim Hükümeti bunu başarmayı zamanla da 
sınırlandırarak taahhüdetnıişti. Şu sözler Bi
rinci Erim Hükümetinin programında yazılıdır. 

«Reformlarla ilgili ilk atılımı teşkil edecek 
6 aylılk bir programın uygulanması olacaktır. 
Bu 6 ay içinde temel reformlardan bugüne ka
dar hazırlıkları belli olgunluğa ulaştığı halde 
uygulamaya geçilmemiş olanlar üzerinde kesin 
kararlar alınacaktır.» 

Görülüyor ki, Hükümet zaman hususunda 
dahi programında taahhütte bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Erim taahhü
dünü 6 Nisan 1971'de bu kürsüden yaptığı şu 
'konuşma ile daha kesin bir süre açıklığına ka
vuşturmuştur. (iSayfa : 569J 

«Gerek toprak reformunu olsun, gerek eği
tim reformunu olsun en kısa zamanda, diyebili
rim ki, haftalar içinde, diyebilirim ki, 2 - 3 ay 
içinde behemahal başlayacak noktaya getirece
ğiz. Kaybedecek zamanımız yoktur.» 

Görülüyor ki, Sayın Erim, reformlar için 
asla 'kaybedecek zaman olmadığını özellikle be
lirtmiş ve en kısa zamanda; haftalar içinde, 
2 - 3 ay içinde bu işin yoluna konulup başarı
lacağına Yüce Senatonun huzurunda resmen 
söz vermiştir. Ve yine Sayın Erim, reformla
rın ciddiyeti ve uygulanmasında şu doğru sözü 
de yine huzurunuzda aynı gün söylemiştir: «Re
formlara o tarzda başlamak, o tarzda plânla
mak istiyoruz ki, bizden sonra gelen hükümet
ler ancak buna devam etmek çaresi karşısında 
'kalsınlar, geri dönmesinler, durdurmasınlar.» 

Arkadaşlarım, üzerinde böylesine birleşile-
rek bir millî sonucu elde edebilmek ve sürekli 
olarak yürütebilmek için Anayasa deği'şiklikle-
rinde olduğu gibi, partilerarasmda önceden bir 
anlaşmanın sağlanması ve hattâ bunun ortak 
bir protokole bağlanması mutlaka şart değil 
miydi? Nitekim !Saym Erim, Hükümet progra
mında vadetti.. 

SELÂHATTÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca iS. Ü.) — Bir araya gelir misiniz? 

C. H. P. GRUBU ADINA HIFZI OĞUZ 
BEKATA (Devamla) — Cevap geliyor... 
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Hükümet programında vadettiği, vadetme-
diği Anayasa değişikliğini çok ciddî şekilde ele 
aldığı, bizzat hazırladığı, üzerine düştüğü ve 
önceden partilerarası anlaşmayı sağladığı için 
bu büyük İşi 3 - 4 ay içinde gerçekleştirebilmiş
tir. Fakat Türkiye'nin olmak, ya da olmamak 
davası haline geldiğini, kabul ettikleri reform
ları aynı ciddiyetle ele almadıkları için, prog
ramda kesin taahhüt ve sözler verilmiş olmasına 
rağmen, Birinci Erim Hükümeti bakınız ne du
ruma gelmiştir? Mademki, itiraz ediyorsunuz bu
nu da ben söyleyeceğim; çünkü 8 ay süren Birin
ci Hükümetten sonra kurulan ikinci Erim Hükü
meti programı üzerinde 21 Aralık 1972 günü Se
natoda konuşan Başbakan iSaym Erim, tam 8 
ay sonra şöyle itiraf zorunda kalacaktır. (Tu
tanağın 211 nci sayfasından) okuyorum : 

«Birinci Hükümet Reform başlangıcı olan 
Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler kanunu 
tasarısını Perlâmentoya sundu, öbür reformla
ra ait tasarılar tezgâhta idi. Hükümet istifa et
tiği zaman maalesef yetişmiş, bitmiş değildi.» 
Görülüyor ki, 8 ay sonra yalnız öntedbirler dı
şında, Toprak Reformu kanun tasarısı bile ha
zırlanmamıştı. 

Sayın Erim 2 - 3 aylık işi olduğundan bah
settiği eğitim reformu için de 8 ay sonra farkın
da olmadan kendi Hükümetinden şöyle şikâyet 
ediyordu : 

(Tutanak sayfa 212) «Millî Eğitim Bakan
lığının hazırladığı taslak henüz Hükümete, Ba
kanlar Kuruluna dahi sunulmadı.»! 

Değerli senatörler, açıkça görülüyor ki, Bi^ 
rinci Erim Hükümetinin programında ve Baş
bakanın huzurunuzdaki resmî beyanlarında 2-3 
haftada, 2 - 3 ayda ve nihayet en geç 6 ayda 
yoluna gireceği taahhüt edilen reformlardan 
hiç biri 8 ay geçtiği halde Hükümet tarafından 
tasarılar haline getirilebilmiş ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verilmiş değildir, öyleyse 
tekrar edeyim, demek ki, Reformu kanunları
nı geciktiren Türkiye Büyük Millet Meclisi de
ğildir. 

Değerli senatörler, Sayın Erim İkinci Hü
kümetini kurarken de 20 Aralık 1971 günü Mil
let Meclisi kürsüsünden şunları söylemiştir. 
(Millet Meclisi tutanağı sayfa 535) : «Reform
ları başarma hususundaki azmimizden hiçbir 
şey azalmış değildir.» sözleriyle kendisini ve 
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yeni hükümeti teşvik ediyor ve Meclise yeni te
minat veriyordu. 

Biz, bu söze de umut bağladık. Çünkü Sayın 
Erim, az önce belittiğinı başlangıçtaki hatası
nı 8 ay sonda anlamış ve artık doğru yola gir
me hususunu benimser görünmüştü. Nitekim 
Sayın Erim'in Millet Meclisinde 20 Aralık 1971 
tarihinde yaptığı konuşmadan aynen okuyo
rum : 

«Elbette yalnız kanunu çıkarmış olmakla 
reform yapılmış olmaz. Asıl mühim olan refor
mu uygulamaktın» 

Saym Erim bu ara kuralı tespitten sonra 
'bizzat kendisine ve sonradan gelen Melen Hükü
metine ığışı da tutmuştu. 

(Tutanağın 536 neı sayfasından okuyorum:) 
«Reform kanunlarını çıkarırken müşterek anla
yışa ihtiyaç vardır. Çünkü yarın seçimler ikti
dara değişik partiler getirdiği zaman, o parti
lerin o kanunu benimseyip aynı hevesle, aynı 
anlayışla tatbik etmesi esastır. Eğer bu ortam 
yaratılmamışsa düstûrun sayfaları arasında ya
tacak binlerce kanun arasına bir kanun daha 
katmak, reform yapmış olmak değildir.» 

Arkadaşlarım, Sayın Erim bizim üzerinde 
durduğumuz olumlu çözüm yolunu da artık ka
bul etmiş ve şu sözleriyle dile de getirmişti. 
Millet Meclisi tutanaklarından okuyorum, say
fa 535 : 

«İnşallah Anayasada yaptığımız gibi, esaslı 
reform tasarılarında da önceden partilerarası 
bir komisyonda görüşmek suretiyle bir müşte-
reş anlayışa varırız. Bu suretle kamuoyunu yok 
yere çeşitli düşüncelerle heyecanlandırmayız, 
hem de daha çabuk ve olumlu netice almaya 
muvaffak oluruz.» Bu pekâlâ müspet bir görüş
tü ve eğer uygulansaydı olumlu netice almak 
çok kolay olacaktı ve nihayet Saym Erim 21 
Aralık 1972 günü Cumhuriyet Senatosundaki 
konuşmasında bunu gerçekleştirmeyi, yeniden 
zamanla dahi taahdüdetti. 

Tutanağın 212 nci sayfasından okuyorum : 
«Hükümet, Saym Cumhurbaşkanının mektubu
na ekli muhtırada da işaret edildiği gibi, 1972 
ilkbaharında bunları büyük ölçüde Meclisin, 
Parlâmentonun takdirine sunulacak hale ge
tirecektir.» 

Değerli senatörler, İkinci1 Erim Hükümeti 
1972 ilkbaharını da görev başında geçirmiş 

ve Haziran ayma kadar devam etmiş olmasına 
rağmen, bu sözlerine uygun olaraik reformla
rı çıkarmak için, ne partilerarası bir anlaşma
ya talip olmuş ve ne de tasarıları hazırlayarak 
Parlâmentoya sunmuştur. Öyle ise şu gerçeği 
hep birlikte tespit edelim: Saym Erim'in 14 
ay süren iki hükümet döneminde, bütün vaat 
ve taahhütlerine rağmen, reform konusunda 
hiç bir olumlu sonuç elde edilememiştir. 

Değerli senatörler, milletin hayatî ihtiya
cı olan reform sorununun çözümü işte böylece 
Saym Melen Hükümetine aktarılmış oldu. Sa
ym Melen de Hükümet programında konunun 
önemini şöylece belirtti. Programdan okuyo
rum: 

«Türkiye'nin karşısında bulunduğu sorunlar 
savsaklanacak, hafife alınacak sorunlar de
ğildir. Türk Milletinin dinamizmimi, yurdumu
zun insan gücünü ve doğal kaynaklarını müs
pet iimiin, akılcılığın ışığı altında plânlı kal
kınma ve reformlarla belirli bir hedefe doğru 
hemen yöneltmek zorundayız. Bunun için 
Hükümetimiz, bir icraat Hükümeti, bir Ata
türkçü atılım Hükümeti olacaktır.» G-örülüyor 
ki, konu programda iyi söylenmiştir. 

Şimdi bunun uygulanmasına bakalım. Sa
yın Melen 1 Haziran 1972 günü Millet Mecli
sindeki konuşmasında işi şöyle alıyor ve söz 
veriyordu. Tutanağın 912 nci sayfasından oku
yorum: 

«Reformları demokratik bir rejimde adım 
adım herkese benimseteceksiniz. Reformu, bir 
defa gerçekleştirebilmek için bir, yaşatabilmek 
için iki, Hükümete kabul ettireceksiniz. Sade
ce o işi düşünen insanın ona kanaat getirmesi 
kâfi değildir; hele Hükümet böyle blir karıma 

. Hükümet ise, çeşitli kanatlardan gelmiş ise, 
başka partilerden gelmiş ilse onların hepsine 
kabul ettireceksiniz. Basına benimseteceksi
niz, kampanya yaparak halk kitlelerine be
nimseteceksiniz ve Meclise benimseteceksiniz, 
kabul ettireceksiniz, müdafaa edeceksiniz, ya
rarlı olduğuna ikna edeceksiniz ve ondan sonra 
reform tahakkuk edecek, yürüteceksiniz. Böy
le reform yaşar, Çünkü bunu yapmadan başka 
usulle yapacağınız reformu, frki sene sonra se
çim olduğu zaman eğer büyük halk kitleleri 
bunu kabul etmiyorsa gelecek Meclisin ilk işâ 
bunu ortadan kaldırmak olur. Bu, reform ol
maz, bilâkis zaman kaybettirme olur. Demok-
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ratük rejim içerisinde reform metodu olarak 
ben bunu görüyorum. Bence sağlam reform 
bu yolda olur ve bunu yapmak lâzım. Bu de
fa da Hükümetiniz bu ımetodu taklip edecek
tir.» Bunlar Sayın Melen'in sözleri. 

Pelki, mademki sağlam reform böyle yapı
lır ve Hükümet kesin söz verdiği halde ay
lardır bu metodu neden uygulamadı? Oysa mil
lî sorumluluk taşıyan ve milletin anadavala-
rında görüş sahibi olan hükümetler, fikirleri
nin doğruluğuna güveniyorlarsa bunun kamu
oyunda açıkça tartışılmasından çekinmemelidir. 

Sayın Melen aynı 'konuşmada şunları da 
söyledi: «Eeform anlayışında fark olacaktır, 
bu tabiîdir. Adalet Partisinin ayrı bir reform 
anlayışı vardır, Cumhuriyet Halk Partisinin 
ayrı bir reform anlayışı vardır, diğer partili 
arkadaşların ayrı bir reform anlayışı vardır.» 

Arkadaşlarım, peki bunca farklı anlayış
lar olacak da, önceden bir anlaşmaya varılma
dan bunlar nasıl uzlaştırılacak ? Sayın Melen bu
nun çözümü için partilerarası bir anılaşmaya 
neden gitmemiştir?. İşte bu önemli sorunun 
cevapları bir türlü verilememiştir. 

Değerli senatörler, bu bahsi sonuçlandırma
dan önce, hatıra gelmesi muhtemel bir - iki 
nokta da aydınlığa kavuşturulmalıdır. Bütün 
bunlara rağmen, biz reformları Hükümet prog
ramına sıraladık, güvenoyu istedik ve aldık 
cevtabı verilebilir. Böyle bir cevabın yersiz ve 
yetersiz olduğunu da önceden söylemeliyiz. 
Çünkü: 

1 - 1 2 Martın üzerinden tam 23 ay geçtiği 
halde Hükümet programında yazılı reformların 
çoğu, örneğin; hukuk, adalet, idare, vergi ve 
maliye reformlarına ait tasarılar hâlâ Hükü
metçe hazırlanmamış, ya da Meclise henüz ve
rilmemiştir. 

2. Hükümet, Meclise sunduğu reform ta
şanlarını ise, Anayasaya uygun ve gerçek 
reform niteliği ile getirmemiştir. Petrol ve 
Üniversiteler tasarılarında ibu belli olmuştur. 

3. Esasen Hükümet programlarında reform
ların yalnız başlıkları vardır, detayları yoktur. 
Bu husus, program görüşmelerinde de Hükü
metten sorulmuş, cevap olarak; «Bunlar yazıl
sa Hükümet programı yüzlerce sayfalık kitap 
olurdu. Biz başlıklarını kayıt etmekle yetin
dik, tasarılar geldikçe arz edilecektir.» denil

mişti. Bunun üzerinedir M, partiler yalnız hü
kümetin kuruluşunu desteklemişler; fakat ön
ceden mutabık bulunnradığınıız, mahiyetleri
ni başlangıçta bilmediğimiz reform tasarıları 
geldikçe düşüncelerimizi ayrıca söyleriz, de
lmişle rdir. 

4. Meclis komisyonlarında Bakanlar Hükü
metin program taahhütlerine ve gerçek reform 
esprisine sahip çıkmadıkları bir yana, partile
rin birbirine karşı olan görüşlerine de prensip 
fedakârlıkları ve fikir zikzakları yaparak, siz 
nasıl takdir ederseniz diye taviz vermişlerdir. 

Sayın senatörler, böylece gerçek amaçların
dan uzaklaştırılan ve birer idarei maslahat tasa
rıları haline gelen reform tasarıları karşısında, 
Başbakanlar da ağırlıklarını açıkça ortaya koy
mamışlar ve Anayasaya uygun gerçek reformla
rın davacısı olmamışlardır. Nietekim gerek 
Sayın Erim, gerekse Saylm Melen, Anayasa 
değişikliklerinde yaptıkları gibi işin peşine 
ciddî şekilde düşmemişlerdir. Böylece Hükü
met Programımın bu aoameselıesi, özü yönün
den güç bir duruma girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yeri gelmişken açık
ça belirtelim ki, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Anayasanın Sosyal Hukuk Devleti ilkesine uy
gun düşecek, memlekette sosyal adaleti, sos
yal güvenliği sağlayacak, Türkiye'yi' uygar
lığa kavuşturacak, yurt ve dünya gerçekle
riyle bağdaşan bütün reformları yozlaştırmadan 
çıkarmaya her vakit hazır olmuştur; bugün de 
hazırdır. Şunu da söyleyelim M, bu büyük 
hizmet için Hükümet henüz bütün şansını yi
tirmiş değildir. 

Çok değerli arkadaşlarım, reformlarla ilgi
li düşüncelerimizi bağlarken, aşağıdaki resmî 
taahhütleri ve sözleri hiç kilmseyi itham etme
den, sadece hazırlıksız girilen işlerde millete 
karşı büyük söz söylemenin sorumluluğunu, 
düşündürücü birer belge olarak, gelecek baş
bakanların ve hükümetlerin ders almaları için, 
seçtik. Ve siyasî edebiyatımıza unutulmaz gü
zel sözler olarak armağan ediyoruz. 
Hükümet programında şu yazılıdır: 

«Artık Anayasanın öngördüğü reformların 
yapılmadığı veya ele alınmadığı söylenemiye-
c ektir.» 

Sayın Erim'in 5 Nisan 1971 günü MülM 
Meclisinde yaptığı konuşmadan bir parça oku
yorum: «Büyük Atatürk idarei maslahatçılar 
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esaslı reform yapamazlar buyurmuşlardır» de
diler. Doğrudur. «idarei miasiahatçılar esaslı 
reform yapamazlar. Biz, reform yapmak için: 
geldik; asla idarei maslahat yapmayacağız. 
Hiç bir zaman bu hükümet idarei maslahat yap-
jmayacaktır. 

Sayın Melen de Millet Meclisinde 1 Hazi-
ran 1972 günü yaptığı konuşmada şunları söy
ledi: «Yalnız arkadaşlarım, şunu teminat ola
rak vereyim. Reform görüntüsü veyahutta 
reformları dejenere etme şeklinde, yani mem
leketi aldatma niyetinde değiliz.» 

Ve nihayet Sayın Erim, Cumhuriyet Sena
tosunda 6 Nisan 1971 günkü konuşmasında, 
Senato tutanağının 571 nci sayfasında yer alan 
şu inandırıcı teminatı vermişti: 

«Bunları biz boş lâflar olarak söylemiyo
ruz. Bütün siyasî kaderimizi, siyasî haysiyeti
mizi terazinin bir kefesine, öbür kefesine de bu 
sözlerimizi koyarak söylüyoruz.» 

Değerli senatörler, bu sözlerin yerine ge
tirilmesi için henüz olanakların mevcut bulun
duğunu tekrar hatırlatarak, reformlarla ilgili 
sözlerime burada son veriyorum. 

Çok değerli senatörler, şlimdi yüksek mü
saadenizle eleştirilerimizin ikinci bölümüne ge
çiyorum. 

1973 bütçesi, acaba plân hedeflerini; yani 
dengeli kalkınmayı, hızlı sanayileşmeyi, yatı
rımları gerçekleştirecek "bir bütçe midir? Belge
leri, rakamları ve bakanları konuşturarak yük
sek huzurunuzda buna da cevap arayacağım. 

Arkadaşlarım, bilindiği gibi Türkiye'de 
ekonomiye yön veren âmillerin başında, halk
tan parayı vergi adı altında toplayıp, kendi 
ieliyle harcayan, yani Devlet bütçesini hazır
layan ve yöneten Hükümet gelir. Ayrıca hü
kümetler ekonomiyi kontrol altında tutmak ve 
ekonomik faktörlere tedbir alarak kumanda 
eıtmek yetkisine de sahiptirler. Böyle olunca, 
Türkiye'de ekonomi1 kötüye gidiyorsa bunda 
Hükümetlerin rolü ve sorumluluğu vardır. Bu
na rağmen, bizde böyle bir sorumluluk işle
mez. Bu itibarla Hükümet sorumluları, yani 
bakanlar olayların gözlemcileri ve seyircileri 
gibi, ya da konuların akademik eleştiricileri1 

gibi hareket etmektedirler. Çünkü, denetim 
bir formalitenin yerine getirilmesi, sorumlu
luk ise sorunların daha da büyüyerek gelecek 
yıllara aktarılması şeklinde yürüyor. Bunun 

sonucu, modem ve ciddî Devlet yönetimi ol
maktan ziyade, bir idarei maslahat oluyor. 

Değerli senatörler, önce Türk ekonomisinin 
bugünkü durumunu resmî dokümanların ra-
kamlarıyle özetleyelim. 1972'de safi millî hâsıla 
214 milyar 800 milyona çıkmış. Böylece % 7 
kalkınma hızı aşılmış ve fert başına düşen 
gayrisafî millî hâsıla 3816 liraya ulaşmıştır. 
1972 tarım sektörü hâsılasında geçen yıla g-öre 
bir gerileme olacağı anlaşılmaktadır. 1972'de 
hizmet sektöründe çalışanların sayısı % 5 art
mış ve 1 milyon 600 bini bulmuştur. 1972'de top
lam tüketim % 5,9 artarak 175 milyara yüksel
miştir. Toplamı yatırımların 1972'de % 10 arta
rak 20 milyarı bulacağı, buna karşılık tarımsal 
yatırımlarda bir azalma olacağı tahmin edil
mektedir. Bir hesaba göre, yurdumuzda bütün 
sektörlerde çalışanların sayısı % 65'i tarımda 
olmak üzere 13,5 milyondur. İstihdam alanında 
1972'de % 1,6 gibi küçük bir ilerleme tahmin 
edilmekte ise de, bunun Türkiye'de artan açık 
ve gizli işsizliğe bir deva getirmediği meydan
dadır. 

Banka kredileri toplamı 1971 'deki 43 milya
rı 7 milyar aşarak 50 milyara çıkmıştır. 1971'de 
16 milyar olan Merkez Bankası kredileri 1972'-
de 18 milyara ulaşmıştır. Buna karşılık çeşitli 
nedenlerle bankalardaki mevduatın artış hızı 
kesilmiştir. Emisyon hacmi de yükselmiş ve ge
çen yılda 2 milyar 605 milyon daha artırılarak 
1972'de 19 milyar 637 milyon liraya çıkarılmış
tır. Piyasadaki kâğıt para 5 gün evvel, - 25 
Ocakta 20 milyarın üstündedir. Para arzı eko
nomimizin gereğinin üstüne çıkmış bulunuyor. 
Bütün bunların, bütçe açıkları ve diğer faktör
lerin yanında, fiyatların artışında olumsuz et
kiler yaptığı ise bir vakıadır. 

1972 yılında ithalâtın 1 milyar 450 milyona 
ve ihracatın 840 milyona (dolar olarak) çıka
cağı hesaplanmış, bu itibarla 1973 için de ihraca
tımız 1 milyar 650 milyon ve ithalâtımız 900 
milyon dolar olarak programlanmıştır. Böylece 
1972 yılı dış ticaret açığı 6 milyonu aşmış ise 
de, işçi dövizleri imdada yetişmiş, bu itibarla 
dış denge endişe verici olmaktan çıkmıştır. 

Değerli senatörler, şimdi Devlet olarak borç
larımıza da bir bakalım. 

Dış borçlarımız : 
30 Kasım 1972 durumuna göre dış borçları

mızı şöylece özetlemek mümkündür. Döviz ola-



C. ISenatosu B : 21 

rak ödenecek dış borçlanmızıa faizli toplaanı 
4 milyar dolardır. Yuvarlak olarak 60 milyar 
Türk lirası eder. Türk lirası olarak ödenecek 
dış borçların faizli toplamı ise 5 milyar 434 
milyon liradır. Şu hale göre, borçlarımızın Türk 
lirası olarak toplamı yuvarlak rakamla 65 mil
yardır. Bu sadece dış borçlar. 

İç borçlarımıza gelince; Devlet bütçesiyle 
ödenecek ve diğer kamu sektörü istikrazları 
olan iç borçlarımızın ise, 30 Kasım 1972'deki 
faizli toplamı 50 milyar 457 milyon liradır. Şu 
duruma göne, dış ve iç borçlarımızın Türk lira
sı olarak faizli genel toplamı tam 115 milyar
dır. Görüyorsunuz ki, iç ve dış borçlarımızın 

toplamı 1973 yılı bütçemizin iki katını bulmuş
tur. Ve bilindiği gibi, borcu Devlet yapar; fa
kat millet öder. 

Döviz rezervimiz, 25 Kasım 1972'deki altın 
konvertibl döviz olmak üzere, bürüt rezervleri
mizin toplamı 1 milyar 336 milyon dolara ulaş
mıştır. 

Söz döviz rezervlerine gelmişken, Türk eko
nomisine büyük katkısı olan yabancı ülkelerde
ki işçilerimizden de kısaca bahsetmek zorunda
yız. Böylece çok önemli bir konuya geçiyorum. 

Oeşiitlli nedenlerle bugün Türkiye dünyaya ka
fa ve kol gücü ihraceden bir memleket halime gel
miştir. Bu konuda toplu bir fikir verebilmek 
için bâzı rakamlar sunacağım. Halen yabancı 
ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın meslekle
rine göre sayıları şöyledir: 

2 219 doktor, 2 063 mühendis ve mimar, 154 
dişçi, eczacı, 995 iş adamı, 477 memur, 7 144 
öğrenci ve benzieri, 636 800 işçi, 145 458 aile ço
cuk ve işi belli olmayan, 210 121 son yılda gi
den ve turistik pasaportla giden işçilerle, işleri 
tespit edilemeyenler... 

Arkadaşlarım, demeik ki, bugün 1 milyon 
vatandaşımız, başta Almanya olmak üzere, 
dünyaya yayılmıştır. Şu anda 980 bin kişi de 
yabancı ülkelerde çalışmak için sıra beklemJek-
tedir. Geçen bir yılda 100 bin Türk Almanya'ya 
gitmiştir. Ayrıca 1971 yılında yalnız Federal 
Almanya'da bir yılda 19 955 Türk çocuğu dün
yaya gelmiştir. Ve ortalama günde 55 Türk ço
cuğu doğmaktadır. Bunların millî sorunları 
var; aile, öğrenim, eğitim, sosyal, ekonomik, 
din, iş, millî ve ideolojik sorunları var. Bütün 
bu sorunların hiç biri henüz konunun önemine 
uygun bir şekilde ve Devlet ölçüsünde ele alm-
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mış ve çözülmüş değildir. Örneğin, bunlardan 
yılda 150 bin kişi ailelerini ziyaret için yurda 
gelip, dönmektedirler. Nasıl gelip gittikleriy-
lc ilgilenen yclktur. Her yıl 20 bin kadarı kesin 
olarak memlekette dönüyorlar. Bunların da ne 
yaptıklarını bilen yoktur. Yarın dışarda bir ik
tisadî kriz, yurda toplu bir dönüşü zorlayabilir. 
Buna kaırşı hiçbir hazırlık yoktur. 

Yalnız Almanya'daki işçilerimizin eline; en 
düşük oradaki diğer işçilere göre daba düşük 
ücret almalarına rağmen, meselâ 1971 yılında 
3 milyar 651 milyon 804 Mark geçmiştir. Yani 
orsalama bir yılda 15 milyar lira kazanıyorlar. 
Yapılan bir hesaba göre bu paranın üçte biriy
le yaşıyorlar, üçte birini Almanya'da biriktiri
yorlar, üçte birini de ailelerine Türkiye'ye 
gönderiyorlar. Görülüyor ki, dış ülkelerde ya
şayan işçilerimizin yurda gönderdikleri ve dı
şarda sakladıkları tasarruflarının toplamı, Tür
kiye'nin dışarıya mal satarak elli yılda ulaşalbil-
diği ihraç ürünlerinin topunun getirdiği yıllık 
döviz gelirine eşit büyüklüğe varmıştır. Böyle
ce işçi dövizleri, müzmin bir dert olan dış öde
meler dengesini düzeltmekte ve Türk ekonomi
sine döviz rezervi dolayısıyle büyük güç ka
zandırmaktadır. 

Bu işçi tasarruflarını ekonomimize, kalkın
mamıza ve bunu çeşitli zahmet ve fedakârlık
larla biriktiren işçilerimize en faydalı hale na
sıl getireibiliriz ? Bunun olumlu cevabı henüz 
bulunmamıştır; yani elli yıldır hasretini çekti
ğimiz bu büyük imkânı bile gereği" gibi değer
lendiremediğimiz bir yana, yurda gelen bu dö
vizlerin hayat pahalılığını kamçıladığını ileri 
sürerek hani nerede ise, «Bize döviz gönderme
yin.» diyecek bir şaşkınlık içine girmiş bulunu
yoruz. Oysa bu konuda Hükümet programların
da şu sözler verilmişti. 

Erim Hükümeti programından okuyorum: 
«Yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarını çöz

mek, yaşama santiarını iyileştirmek ve her tür
lü sosyal haklarını korumak için daha etkili ted
birler alınacaktır.» 

ûMelen Hükümeti programında da şunlar ya
zılıdır. 

«Ayrıca yurt dışında çalışan işçilerimizin 
yabancı memleketlerdeki tasarruflarının ve ya
tırım eğilimlerinin kalkınma çabamıza katkıda 
bulunabilecek alan ve kendilerine kısa sürede 
yarar sağlayabilecek şekilde teşebbüslere yö-



C. Senatosu B : 21 30 . 1 . 1973 O : 1 
nelmesini teşvik edecek bir sistemi geliştirmeye 
kararlıyız.» 

Bu program taahhütlerinden 23 ay sonra so
ruyoruz; bu alanda çok sözlerin söylendiği 
doğrudur; fakat elle tutulur müspet ve olumlu 
hangi iş yapılmış, hangi tedbir alınmıştır? 

Değerli senatörler, bütün bu ilgisizliklerin 
acı örnekleri çok. Bunun en tehlikeli ve en ye
ni haıberini 29 Ocak tarihli dünkü Milliyet Ga
zetesinin 11 nci sayfasından okuyoruz: 

Almanya'nın Sesi Radyosunda yayınlanan 
resmî rapora göre, 197Fden itibaren Çin mode
li bir devrim taraftarlığı yapan yabancı Mao'-
cularııı sayıları, yabancı işçiler arasında olduk
ça hızlı bir şekilde artmaktadır. 

Bu dernekler, «Türk İşçileri Kültür Kulübü» 
adı ile uzun zaman asıl amaçlarını güvenlik ma
kamlarından gizleyeıbilmişlerclir. Son zamanlar
da en faal durumda olanlar Türk Mao'cu ko
münistleridir. Bunlardan biri «Türkiye Prole
ter Devrimci» adını taşıyan topluluktur. Bu 
topluluğun Almanya'nın belli başlı şehirlerin
de emekçi ve köylü bürosu olarak örgütlenmiş 
15 şubesi vardır. Halen bu birlik, «Demokratik 
bir Türkiye uğruna Avrupa'd aki Birlik Cep
hesi» adını almıştır. 

Türk Mao'cularm bir başka önemli propa
ganda merkezi de Lüksemburg'tadır. Federal 
İşçileri Bakanlığının hizmete özel bir basın bül
teninde Türk Mao'cidarının, yurttaşları üzerin
deki nüfuzlarını artırmak amacı ile iş yerlerine 
tercüman ve sosyal danışman ve aracı olarak 
girmeye uğraştıkları belirtilmektedir.» 

Arkadaşlar, yarın bu işçiler yurda dönecek 
ve Anadolu'ya yayılacaklardır. Hükümet ted
birli midir ? 

Değerli senatörler, müsaadenizle 1973 büt
çesini de kısaca eleştirelim. Önce 1973 bütçesi
nin bir özelliği üzerinde duralım; program büt
çe: 

1973 bütçesi ilk kez tüm halinde program 
bütçe sistemine göre hazırlanmıştır. Maliye Ba
kanı bu sistemi Devlet bütçesindeki israfın ne
denlerini ortaya çıkaracak ve sonra bu israfı 
önleyecek tedbirlere olanak sağlayacak reform 
olarak takdim etmektedir. 

Arkadaşlarım, bilindiği gibi Türkiye'de 
Devlet en çok adamla en pahalı ve en yavaş ça
lışmaktadır. Bu yüzden bizde Devlet yönetimi

nin maliyeti çok yüksek, buna karşılık verimi 
çek azdır. İşte program - bütçe sistemi ile ken
di içinde işleyecek öyle bir kontrol kurulacak 
ki, harcamalarda maliyet, yarar ve verimlilik 
esası hâkim olacaktır. Şüphesiz iyi bir usul; fa
kat 1973'te bundan çok olumlu sonuçların alın
ması beklenmemelidir. Çünkü bu yıl genel ve 
katma bütçelerin tümünde uygulamanın başla
masına rağmen, hazırlıkların tamam olmadığı, 
örneğin, esaslı konu olan bütçede fonksiyonel 
sınıflandırmanın yapılmadığı görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi 1973 bütçesini 
rakam olarak verelim; 1973 konsolide bütçesi
nin harcamaları ile gelirlerinin toplamı 
60 953 023 020. lira olarak bağlanmıştır. 

Bütçe gelirlerinin 4 milyar lirası açıktır. Bu 
açık iç istikrazla karşılanacaktır. Yuvarlak ra
kamla 61 milyar liralık bütçenin yalnız 12 mil
yar lirası yatırımlara ayrılabilmiştir. Ötesi, ca
rî harcamalarla,, sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına gidecektir. 

Bu arada şunu belirtmeliyiz ki, bütçenin bu 
ölçüde arıtması ne ekonomideki gelişmenin, ne 
de büyük yatırımlarla hızlı sanayileşmenin; 
yani Türk ekonomisinin bir gereği değildir. 
Bunun gerçek nedenleri 1970 devalüasyonu, 
hesapsız personel kanunu ve bunun malî hü
kümlerinin uygulanmaya konulması, memur 
enflasyonu, israfçı tutum, bütçe açıkları ve 
yanlış ekonomik politikadır. Nitekim, bu bacım
daki bütçede yatırımlar için ancak 12 milyar 
lira ayrılabilmiştir. 

Sayın senatörler, bütçe açıklarının ekono
mimizi nasıl tahribettiğini bildiğimiz için ciddî 
bir endişemiz var; acaba 1973 bütçesi de açık 
verecek midir? 1973 yılı bütçesinin gelirleri ile 
giderlerinin denk olduğu Hükümetçe temin 
edilmektedir. Az önce Sayın Maliye Bakanı da 
burada, bütçenin denk olduğımu arz ettiler. Fa
kat, bu teminata ne ölçüde güvenebiliriz! Bunu 
bizzat Maliye bakanlarının huzurunuzdaki res
mî teminat sözlerine ne kadar bağlı kalabildik
lerini görmek suretiyle değerlendirmek yerin
de olur. 

Ankadaşlarım kim dereli ki, gtinüıı birinde 
memleketin güzide maliyecileri aynı Hükümet
te toplanacaklar ve bizi sözlerimizin ispatı için 
zahmetli eleştirilerden kurtaracaklar ve bir ön
cekinin hatasını bir sonraki söylemeye mecbur 
kalacaktır? 

— 23 — 
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Şimdi yüksek müsaadenizle bütçe denkliği 
noktasında Sayın Başbakan dahil, Maliye ba
kanlarının eski ve yeni sözleri ile bugünkü tu
tumlarında. düştükleri çelişkilerden tipik ve 
düşündürücü örnekler arz ederek eleştirimize 
devam edelim. 

Örneğin; biz, «.1971 yılı Bütçesi denk değil
dir, açık verecektir.» dedik. Zamanın Maliye 
Bakanı Sayın Mesut Erez, 27 Ocak 1971 günkü 
Senato konuşmasında şunları söyledi: 

«1971 yılma ait konsolide Devlet bütçesinin 
ödenekleri toplamı 38 471 969 784 liradır. Buna 
mulkaibil gelir, 37 671 968 784 liradır. Bu duru
ma göre, ödeneklerle gelirler arasında 800 mil
yon fark vardır. Söz konusu fark, iç istikrazla 
karşılanacaktır.» Yani Bakan, 1971 bütçesi 
denktir, açıik yoktur, diye sizlere teminat ver
di. Oysa, kendisinden sonra gelen Maliye Ba
kanı Sayın Sait Naci Ergin yine huzurunuzda 
1 Şubat 1972 günkü yaptığı konuşmada, 1971 
bütçesinin açığını şöyle açıklamak zorunda kal
dı ve «1971 bütçe açığını 4 ilâ 6 milyar arasın
da bir raikam olarak tahmin ediyoruz.» dedi. 
Sonra, kesin rakamlar belli oldu ve 1973 progra
mının 36 ncı sayfasında 1971 bütçe açığının 
5 milyar 730 milyon lira olduğu yazıldı. Peki, 
hani 1971 bütçesi denktif 

Örneğin; biz «1972 bütçesi denk değildir, 
açıktır.» dedik. Bu sefer de zamanın Maliye 
Bakanı Sayın Sait Naci Ergin Senatoda 1 Şu
bat 1972 günkü bütee konuşmalarında buna 
karşı kesin teminat vererek şu iddialı sözü söy
lediler; «Hayır, bütçe açık değildir. Getirdiği
miz rakam tamamen doğrudur. Bütçe denktir 
ve zaten Nihat Erim Hükümetinin bütçe denk
liğinden bir fedakârlık etmesi mümkün değil
dir. Çünkü biz istikrar iddiasmdayız. Bu feda
kârlığı yaptığımız zaman, bütçe ve ekonomi 
politikasından vazgeçmiş oluruz.» İşte Sayın 
Ergin de böyle söyledi. Elbette bunun yanlışlı
ğını da yerine gelen Maliye Bakanı ortaya ko
yacaktı. Nitekim, Sayın Ziya Müezzinoğlu 27 
Kasım 1.972'de 1972 bütçesinin daha başlangıç
ta 8 milyar açığı olduğunu söylemiş ve 12 Ka
sım günü Bütçe Karma. Komisyonunda da yap
tığı konuşmada sözlerine şunları eklemiştir: 

«1972 bütçesinin büyük bir açıkla kapana
cağı anlaşılmış bükmüyordu. 1971'de 6 milyar 
liraya .ulaşan bir açıktan sonra, 1 9 7 2 ^ yeni
den ortaya çıkan böyle bir durum şüphesiz ki, 

I fiyatları daha çok kamçılayacaktır. Bu itibar
la, önce bütçe harcamalarının kontrol altına 
alınması yoluna gidilmiştir. Böylece carî harca
ma kısılmış, bu tedbir de kâfi görülmemiş ve 
kamu sektöründe başka tedbirlere de başvurul
muştur. Çiftçi zirai taban fiyatları artırılma-
mıştır.» 

Bütün bu tedbirler alındıktan sonra bile, 
1972 bütçesi 4 - 5 milyarlık açıktan kurtarıla
mamıştır. 

Nitekim, Devlet Plânlama Müsteşarlığınca 
hazırlanıp yayınlanan 1973 programının 36 ncı 
sayfasının 64 ncü maddesinde, «1972 konsolide 
bütçesinin 3 milyar 755 milyon lira açık verme
si beklenmektedir.» diye yazılıdır. Hani 1972 
bütçesi denkti? 

Maliye Bakanlığımızın geleneksel bir has
talığına daha işaret edelim. 

Bütçe denk, diye çikanldıktan sonra yıl 
içinde ek ödenek talepleri ile bütçe bozulmak
tadır. Buna da bir örnek verelim. 

iSaym Sait Naci Ergin 5 Aralık 1971 günü 
Bütçe Karma Komisyonunda 1972 bütçesi için 
aynen şunları söylemişti : 

«Bu sene arzu ettik ki, bütçedeki istikrarı 
temin edebilmek için açık bir bütçe olmasın, 
sahiden bir bütçe olsun. Sene ortasında her 
hangi bir ek ödenek ihtiyacı kalmasın.» Arka
daşlar, buna rağmen 1972 yılında Hükümet, 720 
milyon liralık ek ödenek istemiştir. 

I Değerli senatörler; 
Maliye bakanlarının «Bütçe denktir.» sözle

rinin Türkiye'de nasıl uygulandığını görüyorsu 
nuz. Bütçe açıklarının basit izahı şudur : Hükü
metler, ellerinde olan bütçe giderlerine hâkim 
olamıyorlar. Prensiplere bağlı kalamıyorlar, za
af gösteriyorlar. Bu özürlerini örtmek için de, 
ellerinde olmayan bütçe gelirlerini fazla iyim
ser gösteriyorlar, şişiriyorlar, büyütüyorlar. Bu 
hata ise, en çok bir yılda meydana çıkıyor; ama 
kimse sorumlu olmuyor. Böylece, ekonomiyi is
tikrar içinde yönetmeyi taahhüt eden ve bunun
la görevli olan hükümetler; ekonomiyi, başta 
kendileri bozuyorlar ve sonra artık düzeltemi
yorlar. Bütçelerin, devlet elinde tüm ekonomiye 
yön veren etkili bir araç olduğu ve bütçe denk
liğini sağlamanın bugünkü bunalımda istikrarın 
ilk şartı haline geldiğini iyi bilen yeni Maliye 
Bakanımızın da yarın mahcup olmamasını te-

I menni ediyoruz ve dostça uyarıyoruz; 1973 Büt-
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çesi de beş milyar civarında açık verecektir ve 
ayrıca 1973 yılı içinde biraz evvel burada temi
nat vermelerine rağmen ek ödenek istemek zo
runda kalacaklardır. 

Arkadaşlarım, bir ekonominin sıhhati ve büt
çenin samimiliği yönlerinden çok önemli gördü
ğümüz bütçe açıkları üzerinde özellikle durduk
tan ve dikkati çektikten sonra, Hükümete, Hü
kümet Programındaki şu taahhüdünü de bugün
den hatırlatacağız. 

«Kalkınma çabalarımızı ekonomik istikrar 
içerisinde yürütmek kararında olduğumuzu bir 
kere daha belirtmek isterim. Bu amaçla bütçe, 
para - kredi ve ödemeler dengesi politikası 
ahenkli, esnek ve etkin bir biçimde uygulana
caktır.» Bu, Hükümet Programında yazılıdır. 

Unutulmamalıdır ki, 1973 bütçesi açık ver
diği ve yıl içinde ek ödenek istenildiği takdir
de, Hükümet Programındaki şu söz de yerine 
getirilmemiş olmakla kalmayacak, zaten kritik 
olan 1973 yılı Türk ekonomisinin ciddi bir bu
nalım yılı olacaktır. 

Değerli senatörler, Bütçe bölümleri üzerinde 
de kısaca duralım : 

1973 yılı konsolide bütçesi; 1972'den beşte 
bir, yani 10 milyar lira fazladır. Oysa, 1971 büt
çesi 6, 1972 bütçesi 4 milyar açık verdiğine gö
re, ayrıca bu fazla 10 milyar lira nereden sağ
lanacaktır? Cevap: «Gelirleri artırarak, borçla
narak.» Hükümet, halktan 140 çeşit vergi aldı
ğını ve yeni bir vergi getirmeyeceğini söylüyor. 
öyle ise, beklenen bu fazla gelirin kaynağı ne
dir? Cevap: «Mevcut vergilerin verimini artır
mak.» 

Görüyorsunuz ki Hükümet, şimdiye kadar 
çok söylenmiş, fakat çaresi bir türlü bulunama
mış bir umuda kapılarak milyarlarla fazla ge
lir sağlayacağını tahmin etmektedir. 

ö te yandan, 61 milyarlık 1973 bütçesinin 49 
milyarı cari harcamalarla transfer giderlerine, 
sadece 12 milyarı yatırımlara ayrılmıştır. Ya
tırımların büyük bir kısmını ise artan fiyatlar 
yutacağı için, bütün müsait şartlara rağmen 
1973'te umulan yatırımlar gerçekleştirilemeye
cektir. Bu konu üzerinde az sonra duracağım. 

Arkadaşlarım, Sayın Erim ve Sayın Melen, 
«Devlet idaresinde ciddi tasarruflara gitmek, 
bilhassa cari harcamalarımızı daha rasyonel bir 
idare şekliyle azaltmak.» sözünü verdikleri hal-
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de, cari harcamalar 1973 bütçesinde çığ gibi bü
yümüş ve bütçenin yarısını geçmiştir. Nitekim, 
cari harcamalar, geçen yıldan 4 milyar lira 
fazladır. Bütçemizin sırtında anormal bir kam
bur olarak yerleşen ve her yıl büyüyen cari har
camaların, yatırımların aleyhine böylesine artı
şının tek nedeni, yalnız Personel Kanunu değil
dir; israfın ve yanlış bir zihniyetin devamıdır. 
Çok tehlikeli bir hastalığın belirtisi olan bu ko
nuyu iyice açıklamakta ciddî yarar vardır. 

Melen Hükümeti Programında Devlet har
camalarının disiplin altına alınacağı, israfın ön
leneceği taahhüt edilmişti. Bu Program sözüne 
rağmen israfın yanı sıra ve aslında memur faz
lalığı şikâyet konusu iken, torba kadrodan 
94 400 yeni memur alındığını Sayın Maliye Ba
kanı 13 Ocakta Bütçe Komisyonunda açıklamış
tır. 

Böylece genel ve kadrolu dairelerdeki... 
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Van) — Me

len Hükümeti zamanında böyle birşey yok. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu 

rakamı kendileri söylediler. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
—• 1971 yılında o. 

CHP GRUBU ADINA HIFZI OĞUZ BEKA
TA (Devamla) — Öyle mi? Zarar yok; bundan 
sonrası için ders olur, ben devam edeyim. 

Böylece, genel ve kadrolu dairelerdeki me
mur sayısı birkaç yıl önce 500 bin iken, bugün 
970 bin 743'e fırlamıştır. Bu sayı, kamu ida
resinin ihtiyacı gereği değildir. Yani Türkiye' 
de memur enflasyonu vardır. Rakamın başka 
bir anlamda düzeltildiğini Sayın Başbakan ve 
Maliye Bakanı söylüyorlar. Bu konuyu önemle 
belirttikten sonra, arz edeceğim öteki hususu, 
memurla alâkalı esas bir davayı ilgilendirdiği 
için, vazgeçmeyip, söylemekte devam etmeyi isa
betli görüyorum. 

Zaten çok fazla şişkin olan memur sayısına 
herhangi bir yılda 94 400 yeni memur kadrosu 
ilâvesi ne demektir. Bunun ne demek olduğu
nun cevabını bizzat Başbakan Sayın Melen'e 
verdireceğim. 

Sayın Melen, eski Maliye Bakanı Sayın Erez' 
in böyle mübalağalı bir kadro istemesi karşısın
da 4 Şubat 1971 günü yüce Senatoda Millî Gü
ven Partisinin sözcüsü olarak şöyle, sert itiraz
da bulunuyordu : 
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«Bu bana çok mübalağalı geldi. Nihayet, 
yirmi, otuz bin kadroya ihtiyacımız olur. Bu, ba
na korkunç bir rakam gibi görünüyor. Bu, ha
kikaten yersiz, lüzumsuz ve korkunçtur.» Görü
lüyor ki, Sayın Melen Başbakan olarak muha
lefette belirttiği sözlerine sadık olduğunu söy
lediler; öyle ise kendilerini tebrik ederim. 

Cari masraflardaki bu anormal, ölçüsüz, yer
siz artış kalkınmamızı engellemekte ve memle
ket ekonomisini olumsuz bir duruma sürükle
mektedir. 

İşte bu sorumsuzluklar yüzünden, artık bu 
yükün altında hiçbir hükümet kolayca kalkamı-
yacaktır. 

Değerli senatörler, cari harcamaların ağır 
yükü millî ekonomiyi bozmakla kalmıyor, dev
let hizmetini de rasyonel olmaktan çıkarıyor. 
Bu ise, Program - Bütçe anlayışına da aykırı
dır. 

Arkadaşlarım, 1973 Bütçesinin, Beş Yıllık 
Plânın 1973 dilimine ve 1973 Programına da 
uygun olması gerekir. Oysa, aralarında bâzı 
farklar görüyoruz. Örneğin; 1972 gerçekleşme 
tahmini % 5,4 olan özel tüketim, «1973 Bütçesi 
ve Plânında % 5,9, Programda ise, '% 4,8 arta
caktır» diye yazılıdır. 1972 gerçekleşme tahmini 
% 8,1 olan kamu tüketimi, 1973 Bütçesinde ve 
Plânda % 8,8, Programda ise % 15 artacaktır 
diye yazılıdır. Bunların izahı güç. 

öte yandan, tüm konsolide bütçe 1973 Bütçe
sinde Programdan bir milyar üç yüz bin lira 
daha fazla görülüyor. Bundan şu çıkar ki, cari 
harcamalar Bütçede, Programdan fazladır. Bu
nun yanında gelirler, 1973 Bütçesinde 1973 
Programından yüksek tahmin edilmiştir. Bu su
retle Programda 925 milyon açık tahmin edildi
ği halde, Bütçede bu açık gösterilmemiştir. 
Konsolide bütçe rakamlarında da farklar var. 

Değerli arkadaşlarım, 1973 Bütçesinin fi
nansmanı üzerinde de duralım. 

Vergi gelirleri tahmini 1972'de 45 milyar 
100 milyon iken, 1973 Programında 46 milyar 
500 milyon ve 1973 Bütçesinde 48 milyar 100 
milyon tahmin edilmektedir. Oysa, vergi gelir
leri gerçekleşmesinin 1972'de 38 milyar civarında 
olacağını kabul ettiklerine göre, vergi gelirle
rinde 1973'te '% 28'i aşacak bir artış bekleniyor 
demektir ki, bu mübalağalıdır. 

Sayın senatörler, söz vergi konusuna gelmiş
ken, çok önemli bir noktaya ilişmek gerek. Sa
yın Melen, 1 Haziran 1972 günü Mecliste ve 2 
Haziran 1972 günü de Senatoda yaptıkları gü
zel konuşmalarda vergi ile ilgili olarak şunları 
söylediler: «Eskiden vergi, sadece Devletin mas
raflarını karşılamak için alınırdı. Halbuki bu
gün vergi, ekonomik politikanın, malî politika
nın ve sosyal politikanın bir aracıdır. Hele 
Plânlı dönemde Plânın etkili uygulama aracı
dır.» Bu sözler doğrudur. Fakat bu sözleri İ973 
Bütçesine uyguladığımızda verginin bu modern 
anlayıştan uzaklaştırıldığını ve maalesef, eski
den olduğu gibi Devletin israfçı cari masrafla
rını karşılamak için alındığını görüyoruz, öte 
yandan vergi, aynı zamanda sosyal adaletin de 
aracıdır. Bu bakımdan, hele istikrar isteyen Hü
kümetler, vasıtalı vergilerde çok dikkatli ve ti
tiz olmak zorundadırlar. Buna rağmen, 1973 
Bütçesinde bu hususa önem verilmediğini görü
yoruz. Şöyle ki, vasıtasız vergiler 1972 bütçe
sinde 15 milyar 500 milyon iken, 1973 progra
mında 17 milyar 600 milyon, 1973 bütçesinde 18 
milyar 300 milyondur. 

Buna karşılık, vasıtalı vergiler 1972 bütçe
sinde 22 milyar 400 milyon iken, 1973 progra
mında 26 milyar 600 milyon ve 1973 bütçesinde 
27 milyar 500 milyona fırlamıştır. Yani, geçen 
yıldan 5 milyar lira fazladır. 

Değerli senatörler, şu halde Hükümet 1973' 
de almavı düşündüğü bu fazla vergiyi de dar ve 
sabit gelirli vatandaşa ödetecektir. Sosyal ada
let ise bunun aksini, yani vasıtasız vergilerin 
artmasını gerektirirdi. Bu yanlış politikanın so
nucu şu olacaktır : Hayat pahalılığının yükü 
daha da ağırlaşacak ve bunu da sade vatandaş 
çekecektir. Oysa dünya ölçüsünde doğru olan 
gerçeğe bakalım. Bir memlekette millî hâsıla
nın artması, o memlekette oturanları mutlu kıl
maya yetmez. Asıl aranan, millî gelirdeki geliş
meden elde edilen fazla gelirin vatandaşlar ara
sında âdil dağılmasıdır. 

İşte 1973 yılı bütçesinin vergi politikasında 
bu sosyal adalet ilkesi de ihmal edilmiştir. 

Arkadaşlarım, vergi dairelerinin cephelerin
de şu güzel sözü yazılmış görüyoruz; «Vergi, 
kalkınmanın temelidir.» Oysa, vergi Türkiye'de 
hükümetlerin cari harcamalarının, israfçı politi
kalarının aracıdır ve bugünkü zihniyet devam 
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ederse, yakın gelecekte bütçe, memurların bir 
maaş bordrosu halini alacaktır. 

Değerli senatörler, yatırımlarda da aynı 
farklılıkları görüyoruz, örneğin; sabit sermaye 
yatırımlarında hız farkları var. 1972'de yüzde 
17,7 gerçekleşecektir denirken, 1973'de plânda 
yüzde 11,8 ve programda yüzde 9,1 yazılıdır. 

Kamu sabit yatırımlarında da, 1972'de yüzde 
19 olarak kabul edilen artış oranı, 1973'de 
Plânda 13,6 ve Programda 23,5'dir. Bu çelişki
lerin de izahında güçlük var. 

Değerli arkadaşlarım, bu bölümü şöyle bir 
sonuca bağlayacağız. Kalkınmak için milletçe 
ve Devletçe amacımız, sanayileşmektir, öyle 
ise, o caba 1973 Bütçesi bunu sağlayacak mıdır? 
Bu sorunun cevabını da verelim. 

Bilindiği gibi sanayileşmenin aracı, yatırım
dır. Bu bakımdan 1972 yılı olumlu geçmemiştir. 
Acaba, 1973 yılma ne getiriyoruz? İşi temelin
den inceleyelim. 

Değerli arkadaşlarım, 1973 Programında 
toplam yatırım 49 milyar olarak düşünülmüş
tür. Bunun 21,5 milyarı sınaî yatırımdır. Bu
nun da 12 milyarı kamu yatırımı ve 9,5 milyarı 
da özel sektör yatırımıdır. Kamu sektörünün 
1973'de yapılması öngörülen 12 milyarlık yatı
rımına karşılık, bütçeye transfer harcamaları 
için 6 milyar konulmuştur. Üstelik, kamu sek
töründeki bu büyük ve ciddî bozukluklar dü
zeltilmeden bu da kamu sektörü tarafından ger
çekleştirilemez. 

özel sektöre gelince; özel sektörde gerçekle
şebilen yatırımların yılda 5 milyara varmadığı 
tecrübelerle sabit olmuştur. 

Şu halde, ne kamu sektörü ve ne de özel 
sektör 1973'de 21,5 milyarlık yatırımı başara-
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maz. Görülüyor ki, 1973 bütçesi vergi bakımın
dan sosyal adalete dönük olmadığı kadar, (He
le bu ağır enflâsyon baskısı altında) kalkınma
mızı hızlandıracak yatırım yapma yönünden de 
gerçekçi değildir. 

Değerli Senatörler, açıkça anlaşılmaktadır 
ki, 1973 yılı Bütçesi Plân hedeflerini gerçekleş
tirecek, dengeli kalkınmayı hızlandıracak, sa
nayileşmeyi ve yatırımları artıracak, hayat pa
halılığını önleyecek, sosyal huzuru sağlayacak 
ve memleketi ekonomik istikrara kavuşturacak 
denk bir bütçe değildir. 

Sayın Başkanım, bir istirhamım olacaktır. 
Bir başka konuya geçiyorum. Halbuki, saat 
13,00'e gelmektedir; ta başlangıçtan sözümün 
kesilme durumu hâsıl olacaktır. Eğer zatıâliniz 
ve arkadaşlarım izin verirlerse, konuyu parça
lamamak için konuşmamın bütünlüğünü koru
makta yardımınızı rica edeceğim ve konuşma
ma yemek tatilinden sonraki oturumda devam 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Konuşmanız kaç dakika süre
cektir? 

CHP GRUBU ADTNA HTFZI OĞUZ BEKA-
TA (Devamla) — ötekisi 5 -10 dakikada bit
mez; takriben bir saat sürer. 

BAŞKAN — O halde, sayın arkadaşlarım, 
sizler de tensip ederseniz öğleden sonraki otu
rumda devam etmek üzere ve yemek paydosu 
için birleşime ara verelim. Zira, sabahki çalış
mamızın bitmesi için daha yedi dakikamız var. 

Saat 14,30'da tekrar toplanmak ve müza
kerelere devam etmek üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 12,53 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Baskanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S, Ü ) 

BAŞKAN — Birleşime devanı ediyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Devlet Baltanı İsmail Arar'in, Cumhu
riyetin Ellinci Yıldönümünün kutlanması hak
kında kanun tasarısının havale olunduğu komis
yonlardan alınacak beşer üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/47, 4/83) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyetin İlânının• 50 nci Yıldönümünün 
kutlanması hakkındaki kanun tasarısı Afili et 
Meclisinde kabul edilip Cumhuriyet Senatosuna 
gelmiş bulunmaktadır. 

Zamanın darlığı dolayısıyle sözü geçen ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu, İçişleri, 
Millî Eğitim, ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5'er üye alınmak suretiyle kurulacak Geçici 
bir Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

İsmail. Arar 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Sözü edilen komisyonlardan 
belli sayıda üyeler alınmak suretiyle Geçici Ko
misyon kurulması hakkındaki önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Öz
bek'in, Millî Eğitim Bakanlığı ile Çalışma Bakan
lığı bütçelerinin programdaki yerlerinin değişti
rilmesine dair önergesi (4/85) 

BAŞKAN — Bütçenin görüşülmesiyle ilgili. 
gündemle, ilişkin bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bakanlığımın Senatodaki Bütçesinin görüşme 

gününün Çalışma Bakanlığıyle değiştirilmesi 
uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Hazırlanan programa göre Ça
lışma Bakanlığı Bütçesinin 5 Şubat 1973 Pazar
tesi günü saat 09,30 başlaması gereklidir. Öner
ge, Çalışma Bakanlığı Bütçesinin Millî Eğitim 
Bakanlığıyle yer değiştirmesine; yani 3 Şubat 
1973 Cumartesi günü saat 14,30'da başlaya
cak Millî Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı bütçe
lerle yer değiştirilmesi hususuna matuftur. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Böylelik
le Çalışma Bakanlığı Bütçesiyle Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesi yer değiştirmiş bulunmakta
dır. 

3. — Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in 
Amerika'nın Santa Barbara şehrindeki iki hari
ciyecimizin öldürülmesi olayına dair gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı gündem 
dışı söz istemişlerdir. Sayın Bakan, buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
—• Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyele
ri ; 

Milletçe nefret ve derin bir üzüntüyle karşı
ladığımız Santa Barbara şehrinde iki diplomatı
mıza vâki şen'i suikast olayı hakkında resmî bil
gileri arz etmek üzere huzurunuzda söz almış 
bulunuyorum. 

Basın ve yayın vasıtalarından öğrenmiş ola
cağınız veçhile, Amerika Birleşik Devletlerinin 
Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde va
zife görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Baş
konsolosu Mehmet Bay dar ile, Konsolos Bahadır 
Demir, 27 Ocak 1973 Cumartesi günü menfur 
bir suikastın kurbanı olmuşlardır-. 

Hepimizi derin kaderlere gark eden, Dışişle
ri Bakanlığının bu iki kıymetli mensubunun şa-
hadetiyle sonuçlanan olayın evveliyatı ve 
cereyan tarzı, derhal Washington Büyükelçiliği
miz aıacılığıyle yaptırdığımız tahkikat ve bize 
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1)U âna İcatlar intikal eden bilgile; e güre su şe
kilde cereyan etmiştir : 

Los Angeles Başkonsolosluğu Bakanlığa gön
derdiği o Ekim tarihli bir yazıda, G70. Komero 
(Minyon, MonteeitoMa ikamet etmekte olan 
Gourg Yaniki adlı bir Amerikan vatandaşının 
Başkonsolosluğa müracaat la eski bir İran va
tandaşı olduğunu. İkinci Dünya Savaşı sırasın
da Sovyet işgali üzerine Beyrut 'a kaçtığını , ora
da, Menfa'da bulunan bâzı Türklerle tanıştığını 
ve yine bu Türkler in bir inden Abdülhamif ' in sa
rayından kaçırıldığını iddia ettiği İ ta lyan ressa
mı G. Furell i 'nin suluboya bir resmini satmaî-
dığmı. ayrıca kendisine o sırada Menfa Ma bulu
nanlar ın imzalarını havi bir 2,5 li-alık banknot 
bu lunduğunu ifade eylediği ve resim ile bankno
tu hiçbir maddî karşılık beklemeden Türk Hükü
metine vermeyi tasar ladığını beyan ettiği, bu
nunla 'beraber konuşmadan bu şahsın manen tat
min edilmeyi beklediği kanısına /a ı i ldiği bildi
rilmiş, müracaat sahibine verilecek cevap hak
kında ta l imat istenmiştir. 

Keyfiyet Devlet Bakanlığı Kü l tü r Müste
şarlığının bilgisine sunulmuş ; a lman cevapta, 
Kül tü r Müsteşarl ığı keyfiyetin memnunlukla 
karşı landığını , sözü edilen tablo ve banknotun 
devredilmesi halinde resini ve heykel müzesi 
koleksiyonlarının zenginleşeceğini belirt ere k. 
Gourg Yaniki 'ye göstermiş olduğu alâkadan do
layı teşekkürlerimizin iletilmesini istemiştir. 

Bakanlıkça durum :!'•) Kasımda Los Angeles 
Başkonsolosluğuna bildirilmiştir. 27 Ocak günü 
Başkonsolosumuz Mehmet Bayda'•, refakatimle 
Konsolos Bahadır Demir olduğu halde söz konu
su tabloyu teslim almak üzme git t ikleri Santa 
Barbara 'da Balt imore otelinin özM İni bölümün
de. bu suikastı tasmim ettiği anlaşılan şahısla ye
meğe o turduklar ı vakit, suikastçı taraf ından ta
bancayla vurulmuşlardır . Başkonsolosumuz olay 
mahallinde. Konsolosumuz da kaldırıldığı has
tanede maalesef vefat etmişlerdir. 

2S Oeak Pazar sabahı olay öğrenilir öğrenil
mez. Washington Büyükelçimize Amerikan Dış
işleri nezdinde derhal teşebbüste bulunarak, ola
yın cereyan tarzı hakkında resmî tahkika t so
nuçlarının tarafımıza ayrıntı l ı şekilde bildiı ilme
sini, olayın failinin ve varsa suç ortaklarının sü
rat le müstehak oldukları şekilde cezalandırılma
larının sağlanmasını , Amerika Birleşik Devlotle-
ı indeki Türk temsilcilikle! inin ileride bu gibi te-
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{ rörizm hareket ler ine mâruz bırakı imamaîarını ve 
aynı zamanda Ameı ika 'nm muhtelif bölgelerinde 
yaşayan vatandaşlarımızın güvenliklerinin de ko
runması için lüzumlu bilcümle tedbirlerin alın
masını talebetmek üzere ta l imat verilmiştir. 

Diğer taraf tan, Ankara 'dak i Amerikan Bü
yükelçisini de nezdime davet ederek, aynı şekil
de teşebbüste bulundum. Hadiseyi öğrenil- öğ
renmez derin üzüntü ve teessürlerini bize telefon
la., ulaştırmış bulunan Büyükelçi , görüştüğümüz
de bu ifadelerini t ekra r layarak , olayın hakikî 
mahiyetinin meydana çıkarılması ve suçlunun ve-

! ya suçluların cezalandırı lmaları için gerekli her 
şeyin yapılacağını bildirmiştir . 

Menfur olayla ilgili olarak mahallinde gerek
li tert ibatı almak üzere, Washington Büyükelçi
liğimiz Müsteşaı ı Ekrem Güvendiren derhal 
Los Angeles'e izam edilmiştir. 

Dün sabah Amerika Dışişleri Bakam Mı . Ito-
gersden aldığım şahsî bir mesajda ; kendisinde 
bii" şok tesiri yapmış olan ve iki mümtaz T ü r k 
hariciyecisinin ölümüne sebebiyet veren bu çıl
gın şiddet hareket inden duyduğu en derin te
essürleri. taziyetleri ifade edi lmekte; Amer ikan 
Federal Soruştuı ma Bürosunun meseleye el koy
duğu ve alınacak bilgile; in derhal Hükümet imi
ze ulaştırılacağı ifade olunmaktadır . 

Yürütülen soruşturmalar la olayın esas mahi
yeti, münfeii t bir vaka mı olduğa, yoksa daha 
geniş bir t e i t ip karşısında nıı bulunulduğu şüp
hesiz ki. ortaya çıkacaktır . Bu vahşi suikast ola
yı hakkındaki maruzat ım şimdilik bundan ibaret-

I tir. Elde edilecek mütemmim resmî malûmat 
Yüksek Meclisime ve kamuoyumuza arz oluna
caktır . 

Bu insanlık dışı cinayet hallerinin alınınasın-
I dan bu yana, memleketimizden ve yabancı lar

dan al ınmakta olan telgraf ve mektuplarda , bu 
I barbarca, hareket tekin edilmekte ve asil mille

timize hizmet ederken hayata «(izlerini yuman 
görev kurbanı diplomatlarımızın kaybı doiayı-
sıyle içten taziyeler ifade olunmaktadır . 

Bu arada Los Angeles Belediye Başkanının 
da, menfur katil hadisesi dolayısıyle üzüntü ve 
taziye ifade eden bir bildiı i yayınladığı ve ayrı
ca Belediye Başkanlığı Protokol Şefinin ralı-

! methimin eşlerinin evlerinde taziyede bulunmak 
üzere görevlendirildiği YYashiııgton Büyükelçili-

i ğimizden bugün is 'ar olunmuştur , 

34 — 
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Ayrıca, kayıp müteveffa diplomatlarımızın 
Türkiye'ye- cenazelerinin resmî bir uçakla gön
derileceği de YVashinü'ton'dan bildirilmiştir. 

Sayın senatörler. Türkiye- Cumhuriyetinin | 
yarım asırlık tarihinde, Bakanlığımız mensupla-

IV - GÖRÜŞÜLEN 
1. — 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Biit-

ve Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/73i; Cumhuriyet Senatosu 1/12i) (S. Sayısı: 
167) 

BAŞKAN — (kimlini iyet Halk Partisi (bubu 
adına Sayın Hıfzı Oğuz Bekata. konuşmanıza de
vam etmek üzere buyurun. 

V. II. P. GRUBU ADİNA HIFZI OrtUZ Biv 
KATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli sena
tör arkadaşlarım ; 

Şimdi, konuşmamın son bölümüne gelmiş bu
lunuyorum. Böylece bütçe eleştirilerimizin de 
son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Buraya ka
darla -konuşmamızdan 12 Mart 197.1 'den bu yana 
geçen 23 ay içinde reform hükümetlerinin bir tek 
reform tasarısını bile olumlu bir sonuca bağla-
yamadıklarını ve bunun nedenlerini gördük. Öte 
yandan. 1973 bütçe yatırımlarıyle h;zlı ve denge
li kalkınmamızın ve sanayileşmemizin, ekonomik 
istikrarın ne .ölçüde gerçekleşeceği hakkında da 
bir fikir edinmiş olduk. 

Şimdi, acaba Hükümet bugünkü ekonomik 
bunalımı çözmek için, fiyat artışlarını, hayat pa
halılığını. enflâsyonu önleyecek tedbirleri almış 
mıdır? Bunların ekonomimizdeki olumlu sonuç
larını görmek mümkün müdür.' 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda şimdi kı
saca bunu da inceleyeceğim. 

Sayın senatörler, eleştiri usulümüze uyarak. 
önce bu noktada hükümetlerin Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve millete verdikleri resmî ta
ahhütleri görelim : 

Erim Hükümeti programlarından aynen oku
yorum : «Hayat pahalılığı ile, suni fiyat artışla
rı y!l e, haksız kazanç sağlayanlarla etkili şekilde 
mücadele edilecekti!'. Bu konuda gerekli iktisa
dî ve hukukî tedbirler alınacaktır'.» sözü veril
miştir. 

Melen Hükümeti programından >okuyorıım : 
«Hayat pahalılığı ve sunî fiya>t artışları ile ve 
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rı arasında ilk defa böyle bir m-nfur suikasta 
kurban giden vazife şehidi bu iki kıymetli arka
daşımızın aziz hâtırası önünde huzurunuzda say
gıyı e eğilir, mukedder ailelerine kalbî taziyele
rimi tekrar ederim. 

İŞLER (Devam) 

haksız kazanç sağlıyanlarla. iktisadî ve hukukî 
tedbirler alınarak mücadele edilecektir. Vatan
daşlarımızı istikrarlı bir fiyat politikası içimle 
sunî fiyat artışlarına karşı ıkorumayı en başta 
gelen görevlerimizden biri saymaktayız.» 

Şimdi bakalım Hükümet bu görevlerini ye
rine getirmiş midir? 

Değerli senatörler. Türkiye'de sorumlu Hü
kümetlerin ekonomimize vaktinde cesaretle teş
his koyamadıkları için hayat pahalılığını her-
gün kameılıyan fiyat artışlarına karşı etkili 
•tedbirleri de zamanında alamadıkları ve böy
lece memleketin ekonomik bunalımlardan ya
kasını bir türlü kurtaramadığı, vatandaşın is
tikrarlı. huzurlu bir hayata kavuşamadığı kim
senin inkâr edemiyeceği bir gerçektir. Üzüntü 
ile söyleyetlim ki. Melen Hükümeti de, bu 'kötü 
geleneği sürdürmüştür. Bu yüzden, ilk hataların 
geçmişte başlamasına rağmen, artan hayat pa
halılığının Reform Hükümetleri aleyhine işle
yen yaygın bir halk tepkisi halinde oluşmasına 
da meydan verilmiştir. Memleketimizdeki hayat 
pahalılığı artık yalnız ekonomik bir sorun değil
dir; aynı zamanda halkımızın sağlığım ve sos
yal bünyeyi tehdit eden ahlâk çöküntülerine 
yol açan umut kırıcı bir dert olmuştur. Hele 
büyük şehirlerdeki hayat pahalılığı sade vatan
dasın üstüne bir âfet gibi çökmüştür. 

Burada bir önemli soru akla gelebilir. Aca
ba Türkiye'deki bu fiyat artışları dünya kon
jonktürünün tabiî bir sonucu mudur? Acaba 
bugünkü anarmol fiyatlar Türkye ekonomisi
nin normal bir gereği midir? Acaba bu artışla
rın sunî ve haksız çıkarlara dayanan gayrî meş
ru tarafları var mıdır? Ve acaba Hükümet ge
rekli tedbirleri zamanında almış mıdır? Konuş
mamızda bütün bu sorunların cevaplarını da 
bir bir vermeğe çalışacağım. 

Arkadaşlarım, evet 1970 devalüasyonu bir 
kısım maliyetleri artırmıştır. Evet. bir ölçüde 
talep baskısı vardır. Evet. zaman zaman 'geçici 
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mevsimlik fiyat artışları oluyor. Fakat bunlar 
bir dereceye .kadar etkilidir. Türkiye'deki fiyat
lar ise, bunların tesir ölçülerinin çok üstünde 
anormal şekilde artmış ve arıtmaktadır. Bu yüz
den Türkiye ekonomik bir bunalım içindedir. 
İşte biz bunun için, «Bu fazla artış sunîdir, hak
sızdır, gayrimeşrudur, tehlikelidir ve Hükü
metler işi s ağıla m tutsalardı buna meydan ver-
ımezlerdi» diyoruz. 

Değerli senatörler, bu eo!k önemli konuda 
Hükümetin tutumunu 'dikkate değer belgeleriy
le görmek hepimiz için düşündürücü ve uyan
dırıcı lOİacaktır. 

Sayın Başbakan Ekim ayı ortalarında yap
tıkları bir konuşmada iktisadî durumun mem
nuniyet verici olduğu, istikrarın sağlandığı ve 
fiyait artışlarının durduğu müjdesini vermişler
dir. Oysa, ekonomik durum memnuniyet verici 
değildir, istikrar sağlanamamıştır ve fiyatlar 
artmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu görüşümüze kar
şı çıkacakları şimdiden önlemek; için, sizlere bu 
itirazları yapacak olanların resmî itiraflarını da 
arz edeceğim. 

1. — Maliye Bakanlığınca hazırlanan, 1972 
yıllıik Ekonomik Eaporunuıı 84 ncü sayfasından 
okuyorum : «1971 - 1972 Ocak, Eylül ortaılama-
ları artışı, geçtiğimiz yıllardakini de aşmış ve 
c/c 19,6'ya ulaşmıştır. Bunun nedeni; son iki yıl
dır fiyat endeksinin mevsimlik hareketlere uy
mayarak sürekli artış göstermesidir. Yani faz
la fiyat artışları sunî ve anormaldir.» 

2. — Sayın Maliye Bakanının Bütçe Karma 
Komisyonunda, 12 Aralık 1972'de yaptığı tak
dim konuşmasının 26 ncı sayfasından olkuyo-
rum : «Ekonomik dengeyi bozucu nitelikteki 
fiyat artışlarını durdurmak ve ekonomiyi belli 
bir istikrar düzeyine ulaştırmak için her şey
den önce fiyatlardaki artış hızını kesmek gere
kiyordu. Yani tehlikeli ölçüde fiyat artışları 
vardı ve bunun için Hükümetçe tedbirler alın
ın aık gerekiyordu.» 

3. — Sayın Ticaret Bakanı 5 Ocak 197-'] gün
kü gazetelerde çıkan resmî basın toplantısında 
aynen- şunları söylemiştir : «Devalüasyondan 
sonra % 6 oranında bir artış olmuş. 1971 'de bu 
oran % 23'e yükselmiştir.» Ticaret Bakanı bâzı 
kişilerin normal ekonomik gelişmenin dışında 
sunî fiyat artışlarıyle büyük kârlar sağladık

larının sonulması üzerine de şu cevabı vermiş
tir : «Mevcut düzensizlikten doğan fiyat artış
ları vardır. Ancak, elimizdeki mevzuat yeterli 
değildir, bu yüzden tedbir alınamamaktadır.» 
demiştir. 

Değerli Senatörler, resmi rapordan ve ba
kanların konuşmalarından açıkça anlaşılıyor ki, 
Türkiye'de ekonomik dengeyi bozacak tehlike
de fazla fiyat artışları vardır. Bu, normal de
ğildir, mevcut düzensizlikten doğmaktadır. 

Görüyoruz ki Hükümet, mevzuat yetersiz
dir diye tedbir alamamıştır. Bunu böylece tes
pitten sonra birbirimize sormalıyız. Memleketi 
böylesine bir ekonomik bunalıma sürükleyen 
anormal gayrimeşru hareketler varsa ve bunla
rın önlenmesi için mevzuat yetersiz ise, -bunu 
yeterli şekilde kimin hazırlaması lâzımdı? El
bette Hükümetin.. Şu halde tedbir alınması 
mümkün iken bu tedbirleri kim almamıştır? 
Hükümet. Nitekim, olanlar olduktan ve iş bu
günkü duruma geldikten sonra üç gün önceki 
27 Ocak 1973 tarihli gazetelerde şu başlığı oku
yoruz; «Bakanlar Kurulu fiyat artışları konu
sunu görüştü.» Demekki te'dbir aranmaya yeni 
başlanmış. Demekki hükümet, bu konuyu an
cak üç gün önce ciddî olarak ele almış. 

Arkadaşlarım, açıkça görülüyor ki, bu ka
yıtsızlığın, bu ihmalin mazur görülecek maze
reti yoktur ve bunun inandırıcı izahı da yapı
lamaz. Çünkü, Hükümet haksız fiyat artışları
na vaktinde el koymamış, etkili mücadele etme
miş, işin seyircisi kalmıştır. Ye hâlâ rapor ince
lemekte olup, esaslı tedbirlerini almış değildir. 
Böylesine gecikmiş tedbirlerin nerelere ve neye 
yarayacağını da zamanla göreceğiz. 

Değerli senatörler, memleketimizdeki hayat 
pahalılığının nedenli bir mesele olduğunu daha 
da iyi anlayabilmek için dünyaya bir bakmak
ta isabet olacaktır. Bu hususta tam bir fikir sa
hibi olmak ve Türkiye hakkında gerçeği tam 
gösterebilmek için ise, 1971 - 1972 ortalamasına 
göre dünyadaki resmî fiyat artışlarını sıralaya
cağız. 

Fiyatl a i- Amerika'da c/c 2,9 artmış, Yunanis-^ 
tan'da c/c 4 artmış, Belçika'da c/c 5,4 artmış, Ja
ponya'da c/( 5,6 artmış, Almanya'da % 5,7 art
mış, İtalya'da c/c 6 artmış, Fransa'da % 6,1 art
mış, AvustrahTa'da % 6,1 artmış, İngiltere'de 
'••% 6,6 artmış ve aynı dönemde Türkiye'de % 18 
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artmış. Görülüyor ki, dünyanın belli başlı ülke
lerindeki artış oranlarının en yükseği % 6 ci
varındadır. Buna rağmen Türkiye'deki artış, 
başka ülkelerdeki en büyük artış olan % 6'tıın 
tanı üe katı olarak % 18'e fırlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yabancı ülkelerdeki 
devlet adamları, % 8 ilâ % 6 fiyat artışlarını 
alarm işareti diye alarak, derhal ciddî tedbirle
re başvurmuşlardır. Nefce'kim, Amerika'da fiyat
lar dondurulmuş ve bunun olumlu sonuçları 
alınmıştır. İngiltereMe de bu yola gidilmiştir. 
Japonya'da fiyatların gerilemesi sağlanmıştır. 
Batı Avrupa'da ise fiyat artışlarının bu ülke
ler ekonomilerini tehlikeli şekilde tehdit ve enf
lâsyonu tahrik edeceği inancında birleşilerek 
derhal ortak tedbirlere başvurulmuştur. Nite
kim, Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil do
kuz memleket Ekim ayı sonunda yaptıkları top
lantıda enflâsyonla etkin bir mücadeleyi sür
dürmeyi ve fiyat artışlarını belli bir sınır için
de tutmayı kararlaştırmışlardır. Bu karara gö
re 1973 yılı için tespit edilmiş olan azami nispî 
artış oranı % 4'ü aşmayacaktır. 

Arkadaşlarımı, yabancı ülkelerdeki iktisatçı
ları, maliyecileri ve devlet aranılanın telâşa dü
şüren. birleştiren, kendilerini ortak tedbirler 
almaya zorlayan fiyat artışları ortalamasının 
c/c 3 ilâ c/c 6 olduğunu gördünüz. Avrupa ülke
lerindeki bu nispî fiyat artıslai'inın en çok c/( 4 
seviyesinde durdurulması için topluca karar al
malarının nedeni ise, % 4'ü aşan fiyat artışla
rının enflâsyon kapılarını zorlayacağı tehlike
sidir. Türkiye'deki fiyat artışları ise, 1972'de 
c/c 18'dir ve Hükümet, herşey olup bittikten 
sonra tedbir aramak üzere konuyu ancak üç gü-n 
önce ele almış bulunuyor. Bunun sonucu ne olur. 
Bu sorunun cevabını Maliye Bakanına verdire
ceğiz. 

Kayın Müezzinoğlu 12 Aralık 1972 günü 
Bütçe Karına Komisyonunda şöyle söylemişti : 
«Artışlar kontrol altına alınmadığı takdirde 
Türk ekonomisinin uzak olmayacak bir gelecek
te tekrar bir dar boğaza girmesi veya düşmesi 
mukadderdir.» Peki, Devlet ölçüsünde gerekli 
âcil tedbirleri kim alacak? Hükünnet. Hükümet 
şimdiye kadar neden almamış'?.. Buna da Tica
ret Bakanı cevap veriyor. «Mevzuat yetersiz
dir.» Öyleyse şimdi ne olacak?.. Bu soruya da 
Devle't Bakam Sayın Arar üç o;im önce Hükü-

I met sözcüsü olarak 27 Ocak 1973 günkü gaze
telerde çıkan şu karşılığı veriyor. «Bakanlar 
Kurulu fiyat hareketleri ve bu konuda alına
cak istikrar tedbirleriyle ilgili olarak Maliye 
ve Ticaret Bakanlıklarınca hazırlanan raporları 
ele almıştır.» 

Değerli senatörler, ibret verici sahneyi böy
lece gördükten sonra, enteresan bir tartışmayı 
belirteceğim. Hükümet üyeleri ekonomik duru
mun iyi olmadığını nihayet gördüler. Bunun 
sorumluluğunun da farkındalar. Öyle ise, acele 
ciddî tedbirleri almakta birleşecekleri yerde, 
yıl içindeki aylık rakamların oranlarının gö
rüntüleriyle savunma tesellisinde birleştiler. Ör
neğin; sayın Maliye Bakanı Bütçe Karma Ko
misyonunda ; «Türkiye şartlarına uygun istik-
rar ortamına girmeye çalıştük ve nitekim top
tan eşya fiyat endeksi 1971'de 21,55 iken 1972' 
de c/c 15,47'ye düştü» dedi. (Sayın Ticaret Ba
kanı 5 Ocak 1973 günü, «1971'de artış oranı 
c/c 23'e yükselmişti. 1972 için % 10 civarında 
bir artış beklememize rağmen % 13 bir artış 
olmuştur» dedi. 

Sayın Devlet Bakanı 18 Ocaktaki yazısında; 
«Toptan eşya fiyatları 197Tin ilk 11 ayında 
% 21 oranında, 1972'nin aynı döneminde c/c 18,3 
oranında arttı. Ankara geçinme endeksi aynı 
dönemde r/r 23,5 ve 1972'de % 21,2 arttı» de
di. 

Sayın bakanların bu iyi niyetli gayretlerini 
de belirttikten sonra ciddî 'belgelerle gerçeği 
tespit edelim : 

1). İktisadî İşbirliği Kalkınma Teşkilâtının 
yayımladığı temel iktisadî göstergeler raporun
da 1972'nin 10 ucu ayında Türkiye'deki fiyat 
artışlarının % 17'ye çıktığı; Türkiye'nin böy
lece OECD ülkeleri arasında fiyat artışlarında 
başa geçtiği yazılmakta ve 1972 sonunda bu ar
tışların c/c 20'yi bulacağı tahmin edilmekte idi. 

2. Ticaret Bakanlığının ve Devlet İstatis
tik Enstitüsünün resmî rakamlarına da daya
nan 1972 yılı ekonomik raporun 84 ncü sayfa
sından aynen okuyorum : 

«1971 yılında, 1970 yılma göre toptan eşya 
fiyatları genel endeksi ortalama olarak % 15,9 
oranında artmıştır. 1971-1972 Ocak - Eylül or
talama artışı geçtiğimiz yıllardakini de aşmış 

ı ve c/c 19,6'ya ulaşmıştır.» 
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3) Devlet Plânlama Teşkilâtının 9 gün ön
ce 21 Ocak 1973 günü yayımladığı raporunu 
okuyorum : Toptan eşya fiyatları endeksi 1970' 
de % 6,7 1971'de c/c 15,9 ve 1972'de Vr 18,3 art
tı.» 

Elinizdeki 1973 Karma Bütçe Komisyonu
nun 26 Ocak 1973 tarihli raporunun 7 nci say
fasından okuyorum : 

«1972 yılında, daha önceki yıllar seviyesini 
aşan önemli fiyat yükselişleri olmuştur. Toptan 
eşya fiyatları genel endeksi 1970 yılında c/c 6,7 
ve 1971 yılında c/c 15,9 oranlarında yükselmiş
ti. 1972'nin 11 aylık döneminde ise r/c 17.8 ora
nını bulmuştur.» 

Değerli senatörler, görülüyor ki, resmî bel
geler ve bakanlar Türkiye'deki fiyat artışları
nın 1970 yılında % 6,7 ve 1971 yılında ck 15,9 
olduğunda birleşiyorlar. 1972 yılında ise bu 
artış- oranını % 17,8, % 18,3, •% 19,6 ve c/c 20 
olarak tespit edilmiş bulunuyorlar. Buna göre 
hangi rakamıı alırsanız alınız, 1972'deki fiyat 
artışlarının 1971'deiki c/c 15.9'un üstüne çıktığı 
meydandadır. 

Şu duruma göre Hükümet fiyatları durdu
rucu ve düşürücü hiçbir esaslı tedbir almamış
t ı r ; ya da tedbir almış ise, bu tedbirler olum
lu bir sonuç vermemiş demektir. 

İşte, oranı düşük gösterebilmek için, bakan
ların telâşlı gayretleri, 1972'de alman tedbirler
le fiyat artışlarım 1971 'den aşağı düşürdükle
rini ispat etmek içindir. Fakat ne yapalım ki, 
kendilerini İktisadî İşbirliği Kalkınma Teşkilâ
tı, İstatistik Enstitüsü, Ticaret Bakanlığının 
resmî rakamları, 1972 yılı ekonomik raporu, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve nihayet Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 50 kişilik Karma Büt
çe Komisyonu raporu tekzip ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca bütün bunla
rı da hergün artan hayat pahalılığının altında 
ezilen sade vatandaş tasdik etmektedir. Dünya
da iktisatçılar', maliyeciler, devlet adamları 
kendi ekonomilerinde görülen % - ilâ c/c 6,6 
arasındaki fiyat artışlarında alarma geçerler 
ve enflâsyon korkusu ile fiyatları c/c 4'ten yu
karı çıkarmamak için ciddî tedbirler alırlar; 
fakat Türkiye fiyat artışlarında dünya birinci
si olur ve artış oranı ^ 18'e kadar fırlar; yani 
enflâsyonun içine girer, buna rağmen Hükümet 
henüz rapor hazırlatmakla ve işi Bakanlar Ku-

f ruluna 3 gün önce gelinmekle yetinirse böyle 
I bir hükümete tedbirli hükümet denilemez. 

Bu tutumla 1973 yılı tenimath, istikrarlı bir 
I yıl olamaz. Üstelik, eğer etkili tedbirler sürat-
I le alınamazsa Türkiye yeni bir ekonomik bu-
I nalım tehlikesinin içine girecektir. 

Arkadaşlarım, oysa bir partiye, ya da par
tilere dayanmayan partilerüstü bir Hüküme-

i tin ilk işi halkı yanma almak olmalı idi. Bu-
I nun yolu ise halkın içinde bunaldığı dertlere 
I çare aramak ve bulmaktır. Nitekim bozulan 
I emniyet ve asayişi düzelten güçlerin yanında 

yer alan vatandaş, hergün hayatı biraz daha ya-
I sanmaz duruma sokan hayat pahalılığında, 

kendisini sahipsiz gördüğü için Hükümetin ya
nma değil, karşına geçmiştir. 

I Şimdi bu konuyu bir sonuca bağlarken önem
li bir iki noktayada işaret edelim : 

Hayat pahalılığının c/c 15,9 arttığı 1971 yı-
I lında kurulan Birinci Erim Hükümeti, progra-
I mnıda bu konuya hiç dokunulmamış olduğun-
I dan, 6 Nisan 1971 günü huzurunuzda Hükümet 

programı üzerinde yaptığımız konuşmada bu 
I ciddî eksiği belirtmiş ve «Halkımız hayat pa

halılığının altında inlemektedir, Hükümet bu 
I ıstırabı hafifletecek tedbirleri biran (ince alma-
I lıdır.» demiştik. Oysa Reform Hükümeti prog

ramında böyle bir taahhütte bulunmadığı için 
I olacak, tamamen aksini yapmakta kendisini ser

best saymış ve Devlet elindeki maddelere ve 
I hizmetlere; örneğin kömüre, PTT Ye zam yapa-
I rak fiyatları seri halinde kamçılamak suretiyle 
I hayat pahalılığını daha da artırmıştır. 

I 16 Aralık 1971 günü huzurunuzda okunan 
İkinci Erim Hükümeti programında ise, bu ko
nuya şu cümle ile dokunulmuştur: «Hayat paha
lılığı ile, seri fiyat artışları ile, haksız kazanç 

I sağlayanlarla etkili şekilde mücadele edilecektir. 
Bu konuda gerekli iktisadî ve hukukî tedbirler 
alınacaktır.» Fakat, Hükümet gerekli iktisadî 
ve hukukî tedbirlerden hiçbirini alamadığı için, 
belediyeler de idarî tedbire artık lüzum görme
mişler ve hayat pahalılığı hükmünü bütün mem
lekette korkusuz sürdürmüştür. 

Değerli arkadaşlarım. Melen Hükümeti dö
neminde ise. meselenin büyük önemine rağmen. 
bugüne kadar Devlet çapında tedbirlerin ele 
alınmadığı ve savsaklandığı meydandadır. Oysa 

J daha 4 ay önce Hükümete verilen bir raporda, 
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«Böylece kısa dönemde birbirini izleyen fiyat 
artışları, diğer ekonomik faktörlerle birleşerek 
enflâsyonu kendi içinde besler hale gelmekte
dir.» diye dikkat de çekilmişti. Bununla bera
ber «Biz, daha önce etkili tedbir aldık» diyecek 
bir yetkili çıkarsa, bunun cevabını da Hükümete 
verdirerek eleştirimizi bir sonuca bağlayaca
ğım. 

Sayın Maliye Bakanı bizzat Bütçe Komisyo
nunda alman Hükümet tedbirleri için 12 Ara
lık 1972 günü «Bu tedbirlerle cnflâsyomst bas
kının durdurulduğu henüz ileri sürülemez.» de
miştir. 

Sayın Ticaret Bakanı 5 Ocak 1973 günü söy
lediği şu sözlerle tedbirsizliği daha da aydınlığa 
kavuşturmuş ve «Arzu edilmeyen ve bir prob
lem haline gelen fiyat artıslanvle karşı karşıya 
gelmiş bulunuyoruz» demiş ve ciddî bir insan 
olarak şu itirafı yapmıştır. «1972 yılındaki uy
gulama başaralı olmamıştır.» Bu Ticaret Baka
nının sözü. Yine Ticaret Bakanı 3 gün önce 
27 Ocak 1973'tc «Ancak bütün gayretlere rağ
men fiyatların gene de istenen seviyenin üstü
ne çıktığı, artış hızının beklenenden fazla oldu
ğu bir vakıadır.» demiştir. Yani işin artık 
savsaklanacak tarafı yoktur. 

Sayın arkadaşlar, 197-'] Bütçesi de bu soruna 
olumlu bir deva getirememektedir. Çünkü, par-
tilerüstü hükümetler Anayasaya karşı taraf ol
mayı canla, başla başarmışlardır. Fakat reform
lar, Türk ekonomisi ve hayat pahalılığı karşı
sında ise tam bir tarafsızlık politikası gütmüş
lerdir. Reformlar karşısında Hükümetin taraf
sızlığını arz etmiştim. Ekonomimizin tarafsız 
seyircisi olmasının sonueunııda arz edeyim: 

Hükümetin bu tarafsızlığı sayesinde Devlet 
bütçesi her yıl 4 - 0 milyar açık vermektedir. 
Devlet Maliyesi dengesiz, para, kredi, vergi po
litikası düzensizdir. Kamu tüketimi plân hedef
lerini aşmaktadır. Kamu finansman kaynakları 
sağlam değildir ve Merkez Bankası zorlanmak
tadır. Cari harcamalar çığ gibi büyümektedir. 
Sanayide ve ticarette özel çıkar tekelleri kurul
makta ve bunların maliyet, kâr ve kazançları 
üzerinde durulmamakta, % 40 - 80 aşırı kârlar 
karşısında göz yumulmaktadır. Sanayi ve ta
rım ürünlerinin üreticiden, tüketiciye ulaşma
sında sunî el değiştirmelerin çoğaltılması ve bir 
aracı saltanatının kurulması teşvik görmekte
dir. 
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1970 yılında 10 milyar olan kâğıt para, bu
gün 20 milyara çıkarılarak piyasaya dökülmüş
tür. Bu ve benzeri nedenler yüzünden Ağus
tos 1970 devalüasyonundan bu yana fiyatlar 
c/r 50'ye yakın artmıştır. Ciddî ve esaslı tedbir
ler alınmamıştır. Alman yama tedbirler ise, bir 
sisteme bağlı ve ahenkli bir politikayı tamamla
yan etkili tedbirler menzıımesi değildir. Bun
lar, ekonomimizi bu tehlikeli hastalıktan kurta
ramaz. Bu yüzden 1972'nin ciddî enflâsyonist 
baskısı 197-3'tc daha da ağırlanabilir. Bunun 
altında memuru, işçisi, emeklisi ve köylüsü ile 
sade vatandaş ezilmektedir. 

Bu. ekonominin bunalımı yanında, sosyal 
huzursuzlukları da birlikte getirmektedir. Öte 
yandan fiyat artışları ücret artışlarının çok üs
tünde olduğundan hayat pahalılığı özellikle 
büyük şehirlerimizde sağlığı tehdit etmekte ve 
yeterince gıda alınmadığı için, gizli açlığa sebe-
bolunmaktadır. Oysa yaşamak hakkı, maddî an
lamda beslenme hakkı demektir. 

Sayın senatörler, bu konuyu dikkate değer 
2 müşahede ile bağlayacağım : İncelemeler gös
termiştir ki, fiyat artışları tarım sektöründe 
değil, asıl sanayi ürünlerinde büyük olmaıştur. 
Bugüne kadar tarım alanındaki ürünlerin taban 
fiyatları artırılmadığı için,'köylü ihtiyacını pa
halı almış; fakat kendi malını ucuza satmıştır. 
Nitekim, ayın zamanda bu yüzden 1968 ile 1972 
döneminde tarım sektörünün büyüme hızının 
yıllık ortalaması c/c 3,7 dir. Yani plân, hedefi
ne ulaşmamış, büyük bir gelişme olmamıştır. 
Çünkü, toprak ne verirse versin biz onun karşı
lığını topraktan yaşayanlara vermemekteyiz. 
Yani arkadaşlar, Türkiye'de millî gelir artışın
dan köylünün hakkı olan pay köylüye verilme
mektedir. Destekleme alımları, taban fiyatları 
tespiti gibi usullerle tarım, ürünleri fiyatları sı
kı kontrol altındadır; fakat sanayi ürünleri
nin fiyatları ve kârlar, kalitesine de bakılma
dan, imalâtçının insafına bırakılmıştır, serbest
tir. hiçbir kontrole bağlı değildir Bu nedenle 
sanayi yarı mamulleri fiyat endeksi, 1971'de % 
18,6 ve 1972'de % 24,3 artmıştır. 

Değerli senatörler, Türkiye'nin kalkınabil
mesi için sanayileşmesi gerektir. Bu doğru; fa
kat, sanayileşmede alacağımız model ne olma
lıdır? İşte bumıu cevabım ela aynı doğrulukta 
ve dürüst vermeliyiz. 
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Örneğin; sanayileşmede alacağımız model 
bir süre sonra tam gireceğimiz Ortak Pazar sa
nayi modeli olabilir; yani dışa dönük, kalite ve 
fiyat yönlerinden dış pazarlarda benzerleriyle 
boy ölçüşecek yolda geliştirilecek sanayi; Tü
keten değil, üreten anasanayii. Böyle bir sana
yinin, Devlet koşullarına uygun hareketle sıkı 
kalite ve fiyat kontrollerine tabi tutulması şar-
tıyle teşvik görmesi elbette yerinde olur. Fa
kat biz hangi sanayii koruyoruz? Bu sanayi 
ürünlerim kaça mal ediyor ve kaça satıyoruz? 
Bu konuyu, sadece Türkiye'de bâzı sanayi ürün
leri fiyatlarını haksız, fazla ve kontrolsüz yük
sek kârlar ve bunların diğer mallara yansıması 
yönünden kısaca inceleyelim. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda da kimse
nin itirazına meydan vermemek için. yetkili 
Bakanı da yanımıza alalım. Sanayi ve Teknolo
ji Bakanı Sayın Mesut Erez, 24 Aralık 1972'de 
gazetelere verdiği demeçte bakınız ne diyor. Şu 
sözler Sayın Erez'in : 

«Son zamanlarda Bakanlığımıza intikal eden 
muamelelerde bâzı firmaların sınaî mamul fi
yatlarını durup dururken artırdıkları anlaşıl
mıştır.» 

Yıllardır herkesin gözü önünde cereyan eden 
ve resmî istatistiklerde resmen yer alan bu 
anormal hali, Bakanlığın bu kadar geç görme
sini doğrusu hayretle karşıladık. 

İkinci bir örnek verelim; bir hafta önceki 
24 Ocak 1973 tarihli gazetelerde okuduk. «Yerli 
kamyon ve kamyonet yapan sanayicileri Bakan
lıkta toplayarak bir konuşma yapan Sanayi ve 
Teknoloji Bakam Mesut Erez, ken'dilerine,» Bu 
sanayi kolunun bütün ihtiyaçlarının Bakan
lıkça. karşılandığım buna rağmen memleket ih
tiyacı oranında üretim yapılmadığını, resmî 
ihalelere iştirak edilmediğini, peşin para ile sa
tış yapılmadığım, satışa arz edilen kamyon ve 
kamyonetlerin türlü muamelelerle tüketiciye 
fahiş fiyatlarla intikal ettirildiğini» söylemiş
tir. Gazetelerden okuduk. 

Demek ki sanayide fahiş fiyatlar; yani gay-
rimeşru kazançlar, sunî fiyat artırmaları var, 
Aynı bakanlıkta hazırlandığım öğrendiğimiz 
bir rapora göre, daha çok montaja dayalı yerli 
otomobil saııayiimize de, birlikte bir teşhis ko
yalım. 
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| Yargıda tamamen objektif kalabilmek için 
I birini değil, yerli üç otomobilin maliyetinin, 
I kârının ve satış fiyatlarının ortalamasını ala-
I rak enteresan bir değerlendirme yapalım. Rcs-
I mî rakamların ortalamasına göre, yerli bir oto

mobilin maliyeti 31 bin liradır. Satış fiyatı 57 
I bin liradır. Bu rakamlar- her üçünün ortalama-

sıdır. Aradaki farkı teşkil eden 26 bin liranın 
5 bin lirası amortisman, 5 bin lirası fabrika kâ-

I rı, 7 bin lirası dağıtıcı kârı, 10 bin lirası da Gi-
I der Yergisidir. Yani otomobil başına amortis

man, fabrika ve dağıtıcı kârları toplamı 16 bin 
I liradır. Bu otomobil fabrikalarından birinin öz 

sermayesi 95 milyon ve yıllık cirosu 366 milyon 
I liradır. Diğerinin öz sermayesi 184 milyon ve 
I yıllık cirosu 382 milyon liradır. Yapılan bir he

saba göre bu fabrikaların her biri yılda 10 bin 
araba satacak durumdadır. Buna göre her fab-

I rika bütün varlığını 3 ilâ 5 yılda amortize ede-
I cek demektir. Dünyada böyle kurulan sanayi 
I var mı?.. Üstelik, aynı arabaların Ortak Pazar 

ülkelerinde yapılan orjinallerinln, her şey da-
I hil, ortalama satış fiyatları 25 bin Türk lirası-
I dır. Burada dikkate değer bir noktaya da işa-
I ret edelim. 

I Türkiye'de tek otomobil fabrikası varken sa-
I tış fiyatı 30 bin liradan aşağıdaydı. /Sonradan 

yeni iki fabrika kurulunca rekabet yerine, çı
karda birleştiler ve hepsinin fiyatı normal et-

I kenleriıı çok üstüne fırladı. İşte kamyon böyle, 
kamyonet, böyle, ziraat araç ve gereçleri böyle... 

Öte yandan, henüz mahiyeti montaj olan 
yerli otomobil yapıyoruz diye Hükümet yerliyi 
korumak için otomobil ithalini yasaklamıştır. 
Bedelsiz ithal yoluyla, daha çok işçilerimizin 
getirdikleri arabalar ise, dışarıdaki benzerleri-

j nin iki katından fazlaya satılan yerli otomobil
lerle rekabet etmesin diye; Hükümet, yerliyi 
himaye etmek için, gümrüğü c/c 150'ye çıkar
mıştır. Bu yüzden şimdi Türkiye'de aklın alma-, 
yacağı işler oluyor. Dışarıdan gelen otomobil
ler 150, 200, 250, 300, 350, 400 bin liraya satılı
yor. Otobüsler 6ö€ bin liraya, 800 bin liraya, 1 
milyon liraya satılıyor. Yedek parça fiyatları 
buna göre fırlıyor. Tabiî, haksız, sunî artışlar 
diğer maddelere sirayet ediyor. Peki, bütün bu
na sebep olan ne?.. Montaj sanayii. Hammad
desi 2,5 lira olan bir ilâcı özel bir kutu içine ko-

J yup karton ambalajı sarıyorlar, 2,5 liranın 10 
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kat fazlası olan 25 liraya satıyorlar. Neden?.. 
Ambalaj sanayii. Ortalama maliyeti 35 kuruş 
olan üe yudumluk meyve suyunu küçük bir şi
şeye koyunca size 150 kuruşa veriyorlar. Ne
d e n i . Fırsat sanayii. 

Değerli arkadaşlarını, kalkınmamız için sa
nayileşmemiz şart, sanayimizi teşvik de gerek; 
ama böylesine kontrolsüz sanayi kurulmaz. 

ISize bir de stratejik sanayi ürününe ait fi
yat vereyim. Yerli demir çelik fiyatları, yaban
cı benzerlerinden c/c 100 pahalıdır. 

Çok değerli arkadaşlarım, görülüyor ki ha
yat pahalılığını körükleyen mühim amillerden 
biri de; kaliteleri, maliyetleri, aracıları, kârları 
ve fiyatları, kontrol edilmeyen başıboş sanayi
dir. .Sırtını Devlete dayayarak ebediyen Devlet 
teşviki ile fahiş kâr sağlayacak, rekabetten 
uzak sanayi, ekonomi kurallarına aykırıdır. Ya
rın Ortak Pazara tam olarak girince bu sana
yinin hali ne olacaktır? 

Çok değerli senatörler. Bütçe münasebetiyle 
birkaç önemli konuya da kısa kısa dokunduktan 
sonra yüksek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Türkiye dışında 130 milyon TürkTm yaşa
dığı hesaplanmaktadır. Bunlardan hiçbirinin 
bağımsız bir devleti yoktur. Yalnız 38 milyon 
Türk, Türkiye'de kendi vatanımla özgür, ba
ğımsız bir Devlet sürdürmektedir. 

Ayrıca Türkiye, coğrafya yönünden önem
li özellikler taşır. Atatürk, Türkiye'de şanlı 
Türk tarihinin son sınırında Türk'ün son dev
letini kurmuştur. Bu devletin yok olması. Türk 
Milletinin yok olması demektir. Türk'e dost ol
mayan bu millî gerçeği iyi bilirler. Bu itibarla, 
Anayasamızda ve kanunlarımızda Türkiye'de1 

komünizmin bir ideolojik sorun değil, bir vatan 
hiyaneti, Türkiye'de bölücülüğün bir devlet 
hıyaneti ve nihayet Türkiye'de bir teokratik 
devlet kurmanın da, bir millet hiyaneti şeklin
de ele alınmasının anlamı budur. Çünkü, bu 
Yatandan bu Milletten bu Devletten artık fe
dakârlık edemeyiz. 

îşte bunun için hükümet programındaki şu 
taahhüdü benimsemiştik : «Hükümetimiz, yurt
ta huzur ve asayişin bir daha bozulmayacak şe
kilde tesisini kendisine başlıca görev olarak 
kabul etmektedir. Bunun için komünizm, faşizm 
ve teokratik esaslara, dayalı devlet düzeni kur
mak isteyen yıkıcı akımlar ve bölücülük hare-
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ketleriyle etkili bir mücadele şaşmaz amacımız 
olacaktır. Sadece güvenlik tedbirleriyle sağla
nacak huzur ve asayişin yeterli olmayacağı 
inancından hareketle, bunların arkasında ya
tan ideolojik akımlarla mücadeleyi mutlaka 
kafalarda ve gönüllerde de kazanmak lüzumu
na kaniyiz.» 

Sayın Melen Cumhuriyet Senatosunun hu
zurunda 2 Haziran 1972 günü yaptığı konuş
masında, bu Hükümet Programındaki taahhüdü 
daha da aydınlığa kavuşturmuştur. Aynen oku
yorum : 

«Ama fikir alanında da bu mücadeleyi ka
zanmayı Programımıza koyduk. Ben bunu en 
verimli yol olarak görüyorum. Çünkü, zabıta 
tedbirleri bir ölçüde anarşiyi önler; fakat anar
şinin kaynağını kurutmaz. Anarşinin kaynağı
nı kökünden kurutabilmek için, mücadeleyi fi
kir alanında kazanmak lâzımdır.»' Fakat hükü
met, bu isabetli görüşüne ve kesin program ta
ahhüdüne rağmen, anarşinin kaynağını kökün
den kurutahilmek için, ideolojik akımlarla mü
cadeleyi mutlaka kafalarda ve gönüllerde ka
zanmak için bu zamana kadar olumlu bir iş yap
tığını gösterememiştir. 

'Sayın senatörler, demokrasiye gelince; de
mokrasi, bir araç değil, bir inançtır ve bir mil
letin belli bir insanlık seviyesine eriştikten son
ra seçtiği insan haklarına ve özgürlüklere da
yanan bir yaşama tarzının adıdır. Demokrasi
yi elde eden bir milletin ondan vazgeçmesi dü
şünülemez. Mesele, demokratik müesseselerde 
ve yönetimlerde faziletin egemenliğini sağla
maktır. Bu nedenledir ki, Türkiye'de hiçbir güç 
demokrasiye karşı çıkmamıştır; 27 Mayıs karşı 
değildi, 12 Mart da karşı değildir. Nitekim 12 
Marttan sonra kurulan hükümetler de, herşey-
den önce bu gerçeği belirtmeye ihtiyaç duymuş
lardır. 

Örneğin; Erim Hükümeti Programında bu 
konu şöyle yer almıştır: «Şunu önemle hatır
latmak" istiyoruz; Amaç, Parlamentosuz, serbest 
seçimsiz, maskelenmiş veya acık bir dikta de
ğildir. Tersine, serbest ve dürüst seçime ve çok 
partili demokratik rejime dayanan millî iradeyi 
ifsat etmeden millî meclisler kuran, her anla-
mıyle hukuk devleti olan bir devlet düzeni için
de yaşamaktır. Aranılan, devamlı kılınmak iste
nen huzurun ve sükûnun vazgeçilmez şartların
dan biri budur.» 
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Ve nihayet Sayın Melen, Millet Meclisinin 
huzurunda 1 Haziran 1972 günü yaptığı konuş
mada l)iı konuyu şöyle kesip atmıştı: «Parla
menter demokratik rejimin sıhhatli ve verimli 
şekilde işler hale getirilmesi hepimizin temel 
görevlerindendir. Türkiye, demokratik rejimi 
seçmekle rejim tartışmalarını çok geride bırak
mıştır.» Bu söz de elbette doğrudur. 

Arkadaşlarım. Montesquieu'nün 184 yıl ön
ce söylediği şu gerçeği Türkiye'de bugün keş
fetmeye artık ihtiyaç yoktur: «Memleketler 
mümbit oldukları nispette değil, özgür oklukla
rı nispette gelişirler.» Ye arkadaşlarım şunu 
unutmayınız ki, Atatürk'ün kurduğu en büyük 
siyasî müessese. Türk Milletinin egemenliğine 
dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Sayın senatörler, bir demokraside anormal 
dönem, normal dönem gibi sürüp gidemez. Böy
le olunca, seçimler şarttır. Söz seçime gelince. 
bu noktada da Hükümetin verdiği sözü tutmadı
ğını söylemek zorundayız. Çünkü Erim Hüküme
ti programlarında ; «Seçim Kanunları, uzun uy
gulama yıllarının ortaya çıkardığı gerçeklerin 
ve şikâyetlerin ışığı altında yeniden gözden ge
çirilecektir. Siyasî Partiler Kanunu ile seçim 
mevzuatının, geçirilen tecrübelerin ışığı altında. 
demokrasinin faziletine olan inancı pekleştire
cek tarzda süratle ele alınmasına çalışılacak
tır.» denilmişti. Sonra yine Sayın Erim, sizle
rin huzurunda 6 Xisan 1.971 günü yaptığı ko
nuşmada ayrıca şunları da söylemişti: «Biz, Se
çim Kanununu Hükümet olarak, göreceksiniz; 
bilhassa önseçimden büyük şikâyet vardır, o 
önseçimden olan şikâyetler hakikaten rejimimi
zi dejenere edecek, soysuzlaştıracak bir hal al
mıştır; önseçimler, onları bertaraf edecek dün
yadaki en iyi örnekleri de gözönünde tutarak. 
kısa zamanda güzel bir seçim kanunu yapıp hu
zurunuza getireceğiz. Arkadaşlarımın bu konu
da şüpheleri olmasın.» Sayın Erim. ayrıca 5 Ni
san .1971 günü Millet "Meclisinde de su sözü 
vermişti: «Arkadaşlar, ben Seçim Kanununu 
çabuk hazırlarım; G ayda hazırlarım.» 

Sonra Melen Hükümeti programında da şu 
taahhüt yapılmıştı: «Demokratik rejim ve. mil
let hâkimiyeti hür seçimlere dayanır. Seçimler
den önce. başta önseçim olmak üzere, seçim 
mevzuatımızda düzenleme yapılmasını da zorun
lu G-örmekteviz.» Ye sonra Savın Melen 2 Hazi

ran 1972 günkü Senato konuşmasında kesin sö
zü vermişti: «Hükümet müttefiktir; seçime git
meden evvel herhalde bu seçim sistemimizin, 
Seçim Kanunlarımızın, önseçim dahil, bütün ak
saklıklarını ortadan kaldırma zarureti vardır. 
Çünkü bu Seçim Kanunu ile gelecek bir Mecli
sin, bu türlü buhranları ortadan kaldıracağına 
güvenmiyorum.» 

Değerli arkadaşlarım, bu program taahhüt
leri ve başbakan teminatlarına ve ilk hükümet
ten bu yana 23 ay geçmiş bulunmasına rağmen 
ortada, hâlâ Hükümet tarafından hazırlanmış 
bir tasarı mevcut değildir. Yeni kurulan Parti-
lerarası Komisyon ise1 henüz işin başındadır. Oy
sa. Yüksek Seçim Kurulu bir iki ay içinde seçim 
uygulamalarına başlayacaktır. Hangi kanuna 
göre1?.. Bu kadar şikâyet edilen, önemli sakınca
ları açıklanan eski kanunlara göre. Neden?.. 
Ortada yeni bir kanun yok da ondan. Bunca 
Hükümet programları ve başbakan taahhütleri 
ne oldu böyle ise?.. Görülüyor ki Hükümet, se
çim ve seçim kanunları konusunda verdiği sözü 
de tutmamıştır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bunaldıkça ken
disine başvurduğumuz Atatürk, 30 Ağustos Za
ferinin ilk kutlandığı 30 Ağustos 1924 günü 
Dumlupmar'daki tarihî söylevinin özünü şu 
cümlede toplamıştır- : «Asırlardan beri Türkiye' 
yi idare edenler çok şeyler düşünmüşlerdir; fa
kat yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir; Türkiye' 
yi. Bu düşüncesizliği yüzünden Türk vatanının, 
Türk Milletinin uğradığı zararları ancak bir 
tarzda telâfi edebiliriz; o da artık Türkiye'de 
Türkiye'den başka bir şey düşünmemek.» 

Değerli Senatörler, şu gerçeği açıkça göre
lim ve cesaretle söyleyelim; her şeyimiz var, fa
kat huzurumuz yok. Çünkü memleketi iyi idare 
edemediğimiz meydanda. Bu hakikati bilerek, 
dünyayı iyi anlayan ve Türkiye'yi iyi gören bir 
millî şuurla, demokrasi ve özgürlük içinde den
geli bir sosyal adaleti, sosyal güvenliği ve ka
mu yararım öne alan inançlı bir tutumla, birbi
rini aklatmayan, halkı oyalamayan, zamanı bo
şa harcamayan, artık kötü bir idarei maslahata 
iyi bir idaredir demeyen ciddî, bir devlet anla
yışı ; millet saygısı ve kanun hâkimiyeti altında 
halkımızı mutlu kılacak, A'dan 7Jye kadar iyi 
işleyen bir şevki idareyi sağlamak zorundayız. 
İste bizim büvük noksanımız budur. İste bizim 
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millete karşı görevimiz ve borcumuz da bunu 
gerçekleştirmektir. Herşeye rağmen bunu başa
rabiliriz. Bütün küçük düşünceleri, siyasî çı
karları, şahsî kaygıları bir yana atıp, bu millî 
ülküde birleşelim ve artık Türkiye'den başka 
birşey düşünmeyelim. Böylece Türkiye'ye yeni 
bir umut ve Türk Milletine yeni bir millî heye
can verelim. İşte kurtuluş yolu budur. 

Sayın Senatörler, 1973 yılı Bütçesinin büyük 
Türk Milletine mutluluk, aziz vatanımıza uğur 
ve Devletimize güç getirmesini candan dilerken, 
sizlere teşekkürlerimi arz eder, Grubum ve şah
sım adına Yüce Senatoyu engin saygılarla se
lâmlarım. 

Teşekkür ederim. (CHP ve Millî Birlik Gru
bu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Pırıltı, buyurun efendim. 

MGP GRUBU ADINA MEHMET PIRILTI 
(Antalya) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1973 malî yılı Bütçesi üzerinde Millî Güven 
Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
huzurunuzdayım. 

Bütçe görüşmelerinin aziz milletimize yarar
lı ve hayırlı olmasını dileyerek sözlerime başlı
yorum. 

Millî Güven Partisinin yapıcı ve memleketçi 
tutumu : 

Millî Güven Partisi 1973 Bütçesini de, kuru
luşundan beri daima sadık kaldığı yapıcı, mem
leketçi ve milliyetçi tutumdan ayrılmaksızm in
celeyecektir. Millî menfaatleri her düşüncenin 
üstünde tutan, «Aka ak; karaya kara» demeyi 
şiar edinmiş olan, her türlü sorumsuz davranış
tan daima uzak duran Millî Güven Partisi, ge
rek bütçenin tümü, gerek çeşitli bakanlıkların 
bütçeleri üzerinde yapacağı tahlil, tenkit ve 
uyarmalarda, hak ve hakikatten ayrılmamaya, 
gördüğünü ve inandığını olduğu gibi söyleme
ye dikkat edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe müzakereleri, 
memleketin içinde bulunduğu siyasî, iktisadî, 
sosyal şartların bir bütün halinde incelenmesine 
vesile olmaktadır. Bu sebeple, 1973 Bütçesinin 
gelir ve gider rakamlarının incelenmesine gir
meden önce, 1973 başında milletçe karşı karşı
ya bulunduğumuz başlıca meselelerin tablosu
nu kısaca çizmeye çalışacağız. 

Grubumuz adına yapılacak konuşmanın ikin
ci kısmım, Millî Güven Partisi Grup Başkanve-

kili Dr. Sami Turan arkadaşımız yapacak ve 
her geçen yılm ekonomik gelişmeleri ile 1973 
bütçe rakamlarını inceleyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama, milleti
mizin her zamandan çok birlik ve beraberliğe 
muhtacolduğu gerçeğine temas ederek başlamak 
istiyorum. 

Uyanık olma ve her türlü yıkıcı faaliyete 
karşı etkili mücadele zoruniluğu : 

Türkiye gibi çeşitli tehlikelerle çevrili' bir 
coğrafyada, çeşitli yayılana emellerinin ve yı
kıcı, bölücü faaliyetlerin hedefi olan bir ülke
de yaşayan milletimiz, son derecede uyanık ve 
mütesanidolmak zorundadır. 

Türk Milleti, iç, bünyesinde hiç bir çatlağa 
meydan vermemek. Devletimizi içten çökertmek 
isteyen her türlü faaM'yete karşı en etkili şe
kilde mücadele et incik durumundadır. Faika.t 
Türkiye'yi bir komünist dikta idaresine sürüik-
lemeik isteyenlerin çalışmalarına ara verdikleri
ni sanmak safdillik olur. Türkiye Cumhuriye
tinizi 'bütünlüğüne ve varlığına dıştan ve içten 
kastedenlerin, bugün de kesif ıbir* faaliyet için
de bulunduklarını gözden uzalk tutmamalıyız. 
Esasen her devirde, komünist ihtilâl: örgütleri
nin calisin alan geniş ölçüde yer altındadır. 

Her devirde, komünist ihtilâl örgütlerinin 
yönetim merkezleri yurt 'dışında oluşmuştur. 
Sıkıyönetim yılkıcı faaliyetlere karşı etkili bir 
mücadeleyi başlatınca, komünistler, çalışmala
rını daha çok yurt içinden yurt dışına kaydır
mışlardır. 

Gaflietin, tavizciliğin, yanlış teşhisin doğu-
raıbilleceği tehlike : 

Türk Devletini parçalamak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini ve Cumhuriyet Hükümetini yok 
;etmek, bütün millî kuruluşları, bu arada Türk 
iSilâhlı Kuvvetlıeriıiıi yıpratmak, milletimizi iç 
kavgalara süriiklelmek için ihalen yunt dışındaki 
'komünist örgütler taraflından bastırılanı ve çe
şitli yollardan Türkiye'ye de sokulan yayınlar, 
.komünist ülkelerde 'kurulmuş radyolar tarafın
dan yürütülen kesif propaganda, yeraltı örgüt
leri tarafından dağıtılmasma devam olunan kı
zıl ihtilâl bildirileri, açık veya sinsi sekilide sür-
düriiLem örgütlenme faaliyetleri bütün vatan
severleri, bütün milliyetçileri uyarmaya yete
cek ölçüdedir. 

Fakat ^geçmişteki tecrübelerle de biliyoruz 
ki) kolayca gaflet uykusuna dalmak ist id a -
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dında olanlar vardır. Komünistlerin gerçek ni
yetlerine ve taktiklerine bir ..türlü doğru teşhis 
koyamayanlar vardır. Komünizme karşı açık 
ve cesur mücadeleyi göze almayanlar vardır. 
'Nihayet, aşırı soldan gelen her rüzgâra, her 
telkine kolayca kapılıveren «solculuk heveslisi» 
tavizciler vardır. Böyle bir gafletin, böyle yü
reksiz veya tavizci 'bir tutumun ülkeye zarar 
vereceğimi ıbilmeliyiz. 

Büitün kuruluşlaii'i ile Türk Devleti, yıkıcı 
faaliyetilerin yeniden ıbaş 'kaldırmalarına engel 
olacak şekilde güçlendirünıelidir. 

Hukuk dışı eylemi enin, silâhlı saldırıların 
hüküm sürdüğü bir ülkede, hür demokratik 
rejim barınamaz. Anarşi olan yerde Devletin 
varlığı bile tehlikeye düşer. Meşru otoritenin 
temetl hürriyetlerle bağdaştırılabildiği ülkeler
de demokrasi vardır ve insanlar hürdür. Hür
riyetle, meşru otoriteyi bağdaştırmak şarttır. 

Millî eğitimde, Atatürk devrinde olduğu gibi, 
yeniden ımitliyetçi ruh ve görüşü hâkim kılmak, 
enternasyonal komünizmin okullarımıza sızma
sına kesinlikle engel olmak zorundayız. 

Yurt dışındaki öğrencilerimiz ve işçilerimiz, 
enternasyonal komünizmin yoğun saldırısına 
karşı korunmalıdır. Bu alanda, hem karşı pro
paganda yoluyle, hem de devletler hukukunun 
bize sağladığı her türlü halktan yarralanılarak 
mücadele lüzumuna inanıyoruz. 

Hürriyet düşmanı ideolojilere karşı fikir 
mücadelesini hızlandırmalıyız. Türk Milletini 
tarih boyunca ayakta tutan millî ve manevî de
ğerlerimizin sistemli bar şekilde yıkılmasınla 
müsaade ve müsamaha edilmemelidir. 

Fikir Hürriyeti ile yıkıcı propaganda ayrı 
şeylerdir: 

Değerli ankadaşiarım, anarşiye karşı alınan 
ve alınacak olan hukukî tedbirleri, hak ve hür
riyetlerin kısıtlanması tarzında yorumlamak 
ve bunları yurt içinde ve dışında Türkiye aley
hine istismar etmek isteyenler vardır. 

Gerçek hürriyetten yana olanlar, ımemle'ke-
ti biran önce normal şartlara kavuşturacak 
tedbirlerin alınmasına yardımcı olurlar. Anar
şi ortamında hürriyetten eser kalmaz. Avrupa 
İnsan Hakları Anlaşmasının 10 ucu maddesinin 
2 nei bendinde düşünce ve düşünceleri açıklama 
hürriyetinin görev ve sorumluluklar yükleye
ceği, bu hürriyetin kötüye 'kullanılmasının bâzı 

hallerde ceza müeyyidelerine bağlanmasının da, 
demokratik bir toplum düzeninin, millî güven
liğin, ülke bütünlüğünün bir gereği olduğu 
açıkça belirtilmiştir. Bu -balomdan «fikir suçu 
olmaz» diye komünizm propagandasının serbest
çe yapılmasını veya anarşi kışkırtıcılığının ta
kipsiz ve cezasız kalmasını isteyenlerle beraber 
olamayız. 

Millî ahlâkımızı, millî değerlerimizi, ülke 
ve milılet bütünlüğümüzü tahrilbetmek isteyenle
re fırsat verin em ek vazifemizdir. Türkiye'nin 
huzur içinde, hürriyet içinde yaşayan bir ülke 
olmasını içtenlikle isteyenler, anarşiye son vere
cek bütün tedbirleri almalk hususunda güçle
rini birieştirmelidirler'. Hürriyet savunuculu
ğu başka, Türkiye aleyhindeki haksız propa
gandalara alkış tutmak başika şeydir. Herkesin, 
neyi istediğini açıkça ortaya koymasını beıkli-
yoruz. Yuvarlak sözlerle, iımalarla, üstü kapalı 
suçlamalarla memlekete de, demokratik rejime 
de hizmet edilmez. 

Değerli arkadaşlarım, normal demokratik 
düzenin eksiksiz ve arızasız işleyeceği ortama 
biran evvel ulaşmak için yapılacak çalışmalar 
açısından, Millî Güven Partisinin görüşlerini 
bir kere daha özet olarak ve açıkça Yüce Heye
tinize arz etmek istiyorum-: 

Bize göre önümüzdeki aylar içinde mutla
ka gerçekleştirmemiz icabeden işler şöyle özet
lenebilir : 

1. Yıkıcı faaliyetleri tesirsiz hale getirecek 
tedbirleri tamaımlamak; Türkiye'yi anarşiye ve 
uçuruma sürüklemek isteyenlere ıbir daha fırsat 
vermeyecek şartları hazırlamak. 

2. Anayasada ve kalikınma plânlarında ön
görülen reformları, ilmî esaslara ve millî bün
yemize uygun şekilde, taklitçiliğe ve ideolojik 
saplantılara yer vermeden, gerçelkleştirmek. 

3. Hür ve dürüst seçimlerin zamanında 
yapılın asını sa ği a m ak. 

Bu işleri, sorumluluk duygusu ve nıemleket 
sevgisiyle sonuçlandırmaya mecburuz. 

Seçimlerden sonra yıkıcı faliyetlerin yeni
den başkaldırmasını ist önleyenler, Anayasa ve 
kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılmasına 
yardımcı olacaklardır. 

Millî Güven Partisi, 1968 yılından beri, bir 
Devlet güvenliği mahkemeısinin kurulmasında 
fayda olduğu görüşünü s avunmuş tur. Anayasa-
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da değişiklik yapılarak, çoğu yanlış yorumlar
dan ve eksik uygulamıadaın doğan boşlukların 
doldurulmasını, 1969 seçimlerinden önce yayın
la dığıımız resmî seçim beyannamemizde savun
duk. Zaman M. G. P.'nin teşhislerinin ve teklif
lerinin haklı olduğunu göstermiştir. 

Türk Devletini ve hür Cumhuriyetimizi ko-
rulmak içim alınacak tedbirler, hürriyetleri yok 
edici tedbirler 'olmayacaktır. Tam aksine, hür
riyetleri yok etmek isteyen yıkıcı a kumlara 
fırsat vermemek için 'tedbir alınması söz konu
sudur. 

Hedef, ıson bağımsız Tütkiye Devletini par-
çalamalk ve içten yıkmak isteyenlere karşı Dev
letimizi korumaktır. Hükümet, iktisadî ve sos
yal konularda programında vadettiği başlıca 
Ikaraun tasarılarını hazırlamış, Bakanlar Kuru
lunda inceleyerek T. B. M. M.'ne sunmuştur. 
Parlâmentonun da itanı ıbir sorumluluk duygu-
suyle, kendisine düşen görevi yerine getirmesi 
tabiîdir. Millet 'Meclisi seçimlerinin en geç belli 
bir tarihte yapılması nasıl Anayasa emri ise, 
seçimlerden önce, anarşiyi önleyici kanun deği
şiklikleriyle reform (kanunlarının çıkarılması 
da, alklın ve sağduyunun .gereğidir. Bu işler 
mutlaka seçimlerden önce tamamlanmalıdır. Se
çimlerden sonra, 12 Mart öncesindeki anarşik 
duruma tekrar dönmek sözkoınusu olmamalıdır. 
T. 13. M. M.'ııin çoğunluğunun bu temel fikir
de birleşeceğine inanıyoruz. 

Elbette çeşitli kanunlar hakkında siyasî par
tilerin değişik görüşleri olacaktır. Bu görüşle
rini, Anayasa sınırları ve demokratik kurallar 
içinde elbette savunacaklardır. Par! ânı ant er de
mokrasilerde, değişik görüşlerin savunulması, 
gerçeklerin aydınlanmasına ve en doğru yolun 
bulunmasına yardım eder. Ancak hiçbir siyasî 
parti ikendi görüşünü zorla kabul ettirtmek ve 
kendi görüşü kafbul •edilmedi diye Türkiye Bü
yük Millet Meclisini ve onun kanunlaştırdığı 
metinleri karalamak, tezyif etmek hakkına sa
hip değildir. 

Bir defa daiha belirtelim ki, .Melen Hükü
meti Programında taahhüdettiği tasarıları, özel
likle reform tasarılarını lamamen Meclislere 
sunmuş bulunmaktadır. Hükümetin ve Meclis
lerin bu konularda 'yeterince çalışmadığı ve ge
çen ayların boşa 'harcandığı iddiaları tamamen 
gerçek dışıdır. Önemli kanun tasarılarının alel

acele, ciddî inceleme ve hazırlık yapılmadan, 
teknik ve siyasî seviyede yeterince iııeelenlmedeıı 
Meclislere sunulması mümkün değildi]'. Mec
lislerin de dikkatli bir inceleme yapması mem
leket yararınadır ve ihmali mümkün olmayan 
bir görevdir. 

İddiaların aksine olark, soın yıl içinde bir 
çok ünemli kanun tasarıları her İki meclisten 
geçerek yürürlüğe girmiştir. 

Toprak Reformu <üntedbirler kanun tasa
rısı, ilk şekliyle, arz ettiği sakıncalar berta
raf edilerek kanunlaşmış ve Ibir toprak refor
mu müsteşarlığı kurularak reformun hazırlık
la rina başlanmıştır. Asıl reform tasarısı da ko
misyonlarda süratle görüşlüm ektedir. 

Petrol!a ilgili reform tasarısı Millet Meclisi-
sinde kabul edilmiş, Yüce Senatoya gelmiştir. 

Diğer reform tasarılarının da birbiri ardın
dan kanunlaşacağına şüphe etmiyoruz; yeter 
ki, ikendi, sosyalist eğilimli düzen değişikliği 
görüşlerini millete ıkabul ettiremeyenler, 'mem
leket yararına çıkarılan her kanunu «Yozliaş-
tı» diye kara lam aktan vazgeçsinler. 

Islâhat yapmaktan, maksat geriye gitmek 
değil, daiha ileri hedeflere ulaşmaktır. Mem
lekette huzur yerime huzursuzluk, refah yerine 
darlık, adalet yerine de daha fazla adaletsizlik ya
ratacak olan hatalı görüşleri değil; huzur, güven, 
refalh ve adalet sağlayacak, millî bünyemize ve 
ilmî 'gerçeklere aykırı düşmeyen tedbirleri bü
tün gücümüzle destekleyeceğiz. Refaha giden 
yol, sınıf kavgasından, ve kışkırtmacılıktan geç
mez. Biz inanıyoruz k i ; refaha giden yol, sınıf 
kavgasından, sol kışkırtmacılığından, hür teşeb
büs düşmanlığından geçmez. 

Düzen yıkma edebiyatı, her türlü zor
balık usulleri, ortaya sadece bir zalimler 
ve yeni imtiyazlılar zümresi .çıkarır. Her va
tandaşa insanca yaşamak imkânını sağlayacak 
Ibir •millî refah seviyesi, ancak ıslahatçı, hürri
yetçi, demokratik usullerle .gerçekleşebilir. 

Millî Güven Partisi [sosyal 'adalete ve sos
yal güvenliğe «Evet», sosyalist düzen kurma 
ım.acerasma «Hayır» diyenlerin partisidir. 

Hür teşebbüsün yok olduğu, devletin tek 
patron haline geldiği ülkelerde, siyasî hürriyet
lerin de, kişi lıürriyetlerinin ide ortadan kalktı
ğını biliyoruz. (Sosyalist bir baskı düzenine geç
miş ülkelerde insaınlarm ıimıtlu olmadığını da 
biliyoruz. 
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Sonunda, bir avuç imtiyazlı idareci emrin
de herkesin ezileceği 'bir düzeni istemiyoruz. 
Millî Güven Partisi Genel Başkanı Sayın Pro
fesör Turhan Feyzioğlu'nun bir çok defalar 
inançla ve ısrarla 'belirttiği gibi: «Bir karış 
toprağa, bir lokma cikmeğc; ibir satır yazıya, 
bir çift söze; kafadaki 'düşünceye, yürekteki 
inanca, dudaktaki duaya 'kadar her şeye komü
nist partisi merkez koımiitesinin hükmedeceği 
bil- zulüm idaresi istemiyoruz.» 

Tıpkı bunun gibi, ölçüsüz ihtişam ve deb
debe ile, ölçüsüz darlıkların Türkiye'de yan ya
na devam etmesini de istemiyoruz. Türkiye'nin 
fakirlik ve yoksulkıik derdinden kurtulmasını 
istiyoruz. 

Bütün yurttaşların sosyal adaletten ve .gü
venlikten yararlandığı, herkesin eğitim imkâ
nına ikavuştuğu, hürriyetlerle iktisadî refahın 
ve içtimaî adaletin birlikte gerçekleştiği bir 
Türkiye istiyoruz. Esasen, iktisadî ve içtimaî 
adaletin, ancak hür ve (demokratik rejimle, ida
re edilen bir ülkede gcrçekleışeb ileceğine inanı
yoruz. 

Millî Güven Partisi komünizm tehlikesini 
de, fakirliği ve yoksulluğu da Türkiye'iden sö
küp atmak isteyenlerin partisidir. 

Hür demokratik rejim ve sosyal adalet için
de kalkınma Millî Güven Partisinin parolası-
dır. 

1973 bütçe yılına girenken içinde bulundu
ğumuz siyasî şartları ve başlıca millî hedef
lerimizi özet (halinde ısunmaya çalıştım. 

Memleketimizin içinde bulunduğu ekonomik 
şartları ve 1973 bütçesinin -gelir ve gider ra-
•kamları ile ilgili görüşlerimizi. Millî Güvem 
Partisi Grubu Başkanvekili Sayın Dr. Sami Tu
ran arkadaşım arz edecektir. 

Şahsım ve Grubum adına Yüce Heyetinizi 
selâmlar, 1973 malî yılı Bütçesinin hayırlı ol
masını candan dilerim. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Turan, buyurunuz. 

M. G. P. GRUBU ADINA SAMİ TURAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 

Değerli arkadaşım Mehmet. Pırıltı, içinde bu
lunduğumuz siyasî şartlar, yıkıcı faaliyetlere 
karşı mücadele, normal demokratik düzene dö
nüş gibi temel (konularda Millî Güven Partisi 

i Grubunun görüşlerini açıklamış bulunuyor. Ben 
de Millî Güven Partisi Grubunun, içinde bulun
duğumuz ekonomik şartlar ve 1973 Bütçe Ka
nunu tasarısının rakamları ile ilgili görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlar, 1973 yılma girerken, 
plânlı 'kalkınma dönemi onuncu yılını doldur
muş; Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânların uy
gulanması tamamlanmıştı. 

İçinde bulunduğumuz yılın ve önümüzde açı
lan yeni dönemin meselelerine doğru teşhis ko
yabilmek için, geçen yılın sonuçlarına gözat-
nıakta fayda vardır. 

Geride bıraktığımız on yıl içinde Türkiye' 
nin millî geliri, gerçek olarak, yani sabit fiyat
larla tam iki katına çıkmıştır. Türkiye, millî ge
lir bakımından on yılda, plânlı dönemin başla
dığı yıla göre, iki misli büyümüştür. Yine on 
yıllık dönemde, kalkınmamız bakımından en 
önemli engeli teşkil eden ihracat tıkanıiklığı ve 
döviz gelirlerimizin yetersizliği konusu çözüm 
yoluna girmiştir. 1963 - 1973 yılları arasındaki 
on yıllık dönemde ihracat gelirimiz iki buçuk 
katına, toplam döviz gelirlerimiz ise dört buçuk 
katına çıkmıştır. Reel olarak, yani sabit fiyat
larla 1972 yılında yapılan yatırını, on yıl önce
ki ralkamm üç katıdır. 

Son on yılda, çeşitli sanayi dallarında, ulaş
tırma ve haberleşme gibi sektörlerde ülkemizin 
hızla geliştiğini, Türk ekonomisinin büyüdüğü
nü gösteren rakamlar vardır. 

Son on yıllık plânlı dönemde, daha önce Tür
kiye'de yapılmayan bir çok önemli sanayi ürün
leri yapılmağa başlanmış, sanayi mamulleri ih
racatta program hedeflerini bâzan geride bıra
kan gelişmeler sağlamıştır. 

Bu özeti, milletimizin kalkınma azmini, geri 
kalmışlık çemberi kırma yolunda aştığı mesa
feyi ortaya koymak ve geleceğe milletçe daha 
büyük ümitle bakmamızı sağlamak için arz 'edi
yorum. 

Siyasî partiler arasında görüş f andan ne 
olursa olsun (milletimizin ümidini kırıp onu yer
siz bir karamsarlığa sürüklemekten kaçınmalı
yız. 

Biz Millî Güven Partisi olarak, Türk mille
tinin geleceğe ümitle baikmasmı son derecede 

I önemli sayıyoruz. Bunun içindir !ki, daima 3̂ a-
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pıcı olmağa önem veriyoruz. Türk milletinin ye
rinde saydığını iddia eden. hür düzen içinde ve 
karma ekonomi ile kalkınma olmayacağı yala
nını 'etrafa yayarak totaliter bir baskı idaresi
nin ve çarpık ideolojilerinin propagandasını yap
mağa çalışan maceracıların karşısına Millî dü
ven Partisi daima müspet bilgilerle ve rakam
larla çıkmıştır. 

Plânlı kalkınma döneminde bir çok yeni sa
nayi mallarının üretimine başlanmıştır. 

Süperfosfat gübresi, diamonyomfosi'at. taşıt 
araçları lâstikleri, krat't kâğıdı, soda, boraks. 
borik asit, sentetik elyaf ve sentetik iplik, her 
türlü plâstik eşya ham maddesi, (polietiien ve 
polivinil). ferrokronı, kaliteli çelik, çelik boru, 
plâstik boru, yüksek güçlü transformotörler, 
büyük elektrik motorları, bir kısmı jenaratör-
ler, elektrik sayaçları, otomatik telefon santral
leri ve çeşitli telefon cihazları, radyo vericileri, 
televizyon alıcıları, yükseik basınçlı buhar ka
zanları, asansörler, soğutma tesisleri ve klima 
cihazları, pencere caunları. su sayaçları, canı yü
nü. canı borular, krom manyezit, ateş tuğlası, 
iplik makiııaları, dokuma makinaları. otomobil, 
otobüs, yolcu vagonları ve dizel lokomotifler gi
bi çok önemli sanayi mamulleri, Türkiye'de, ilk 
defa plânlı dönemde yapılabilmiştir. 

İlk kalkınma planının Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde tartışıldığı gibilerde, yurt için
de ve yurt dışında, yılda ortalama 'c/c 7 kalkın
ma hızına ulaşmanın memleketimiz ite in imkân
sız olacağını söyleyen pek çok kimse vardı. 
Oıı yıllık kalkınma hızı ortalaması bu hıza ula
şabildiğimizi ortaya koymuştur. 

Şüphesiz, tablonun aynı derecede iç açıcı 
olmayan yönleri de vardır. Geçtiğimiz on yıl
da. çok hızla artmaya devamı eden nüfusu
muza ve iş gücü arzına kıyasla, açılabilen yeni 
iş alanları yetersiz kalmıştır. Hızla artmakla 
kalmayıp, aynı zamanda hızla şehirleşmekte 
olan nüfusumuza sağlam geçim imkânları ve 
yeni iş sahaları bulma dâvası, bugün de mil
letçe karşı karşıya bulunduğumuz en önemli 
sorunlardan biridir. 

1970 devalüasyonuna gelinceye kadar Türk 
parasının değeri nispeten istikrarını korumuş. 
daha doğrusu yıllık değer düşmesi ortalaması, 
gelişen bir ekonomide fazla yadırganmayacak 
sınırlar içinde kalabilmiştir; fakat 1970'den bu 
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yana, hızlı fiyat artışları üzerinde ciddiyetle 
durulması gereken bir enflâsyoncu niteliği ka
zanmıştır. Enflâsyonla ve hayat pahalılığı ile 
mücadele bugün 'milletçe karşı karşıya bulun
duğumuz başlıca ekonomik ve sosyal sorunlar-
<dan biridir. 

Enflâsyon, kaynakların iktisadî bakımdan 
en faydalı alanlar yerine spekülatif alanlara 
kayması sonucunu doğurur. Enflâsyonun sos
yal açıdan da büyük zararları vardır: Gelir 
dağılımını düşük gelir grupları aleyhinde etki
ler ve adaletsizliği artırır. 

Ayrıca, hızla gelişmekte olan ihracatımızın 
da devamlı ve hızlı iç fiyat artışlarından zarar 
göreceği meydandadır. Görülüyor ki, on yıllık 
plânlı dönemi kapatırken çok sevindirici ge
lişmeler yanında, üzerinde en çok durmamız 
gereken iki dert: «İşsizlik ve pahalılık dertleri
dir. 

Kay m senatörler, 197.1 Bütçelinin gelir ve 
gider rakamlarının incelenmesine geçmeden 
önce, geçen yılın ekonomik ve malî gelişmele
rine daha yakından gözatmakta fayda görü
yoruz. 

Dış dünyada, 1972 yılı oldukça hızlı fiyat 
artışlarıyla enflâsyoncu tazyiklerin sürüp git
tiği, altın fiyatlarin.nl görülmemiş seviyelere 
ulaştığı bir yıl olmuştur. Üye sayısı, altıdan 
dokuza yükselen Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ülkelerinde, maliyetleri ve fiyatları istenilen 
sınırlar içinde tutmak mümkün olmamıştır. 

Türk ekonomisinde 1972 yılı çeşitli yonler-
ıden sevindirici bir görünüş arz etmekle beraber, 
biraz önce temas ettiğim ve 1970 Ağust osundaki 
para ayarlamasından beri devam eden fiyat 
artışlarını yeterli derecede kontrol altına al
nı ak mümkün olmamıştır. 

Geçen yıl millî gelirde reel artış, plânda 
öngörülen hedefin üstünde olmuş ve % 7,7ü 
bulmuştur. 1972 yılında özellikle sanayi, in
şaat, ulaştırma ve ticaret sektörlerinde, daha 
önceki yılları geride bırakan gelişme hızları 
göze çarpmaktadır. 

Geride •bıraktığımız yılın millî ekonomi açı
sından en sevindiıici gelişmelerinden biri, sa
nayi alanında elde edilen % 11,9 oranındaki 
artıştır. Kalkınma plânında bu sektör için 
öngörülen hedefin % 12 olduğu hatırlanırsa, 
1972 yılında sanayi sektöründe hedefe ulaşıl-
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mış olduğu anlaşılır. Jlalbuki bundan önceki 
yıllarda sanayi alanında gelişme hedefinin an
cak beşte birinlin elde edilebildiği ve, bu sektör
de yıllık gelişme hızının % 2,2'de kaldığı düşü
nülürse, bu yıl aynı sektörde % 11,9 oranında 
gelişme sağlanmasının taşıdığı büyük önem 
kendiliğinden anlaşılır. 

Bundan önceki hükümetlerin bâzı hatalı 
kararları yüzünden inşaat sektöründe de plân 
hedefinin gerisinde kalmıştık. 1971 yılında in
şaat sektöründe gelişme hızı % 4,3 olmuştu. 
1972 yılında, inşaatta sağlanan gelişme hızı 
c/c 18,5'tur. Genellikle, bu sektörde plân he
definin açıldığı malûmdur. 1971 yılında ölçü
süz ve hatalı bâzı kararlar sonucu görülen aşı
rı gerileme, geçen yıl telâfi edilmiştir. 

En büyük gelişme hızının dış âlem gelirle
rinde, işçi dövizleriyle ihracat g'elirlerinde gö
rüldüğünü belirtmek isteriz. 

Muhterem, arkadaşlar, 1972 yılında Türki
ye'de 42 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleş-
tinilmiştir. Bu miktarın 21,5 milyar li
rası kamu sektörü ve 21 milyara yakın bir 
kısmı da Özel sektör tarafından gerçekleştiril
miştir. Bir yılda sabit sermaye yatırımlarında 
sağlanan artış oranı % 18,4 dür. Bu gelişme 
Jıayırh, umutlu, sevindirici bir gelişmedir. 

1970'de Sayın Demirel Hükümetiyle başla
yan, 1970 Ağustosunda aynı Hükümet tarafın
dan uygulanan «Para değerini düşürme» kara
rı ile hızlanan hayat pahalılığı, 1971'de rekor 
seviyeye ulaştıktan sonra, 1972'de bir ölçüde 
duraklamaya başlamıştır. 

Gerçekten vatandaşların geçimleriyle ilgili 
başlıca ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını yansı
tan geçinme endekslerindeki yükselişler şöyle
dir : 

Ankara geçinme endeksinde 1971 yılında 
% 21,8 artış görülmüştü. 1972 yılının 11 aylık 
(dönemlinde ise hayat pahalılığı artışı, resmî 
endekse göre % 14,5'dur. İstanbul geçinme en
deksinde 1971 yılında % 19 oranında artış tes
pit edilmişti. Aynı endeksin 1972 yılının 11 ay
lık dönemindeki yükselişi % 15 civarındadır. 

Fiyat artışları özellikle gıda maddeleri ile gi
yim 'eşyasında göze çarpmıştır. Sanayi hammad
deleri fiyatlarında da bir yılda c/c 21 oranında 
artışlar görülmüştür. Şu halde fiyat yükselişle
rinin bir kısmı talep artışıyle, bir kısmı maliyet 
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yükselişleri, ili ilgili görülmektedir. 
1972 yılında para arzında önemli bir artış gö

ze çarpmaktadır. Bunun başlıca sebeplerinden 
•biri işçi dövizleri ile ihracat gelirlerinin hızlı ar
tışı ve döviz rezervlerimizin kabarmış bulunma
sıdır. 

Gerçekten 1972 yılı ihracatı 885 milyon doları 
bulmuştur. Plânlı döneme girdiğimizde yıllık 
ihracatımızın o50 milyon dolar civarında olduğu 
bu rakamın on yıl öncesine, yani 1960 yılma gö
re hemen hemen fark göstermediği hatırlanacak 
olursa, plânlı dönemde sağlanan ihracat artışı
nın değeri kendiliğinden anlaşılır. İhracatımız, 
1964 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk defa ola
rak 400 milyon doları geçtiği vakit nasıl bayram 
edildiğini. hatırlıyorıız. 

1972 yılında program hedefine 'göre ihra
catta varılması umulan rakam 690 milyon dolar 
idi. Program hedefini çok geride bırakarak $85 
milyon dolara ulaşılmış olması çok sevindirici 
bir sonuçtur. 

Yatırımları hızlandırmak, hammadde darlı
ğını gidermek sınaî üretimi artırıp bu alanda 
plân hedefine ulaşabilmek, bâzı alanlarda kara
borsayı önleyecek şekilde mal. arzını 'artırmıak 
gibi amaçlarla., döviz rezervinin sağladığı imıkâıı-
lardan yararlanılarak ithalâta hız verilmiş ve 
1972 yılında 1,5 milyar dolarlık ithalâtt yapıl
mıştır. 

Hemen belirtelim ki, bu büyük ithalât ra
kamı içinde tüketim maddeleri ithalâtı % 5'i 
geçmemekte, geri kalan kısım; yani ithalâtın 
c/c 95'i yeni yatırımlar için gerekli yatırım mal
larının veya sanayide kullanılan hammaddele
rin sağlanması için yapılmaktadır. Bu dağılım, 
yurdumuzun ekonomik gelişmesi bakımından 
memnuniyet vericidir. 

İsçi dövizi erindeki ve turizm gelirleri gibi 
diğer «Görünmeyen kalenderdeki.» artış, dış 
ödeme dengemizin sıhhatli şekilde kurulmasını 
mümküıı kıİmiş11r. 

Gerçekten 1971 yılında 470 milyon dolar olan 
işçi dövizi gelirleri 1972 yılında 735 milyon dola
ra yükselmiştir. İşçi dövizlerinde bir yılda gö
rülen artış oranı c/c 50'den fazladır. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
1973 yılına ait gelir ve gider tahminlerinin tah
liline geçmeden önce şu noktayı belirtmek iste
riz. 
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Türkiye'de enflâsyon ve hayat pahalılığı 
üzerinde, en fazla etki yapan, hayat pahalılığını 
kamçılayan faktörlerin başında bütçe açığı 'ge
lir. Bu sebeple, Hükümetin daha önceki hükü
metlerden devraldığı büyük 'açıklara, rağmen, 
uygulama sırasında 1972 bütçesini denkleştir
mek ve 1973 yılı için denk bir bütçe sunmak hu
susunda sarfe.ttiğı olumlu çabaları takdirle an
mak gerektiğine inanıyoruz. 

Öte yandan Devlet parasının en verimli şe
kilde kullanılması, israfın önlenmesi amacıyle 
yıllardan beri uygulanması düşünülen «Prog
ram - Bütçe» usulünün uygulanmasına 1973 ma
lî yılında başlanmış olmasını da hayırlı bir ba
sarı saydığımızı belirtmek isteriz. 

Hükümeti, bütçe hazırlığı ve bütçe uygula
ması sırasında en fazla üzen konulardan biri
nin Personel Kanunundaki aksaklıkların ve ada
letsizliklerin düzeltilmesi olduğunu biliyoruz. 

Devlet Memurları Kanununun uygulanması 
sırasında ortaya çıkan çeşitli aksaklıkları gi
dermek amacıyle. Yüce Meclisten, Kanun Hük
münde. Kararname çıkarmak üzere yetki iste
miş ve uzun çalışmalarla kararname 1972 yılı 
sonunda yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu kararnameyle birkaç yıldan beri şikâyet 
konusu olan önemli aksaklıklardan bir kısmının 
ortadan kalkacağına inanıyoruz. 

^aym arkadaşlarını. Karma Bütçe Komis
yonunda yapılan değişikliklerden sonra, 1973 
yılı genel bütçe gelirleri 56 milyar 953 milyon 
lirayı ve genel bütçe giderleri 60 milyar 953 
milyon lirayı bulmakladır. Aradaki 1 milyar li
ralık farkın'ikraz yolııyle karşılanması öngörül
mekte di r. 

Katma bütçe gelir ve giderleri de hesaıba ka
tılınca, konsolide bütçenin nihaî rakamları şöy
le 'görünmektedir. 

Gelirler toplamı 62 milyar 209 milyon Türk 
lirasıdır. 

(liderler toplamı yine 62 milyar 209 milyon 
Türk Lirasıdır. 

1972 yılının uygulama sonuçları, millî gelir
deki artışları yüksek seviyede gerçekleşeceğinle 
şüphe olmayan, ithalât ve bütçeyle birlikte alın
ması düşünülen tedbirler gözönünde tutulursa, 
bu gelir ve gider tahminlerinin gerçekçi olduğu
na hükmetmek mümkündür. 
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1962 yılı ile 1972 yılı arasında genel bütçe 
gelirlerinin millî hâsılaya oranında husule ge
len artış plânlı dönemde sarfedilen çabaların ve 
zaman zaman uygulanan reform tedbirlerinin 
kannu maliyesi bakımından faydalı sonuçlar ver
diğini ortaya koymaktadır. 1962 yılında genel 
bütçe gelirlerinin millî hâsılaya oranı % 18Vı 
geçmezken, şimdi bu oran % 20'nin üstüne çık
mış bulunımaktadır. 

İktisadî gelişmenin ve yüksek seviyede ger
çekleşen dış ticaretimizin etkisi ile 1972 yılında 
Devlet gelirleri tahsilatı, 1971 yılma nazaran 
'% 28 oranında 'artış göstermiştir. Bu yüksek ar
tış oranı 1973 yılı bütçesi bakımından da ümitli 
olmamıza imkân vermektedir. 

1972 ve 1973 yıllarına baktığımız zaman 
Türk ekonomisinin tümü bakımından ümitli ol
mak için birçok sebepler görebiliyoruz. 1972 
yılında Türkiye dış ödeme dengesi bakımından 
yakın tarihinde görülmemiş bir ferahlığa ulaş
mış, hattâ faiz yükünden kurtulmak için Tür
kiye, Uluslararası Para Fonuna olan borcunu 
vâdesinden önce ödemek imkânını bulmuştur. 
Vâdesinden önce dış borç yükünden kurtulmak 
•için yapılan bu ödemelere rağmen, sermaye ha
reketleri kalenumde lehte bir bakiye görünmesi 
sevindiricidir. 

Dış seyahat ve turizm gelir ve gider deuge-
si de san yıllarda, ilk defa olarak lehte bakiye
lerle kapanmaktadır. Türkiye'nin dış seyahat
ler için ödediği döviz miktarı, turizmden sağ
ladığı döviz gelirini aşmakta idi. Turizmden 
döviz kazanamayan yegâne Akdeniz ülkesi du
rumunda kalmış olan Türkiye, son .yıllarda du
rumunu düzeltmiş ve turizmden, küçümsenmeye
cek miktarda döviz ekle eden bir ülke haline 
gelmiştir. 1973 yılında bu hamlenin daha da hız
lanarak devam etmesi için gerekli tedbirler ve 
harcamalar, bütçede ve yıllık programda öngö
rülmüş bulunmaktadır. 

ıSayııı senatörler; 
İktisadî konularla ilgili maruzatımı tamam

lamadan, Millî Güven Partisi olarak üzerinde 
ısrarla durmayı vazife saydığımız bir konuya 
temas etmek istenim. 

İstikrar tedbirlerinin önemini biliyoruz. Ha
yat pahalılığı ile mücadelenin zaruretine biraz 
önce temas ettim. Ancak bir noktayı aynı ke
sinlikle ifade etmek isterim; hayat pahalılığı ile 
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mücadelenin yükü, Türk köylüsünün ve çiftçi
sinin sırtına yüklenemez. Türkiye'de en ağır 
hayat şartlan içinde yaşayan ye en çok ilgiye 
muhtaç ve lâyık olan yurttaşlarımız aziz köy
lümüz ye çiftçileriıııizdir. 

Zaman zaman iklim şartlarının da darbesi
ni yiyen, bu yıl memleketin çeşitli bölgelerinde 
'kötü hava şartlarından zarar görmüş olan köy
lü ve çiftçi yurttaşlarımızın ezilmemesi için, zi
raî ürünlere uygulanan fiyat politikasında ar
tanı maliyetlerin hesaba katılmasını zaruri görü
yoruz. 

Zirai mahsul fiyatları diğer fiyatlardaki ar
tışa uydurulmaz, köylünün aklığı pahalılaşırken 
mahsulün İhı fiyatı hemen hemen yerinde sayar
sa, köylü ve çiftçimizin bundan göreceği büyük 
zarar yanında, tarım üretiminin düşmesi tehli
kesi de başgösteıür. 

3Kİ']î Güven Partisi Grubu olarak, buğday 
ve pancar üreticilerinin dertlerine 1973 yılında 
mutlaka çare bulunmasını ve yapılacak fiyat 
tespitlerinde artan maliyetlerin gözönünde tu
tulmasını zaruri gönıyoruz. 

Tütünde bu yıl doların 13 lira yerine 1-i li
ra olarak hesaplanmasına karar vermekle. Me
len Hükümeti çok isabetli bir adım atmıştır. 
Jvöylü ve çiftçi aleyhine yıllardan beri işleyen 
bir duruma bu suretle çare bulunmaya başlan
mıştır. Yeni mahsul ile birlikte, diğer ihraç 
inalı zirai ürünlere de eşit dolar kurunun uygu
lanın asını ye bu uygulamadan doğan değer far
kının köylü ve çifterimizin cebine girmesinin. 
tütünde olduğu gibi, sağlanmasını diliyoruz. 

Tütün bölgelerinden alınan ilk haberler. Hü
kümetin izlediği fiyat ve destekleme politika
sının köylü ve çiftçiyi memnun ettiğini göster-
meJkteddr. Hububatta, pancarda, fındıkta, üzüm
de ve bütün diğer zirai ürünlerde de aynı başa
rının sağlanmasını diliyoruz. 

Sözlerimi tamamlarken ilgili bakanlıkların 
bütçelerinde Millî Güven Partisi Grup sözcü
lerinin görüşlerimizi açıklamaya devam edecek
lerini belirtir. 1973 yılı bütçesinin aziz milleti
mize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle Yüce 
Senatoyu şahsım ve grubum adına saygı ile se-
1 âmlarım. (Alkış]ar) 

BAŞKAN •— A. P. Grubu adına Sayın Ucu
za,!, buyuran efendim. 
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A. P. GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, Yüce Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

1973 malî yılı konsolide Devlet Bütçesi ka
nun tasarısı üzerinde Adalet Partisi Cumhuri
yet Senatosu Grubunun sözcüsü olarak görüşle
rimizi. tenkid ve temennilerimizi arz etmek üze
re huzurumuza geldiğim şu anda. bu bütçe ka
nun tasarısının temelini teşkil eden gelir kay-
na'klarmm yaratılmasında bedenen ve fikren 
em ekleri geçenlerle, tasarının hazırlanmasında 
hizmeti geçenlere Adalet Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grubunun şükranlarını ifade etmeyi 
zevkli bir görev sayarız. 

Muhterem senatörler, siyasî iktisadî ve sos
yal kaderinde ehemmiyetle yeri olan ; geçmiş 
yıllara dayandığı kadar geleceğe de ışık tutan 
bu bütçe kanun tasarısı üzerindeki görüşlerimi
zi arza çalışırken, her meselede olduğu gibi. bu
rada da Türk Milletinin menfaatlerini kurusu
na kadar korumada memleketçi, milliyetçi, ya
pıcı ve yol gösterici olarak, açık ifade ile Ata
türkçü görüş ve tutumla doğru bildiğimizi, 
haklı bulduğumuzu, inandığımızı söyleyecek. 
yetkililere uyarıda bulunma görevimizi yerine 
getirmeye gayret edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, üzülerek ifade ede
riz ki. 1973 yılına girerken de siyasî istikrar 
sağlanamamış, hâlâ olağan dışı bir durum de
vam etmektedir. Bu durumun kısa zamanda ola
ğan hale dönmesi için Adalet Partisi olarak". 
bu halin başından beri gereken her türlü gay
ret ve çabayı hiçbir- fedakârlıktan çekinmeden 
gösterdik. Şüphesiz İrandan sonra da aynı yol
da devama kararlıyız. 

Biliyoruz ki, olağan dışı durumun uzaması
nın millî menfaatleri hesapsız zarara duçar kıl
dığı gereegi yanında. Devletin ve rejimin düş
manlarına o nispette fayda sağlayacağı izah
tan varestedir. 

Adalet Partisi olarak kesin inancımız odur 
ki, Devletin ve rejimin biran önce istikrara ka
vuşturulması, istikrarsızlıktan yarar sağlama
ya ümit bağlamış olanları hüsrana mahkûm 
edecektir. Siyasî istikrarın olmadığı yerde, ik
tisadî ve sosyal istikrarı yaratma ve yaşatma 
mümkün olamaz ve olamamıştır. İstikrarsız du
rumun devamı, maalesef memleketi ve milleti 
sevmeyenlere beklediği ve özlediği fırsatı sağ-
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lar. O halde Devletin ve Cumhuriyetin düşman
larına tahribat fırsatı vermemek suretiyle emel
lerini söndürmek için olağan dışı halden, ola
ğan hale dönülmesi; yani siyasî ve iktisadî is
tikrarın sağlanmas: ieiıı bu memleket benim. 
ben bu memleketin e ocuğuyum diyen her Türk 
ieiıı bu yolda gayret sarf etmek kaçınılmaz, 
mukaddes bir görev olmaktadır. 

Değerli senatörler. 1973 yılının geçmiş ve 
gelecek yıllara nazaran büyük bir mâna taşıyan 
yıl olduğu hepinizce malûmdur. Bu yılın 29 Eki
minde büyük Atamızın önderliğinde kurulmuş 
bulunan onun ve milletimizin en büyük eseri 
Cumhuriyetin 50 nci yılını kutlayacağız. Bu 
münasebetle bu en büyük vedia Cumhuriyet re
jiminin arızasız işler olması görevi ile de karşı-
karşryayız. 

Bu sebeple memleketin siyasî ve iktisadî is
tikrara kavuşması gereklidir. Cumhuriyetin 50 
nci yılına kavuşunken, memleketin bu durumda 
oluşu bizim ieiıı büyük üzüntü, kaynağıdır. İs
tikrarın dar bir açıdan değerlendirilmesi elbet
te yanlıştır. Bu nedenle büyük düşünmeye, doğ
ru düşünmeye, bütün faktörleri nazarı dikkate 
alarak düşünmeye mecburiyet vardır. Böyle 
yapmadıkça istikrarsızlığın çare ve tedbirleri
ni bulmamız, memleketimizi bir huzura kavuş
turmamız fevkalâde zordur. Bu, millî bir görev
dir. Geride kalan hadiseleri, ne kırgınlık, ne de 
küskünlük olarak bu sebeple kabul etmiyoruz. 
Aksine, ileriye bakarken, yeni ufuklar ararken 
bir tecrübe olarak kabul ediyoruz. 

Türkiye<nıiz ıir-den bu hale geldi, bu hale ge
lişteki sebepler ne idi, kimler sebeboldu, bu 
-devreden siyasî iktidarın tutumu nasıldı.' Bu 
:sorularm cevabını bugün bütün açıklığı ile or
taya çıkan gerçeklerle değerlendirirsek, gelece
ğin tedbirini çabuk bulur, hazırlar böylece si
yasî iktidarın bir daha kolay kolay sarsıntı ge
çirmesini önlemiş oluruz. 

Değerli senatörler, günümüzde beynelmilel 
komünizmin dünya hâkimiyeti kurma çabasın
dan doğan tasallutuna maruz kalmayan ülke 
hemen hemen yok gibidir. Beynelmilel komü
nizmi her şekle girmekte, her fırsattan faydalan
makla ve her şeyi istismar edebilmektedir. Mem
leketimizde karşılaşılan anarşik ve şiddet hare
ketlen, başlangıçta masum hareketler olarak gö
rülmüş ve uzun süre bunlara çeşitli çevreler doğ-
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rıı teşhis koyamamış; doğru teşhis koyup tedbir 
alması yolundaki görüşlerimiz maalesef hoş kar
şılanmadığı gibi, tepki de gösterilmekten geri 
kalınmayıp, olayların siyasî iktidarın za'fından 
doğduğu, iktisadî ve sosyal meselelerin halledil
memiş olması nedeni ile meydana geldiği, hal 
böyle olunca da şiddet hareketlerinin haklı oklu
ğu iddia olunmuştur. Uzun süre bu gözle bakı
lan olaylar karşısında milletin asıl haklı mese
leleri de her geçen gün büyük güçlüklerle yoğun
laşmış, bu hallerden medet bekleyenler ve bu 
hareketleri teşvik edenler cüret ve cesaretini 
artırmış ve böylece bilinen seviyeye geilnmiş
tir. 

Hadiselere yanlış teşihis konması, bunlarm. 
siyasî iktidarın kusurundan sayılması, bir re
jim buhranının sebebi olmuştur. 26 Mart 1971 
tarihinde göreve başlayan partilerüstü adlı Hü
kümet, mevcut Anayasa ve kanunlarla memle
keti idare etmenin mümkün okluğunu, olup bi
tenlerin Adalet Partisi siyasî iktidarının kusu
rundan doğduğu inancı ile işe başlamış, bir ay 
sonra da hadiselerin şiddetini kat kat artırma
sı neticesi 11 ilimizde Sıkıyönetim ilân etmek 
mecburiyeitinde kalmıştır. Bu hal 22 aydan beri 
devam eder. 

(Daha sonra, mükemmel addedilen Aımyasa 
lüks sayılmış, 40'a yakın maddesinde değişiklik 
ihtiyacı ortaya konmuş, ihtiyaç 1971 Eylülünde 
gerçekleştirilmiş; bu değişikliğe istinaden mev
zuatımızda da 40 tan fazla yeni kanun vr deği
şiklikler yapılmıştır. Hâlâ, hem Anayasa da ye
niden değişiklik ihtiyacı hem de mevzuatımızda 
•değişiklik ihtiyacı şiddetiyle karşıkarşıyayız. 

iS duy ön etimin takdire şayan çalış-m alan ve 
alman bu kadar tedbirlere rağmen, tedhiş hare
ketleri sona ermemiş ve kökleri kazmanıamıştır. 

Geçen 22 ay zarfında cereyan eden olaylar 
ve ortaya çıkan gerçekler göstermiştir ki, şid
det hareketleri, sanıldığı gibi Adalet Partisi 
siyasî iktidarına ve onun tutumuna karşı olma
yıp, rejime karşıdır. Şayet bu hareketlerin se
bebi ve hedefi siyasî iktidar idiyse, siyasî ikti
dar çekildikten sonra bu hareketlerin ortadan 
kalkması ve son bulması lâzımdır. Aksine bu ha-
hareketler hem adet bakımından, hem de çeşit 
bakımından hem çak artmış, hem de daha çok 
elem verici şekillerde meydana gelmiştir. Hal 
böyle olunca, Anayasa ve kanunlarda değişiklik 
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yapmadan bu hareketlerin önlenmesi gerekirdi. 
Cidden bu hareketler Adalet Partisi siyasî ikti
darının kusurundan doğmuş idiyse, Adalet Par
tisi siyasî iktidarı görevi bıraktıktan sonra, Sı
kıyönetimin ilânına, TRT'nin kanununda özerk
lik anlayışındaki değişikliğe, dernek ve gazete
lerin kapatılması tedbirine başvurulmaz. Anaya
sa Mahkemesi, Yüksek Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu kanunlarında yeniden değişikliğe gidil
mez, memur sendikaları kaldırılmaz, bâzı par
tilerin kapatılmasına lüzum hâsıl olmazdı. 

Geçen 22 aylık tatbikat göstermiştir ki, 
şiddet hareketleri Adalet Partisi siyasî iktida
rını sadece demokratik bir iktidar olduğu için 
zor duruma düşürmek, böylece rejimi değiştir
mek gayesine matuftur. Nitekim, bu hareketle
rin elebaşıları maksatlarının siyasî iktidardan 
ziyade rejimi değiştirmek olduğunu açıkça ifa
de etmişler ve hâlâ da etmekteler. Görülüyor 
ki, bu hareketleri mâsun bulanlar, teşvik ve hi
maye edenler büyük vebal altındadır. 

Sayın senatörler, geçen 22 ay içerisinde alı
nan tedbirler göstermiştir ki, 1961 Anayasasına 
göre hükümetlerin yetkisi yoktur, sadece göre
vi vardır. Bu dönem içinde kurulan partilerüs-
fü Hükümetler, Devlet bünyesindeki idarecilere 
karşı tutumları hariç, ne müracaat ettikleri kuv
vet bakımından, ne de t a fcib ettikleri yol bakı
mından Adalet Partisi siyasî iktidarından fark
lı bir tutum içinde olmamışlar, aslında olamaz
lar da: ama 19-61 Anayasasının çizdiği çerçeve dı
şına çıkılarak hüıkümdariar gibi hareket etmeyişi
miz. rahatça bizim kusurumuz sayılmıştır. Biz, 
(> yılı aşan iktidar dönemimizde hükümetlerin 
kâfi miktarda yetki ile mücehhez olmadığını, 
takdir hakkı bulunmadığını birçok defa bütün 
detayları ile ortaya koyduk. Bundan maksat 
ve muradımız Devlet gücünün doğru bir şekil
de harekete geçirilmesini, ahenksizlik içinde 
çalışan Devlet organlarının ahenksiz çalışmadan 
kurtarılması ve müessir bir şekilde işleyebilme
si idi; yani, Devleti teşkil eden ünite ve organ
la rm görev ve yetkileri bir şekilde belirli olsun. 
i ler organ kendi yerini muhafaza edip, her or
gan kendi yetkisini kullanarak Devletin hiye-
rarşıik zinciri içinde kendi görevini ifa etsin. 
13u düşüncemiz aslında Anayasa emridir. Bu 
düşüncemiz maalesef bâzı çevrelerce kendi 
maksatları istikametinde aleyhimize, propagan-
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da vesilesi yapılarak Devlet idaresinde görevli 
organ ve kurumları Adalet Partisi aleyhine kış
kırttılar, kâfi derecede de bu haksız davranış
lar muvaffak oldu? Bu muvaffakiyetin sahiple
rine bu hareketlerinin bugün ne sağladığını bi
lemiyoruz; ama maalesef memleket hesabına 
çok zararlı olduğu bir acı gerçek olarak karşı
mızda durmaktadır. 

Sayın senatörler, görülüyor ki, o yıllarda 
yetkisizlikten ve. kanunların yetersizliğinden 
söz etmemiz Hükümetin Devlet idaresindeki ro
lünü ve sorumluluğunu hafife almadığını, baş
kalarının hadiselere yanlış teşhis koyduğunu 
millî bütünlüğün parçalanması. Devletin çöker
tilmesi ve bir iç savaşa doğru gidilmesi gibi çok 
vahim neticeleri önleme hususundaki ciddî, sa
mimî ve vatanperverliğin gerçek sonucu idi. 

Bu itibarla Adalet Partisi siyasî iktidarı 
memlekette siyasî, iktisadî ve sosyal istikrarı 
sağlamanın, huzur ve güveni korumanın ilk 
vazifesi olduğunun idraki içinde olmuş, huzur 
ve güven hissedarlarına da siyasî iktidar kadar 
bu ciddî meselede, müşterek mesuliyetleri ol
duğunu hatırlatarak, göreve davetle meselenin 
ciddiyetini ortaya koymuştur. 

Bizim bu kadar çırpınmamızın sebebi, ger
çek niyetleri Devletin ve rejimin temellerini 
tahrip ve millî bütünlüğümüzü parçalamak, 
sosyal ve etnik sınıflar yaratmayı hedef alan
larla. bu niyetlere yem olanlar o tarihlerde el-
ele verip memlekette büyük ve içinden çıkılmaz 
sıkıntıları yaratabilmek için büyük, geniş ardı 
arası kesilmeyen direnmeler. protestolar, mi
tingler. işyerinde oturmalar, işi gevşetmeler, 
toprak işgalleri, işyeri işgalleri, grevler, 
'binlerce - onbinlerce kişilik gösteri yürüyüşleri 
üniversite anfilerin.de çeşitli tahrikleri hazırla
ma formları, üniversite duvarlarına yazılan ko
münist hezeyanlar, kanlı pazar uydurmaları, 
Beyazıt Kulesine Ayyıklızlı Bayrak yerine kızıl 
paçavra çekilmesi, üniversiteler ve yurtlarında 
silâhlı çarpışma olayları. -Bu hareketlerin Dev
let Radyo ve Televizyonunda istedikleri şekilde 
tezgâhlanaraik ilânı. 100 milyonlarca değerdeki 
Devlet müesseselerinin ateşe verilmesi. İG Hazi
ran İstanbul olayları ile ihtilâl teşebbüsü, adam 
kaçırmalar, fidye almalar, banka soymalar, dün
yaca malûm, kızıl El - Fetih Teşkilâtında staj 
görmeler, ele geçen •milyonlarca mermi ve çe-

http://anfilerin.de


C. Senatosu B : 21 30 . 1 . 1973 O : 2 

şitli silâhların depolandığı İm zamanda, bu iş
lerin yapıldığı ve işlendiği bir dönemde siyasî 
iktidarımı iz neticeyi görerek tedbir almak için 
çırpın irken, siyasî iktidar kadar bu olayların 
önlenmesinde Anayasanın 77 nei maddesine 
göre yeminli bulunan bâzı kişiler ne mesuliyet
lerine, ne de yeminleriyle bağdaşmayan bir tu
tum içinde bu kürsüye gelip bu hareketleri yar
ine yerine, bu hareketlere şöyle teşhis koyar
lardı. Zabıtlardan birkaç misal okumama mü
saade ediniz: «Demokratik mücadelenin berrak 
ve kesin bir tablosu. Sosyal bir oluşum. Türk 
insanım geri kalmışlık cenderesi içinde ezil) gi
den, yıkılması ve yok olması şartlarını bera
berinde getiren ileri ve insancıl bir düzene gebe 
bunalım. 16 Haziran olaylarına yanlış teşhis 
koyan işçi yürüyüşünü ayaklanma olarak nite
leyen, yakın tarihimizde emsaline rastlanma
yan şekilde öğretmenlere karşı her türlü meto
du kullanarak haksız bir baskıyı yürütmek öğ
retmen kıyımı alarak tarihimize kara leke ola
rak geçecek. Beğenmediği gençleri yargı hük
mü olmadan anarşist ve maceracı olarak mah
kûm etmeye uğraşanlar, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi üzerinde uçakla keşif yaptıranlar, 
Siyasal Bilgiler Yurt hadisesi ile üniversite 
gençliğinin gözünü korkutanlar, ithamları ile 
gelip yetki kanunu isteyeceksin» diyenler, da
ha sayısız nice beyanların sahipleri bugünkü 
gerçekler karşısında ne düşünür bilemeyiz. 

Anayasa Mahkemesince kapatılan partilerin 
kapatılma kararı karşısında bu partiyi ve parti
lileri uzun yıllar himayeye çalışanlar, kapatılan 
sendika ve derneklerin yöneticilerinin kanun
suz hareketlerini hoş karşılayan, himaye eden, 
alkışlayan ve takdir edenler, üniversiteleri bir 
nevi himayelerine alıp oralarda her türlü anar
şik olayları tezgâhlayan bir kısım profesör, do
çent. asistan ve talebeleri, TRT'nin yöneticile
rinin bir kısmının şimdi nerede, hangi hare
ketlerinin hesabını veriyorlar, elbette bilmekte-
ler. 

Bu acı, acı olduğu kadar vahim olayların 
•failleri Sıkıyönetim görevlilerinin vatanperver 
çalışmaları sonunda ortaya çıkmıştır değerli ar
kadaşlarım. Bu acı gerçeklerin tespiti ile ortaya 
çıkan bir gerçek daha var ki, o da Adalet Par
tisinin Anayasa, demokrasi ve Cumhuriyeti ko
ruma ve ona sadık kalmaktan başka bir kusu

rumuz olmadığıdır. Geçen 22 ay içinde bunun 
aksimi kimse ispat edemediği gibi, anarşi ve re
jim düşmanlığı ile ilgili olarak kanunlara, ni
zamlara aykırı hareketlerin içinde bir tek Ada
let Partiliyi kimse bulamadı. Böylece bize hü
cum edenler bu insafsız hareketlerinden dolayı 
da mahcup edilmiştir. 

Sayın senatörler, bu ortam içinde istikrar 
beklemek, istikrara kavuşmak, mevcut istikrarı 
•muhafaza ile memleketin muhtacolduğu kal
kınmayı sağlamak, daha gerçeği Anayasa emir
lerini muhafaza ve İkinci Plân hedeflerini bu
labilme ve tahakkuk ettirme yolunda siyasî ik
tidarımızın fevkalâde gayretleri, müdebbir ça
baları asla küçümsenemez. Keza bu nedenle 
ekonomik ve sosyal sahada ulaşılan mesafe de 
oldukça parlaktır. Çünkü, plânlı devrenin ba
şında memleketin içinde bulunduğu ekonomik 
ve sosyal şartlar ve imkâtnlar ile, siyası iktida
rımızın görevden çekilmeden 1971'deki ulaşılan 
seviyeyi karşılaştırmak suretiyle, hem gerçek
lerin tespitinde hem de partimize t evcili edilen 
mücerret iddiaların gerçeklerle alâkasının bu
lunmadığını görmekte ve görebilmekte sayısız 
millî menfaat bulunduğu kanaatindeyiz. 

Evvelâ memleketin Doğusu ile Batısı ara
sında ekonomik ve sosyal denge kurulmadığı 
iddiasıyle iktidarımız müddetince anarşik ve 
yıkıcı olaylara zemin ve imkân arayanlar, asır
ların ihmali sonunda geldiği noktada Doğu ve 
Güneydoğuyu ele alarak memlekette yaratmak 
istedikleri sosyal ve etnik sınıf mücadelelerine 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerini zemin olarak, 
içinde bulunulan mahrumiyetleri de kendi iddi
alarına mesnet ittihaz ederek, Varto'dan, Bat-
man'dan Siverek'e kadar nice yerlerde Doğu 
mitingleri ile işe başladılar. Doğu'nun ihmal 
edildiği iddiası üzerinde durmak isteriz. 

Adalet Partisi 1965 seçim beyannamesinde 
«Bölgeler arası Denge» bölümünde, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu kalkınması için görüşleri
ni «öyle ifade eder: «Bölgeler arasındaki geliş
me farklarının azaltılması, kalkınmamızın sos
yal adalet içinde ve dengeli bir şekilde gelişti
rilmesinin tabiî bir gereğidir. Yurdun birçok 
bölgesinde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da hayat ve yaşayış şartları bakımından 
büyük farklar mevcuttur. Fakir bölgelerde ya
şayan halkımızın daha verimli hale getirilmesi, 
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is imkânına kavuşturulması, bu bölgelerde ya
pılacak altyapı tesisleri ve sanayi yatırımları
nın hızlandırılnıasıyle mümkün olacaktır. Bu
nun için sanayi yatırımlarını teşvik edecek şe
kilde yatırım indirimi nispetleri ayarlanacak 
ve teknik eğitim ve öğretim gibi vasıtalarla 
bu bölgeler halikının teknik seviyesi yükseltile
cek, sınır bölgelerinde yaşayan halkın özel du
rumları dikkate alınacak, bu bölgelere Devlet 
daha' büyük ilgi gösterecektir.» 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın bu 
bölgeler için getirdiği plân, hedef ve strateji
sini tekrara lüzum görmüyoruz. Çünkü, İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında bu bölgelere uy
gulanacak politikaların tedbirleri malûmunuz
dur. 196? programı ile de ayrıca 22 ilimiz is
men tespit edilerek Doğu ve Güneydoğu bölge
si açıklığa kavuşturulmuş. Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı uygulanmasının tecrübesinden 
hareketle, bu bölge için kamu yatırımlarına ön
celik verilirken, özel yatırımlar için de teşvik 
tedbirierd getirilmiş ve uygulanmıştır. Bu sis
tem Türkiye'de ilk defa Adalet Partisi iktidarı 
tarafından getirilmiş ve fiilen tatbikata kon
muştur. 1968 yılı programının getirdiği özel teş
vik tedbirleri şöyledir : 

Normal şartlarda % 30 ve % 40 olan yatı
rım indirimi oranı Doğu bölgemizdeki 22 ilde 
% 80 olarak, imtiyazlı kredi sistemi kabulü ile, 
yani hangi gayeye kullanılıyorsa o konuda tes
pit edilen faiz haddinden % 2 daha az, ödeme
siz devre varsa iki kata çıkarılıyor. Yatırımlar
da % 30 öz kaynak ve % 70 kredi oranı siste
mi getirilmiş. Yapılacak yatırımlardan elde edi
len gelir!:'}' 5 yıl gelir ve kurumlar vergisinden 
muaf tutulmuş. Yatırım malları ithalinden alı
nan vergi ve resimler ile, dahilde alman İstih
sal Yergisinin taksitlendirilmesi de bu illerdeki 
yatırımlarla ilgili talepler öncelikle karşılan
mıştır. 

Sayın senatörler, 1971 yılı başına kadar Do
ğu ve Güney - Dolu Anadolu bölgesinde gerçek
leştirilen yatırım ve tevsi projelerinden kısaca 
bahsetmek isteriz. 

Tortum, Hazar, Kiri, Keban, Hopa, Batman, 
Çıldır. Yusaybin, Çağçağ, Yan, Engil, Erciş, 
Hakkari, Botan elektrik santralleri; Karakaya 
sulama ve enerji santralinin ve Irak'tan tabiî 
gaz naklinin teminine dair iki büyük proje ha
zırlanmış, 

I Asfalt yol inşaatında mevcuda % 30f ilâve 
I sağlanmış, Türkiye asfalt yolunun % 23'ü ora

nında Doğu'da karayolu yapılmıştır. Yan - Ko-
tur Demiryolu inşaatı tamamlanmış, yoldan ta-

I mamen mahrum 48 ilçe yola kavuşturulmuş. İs
kenderun - İran ipek yolu, İskenderun - Erzu-

I ram - Hopa yolu tamamlanmak suretiyle, Akde
niz İran'a. Akdeniz Karadenize bağlanmış. An
kara - Pıize. Ankara - Diyarbakır yolları dörtte 

I bir nispetinde zaman kazandıracak şartlarla bi-
I tirilmiş, Hopa liman inşaatına başlanmış ve 
I devam edilmiştir. 
I Erzurum havaalanı yaz ve kış uçaklara açık 

olma yolunda ıslah edilmiş. Gaziantep havaala
nı inşaatına başlanmış, Yan havaalanı tevsii 
projesi, Kars havaalanı proje çalışmalarına baş-

j lanmış, böylece enerji ve ulaştırma imkânları 
sağlama yanında, sanayi yatırımlarına devam 

I edilmiş. Başlıeaları : 

Adıyaman Tekstil Fabrikası, Yan ve Erzu
rum çimento fabrikaları bitirilip işletmeye açıl
mıştır. Sivas Çimento Fabrikası tevsi edilmiş. 
Gaziantep Çimento Fabrikası inşaatına başlan
mış. Kars Süt Fabrikası, Elâzığ, Urfa Et kom
binaları bitirilmiş. Tatvan, Kars Ağcı, Diyarba
kır et kombinaları inşaatına devam edilmiş. Ho
pa ve Arhavi Çay fabrikaları, Gaziantep Suma, 
Malatya Sigara Fabrikası, Malatya Pamuklu 
Sanayii modernizasyonu, Diyarbakır Halı Fab
rikası, Artvin Yonga Lif Fabrikası, Elâzığ Güb-

I re tesisleri, Batman Rafineri tevsii, Erzurum 
Linyit Brikat Fabrikası, Ergani Bakır filotas-
yon tesisleri, özel çelik projesi, Elâzığ Plâstik 
Boru ve Beton Direk Fabrikası tamamlanıp iş
letmeye açılmış veya o hale getirilmiştir. 

Doğu - Anadolumuzda altyapı tesisleri ve 
tamamlandığı yerlerde sanayi yatırımları yapıl
mak suretiyle, müreffeh bir hayat standardı ya
ratılmaya çalışılırken, tarım sahasında da bü
yük yatırımlara gidilmiş, köy ve köylünün da
ha iyi hayat şartlarına kavuşturulma imkânları 
sağlanmaya çalışılmıştır. Bu istikamette 20'den 

j fazla büyük sulama projesine başlanmış ve ay
rıca 59 küçük münferit sulama projeleri ile 50 
bin dönüm sulanabildi arazi, 2 milyon 80 bin dö
nümü bulmuş. Bu duranı Türkiye'de sulanabilen 
arazinin % 42'sine tekabül etmektedir. 

Sulama yatırımları yanında bölgenin yol, 
1 içme suyu ve köy elektriklendirilmesine gelin-
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cc; 1965 yılında köy yolu 1 408 Km. iken 1970 
sonunda 9 643 Kın. ye, ieme suyu bulunan köy 
5 566'dan 11. 609'a yükselmiş. Dicle - Fırat ara
sındaki 2 700 üniteyi teşkil eden 71.0 bin nüfus
ta ayrıca suya kavuşturulmuştur. 1963'te 27 
olan elektrikli olan köy sayısı 1970'te 270'e çı
karılmıştır. 

Plânlı dönemde yapılan eğitim yatırımlarına 
gelince : 

1970 yılı sonuna kadar 48 faal, lö'i inşaat 
halinde olmak üzere 63 yatılı bölge okuluna ka
vuşturulmuş. Bunun yanında münferit yüzlerce 
ilkokul, ortaokul, lise yapımı devam etmiş. Ata
türk Üniversitesinin genişletilmesi, Elâzığ Fırat 
Üniversitesi, Diyarbakır Ziya Gökalp, üniversi
tesinin kuruluşu ve bir kısım fakülte ve yüksek 
okulların tedrisata açılması sonunda 1965'te % 
29 olan okur - yazar oranı. 1970'te c/c 38'e yük
selmiştir. 

Sağlık sektöründeki çalışmalarımız malûmu
nuz. 

ıSaym senatörler. Doğu ve Güney - Doğu il
lerimizin diğer bölgelere oranla az gelişmiş ol
ması, bu bölge halkının menfaatlerini diğer böl
gelerde yaşayan vatandaşlarımızın menfaatle-
i'iyle karşı karşıya getiren bölgelerarası bir 
mesele değildir. 

Bu konu yüzyılların ihmaliridcn meydana 
gelmiştir. Onun için uzun vadeli tedbirlere muh
taç çeşitli iktisadî ve sosyal b'ünye özelliklerin
den doğan meseleler olarak görüp bu dertlerin 
devasını bir an evvel temin etmede millî men
faat varken, yukarıda kısaca özetlemeye çalış
tığım tarım, sanayi, eğitim, ulaştırma, sağlık 
ve köy hizmetleri yanında büyük ve üzücü âfet
lerin meydana getirdiği maddî ve manevî yıkın
tıları çok kısa zamanda en iyi şekilde ortadan 
kaldırmaya, yaraları sarmaya muvaffak olan 
çalışmalarımızın .hiçbiri yapılmamışcasma insaf
sızlığın ötesinde maziden kalan sıkıntı ve yok
lukların yapıcısı ve yaratıcısı yerine bizi koya
rak yapılan Doğu mitinglerini elbette her insaf 
sahibi gibi biz de içimiz yana yana gör'dük; o 
ekilen kötü tohumların bugün memleketimizi ne 
hale getirdiğini içimiz sızlayarak görüyoruz. 
Bunun yanında, ektikleri kötü tohumlara ve 
onun semeresine kavuşamayanların durumuna 
gelince; bugün bunların bir kısmı sıkıyönetim 
mahkemelerinde hesap vermekte, bir kısmı ise 
nerede ve ne halde, onu bilemiyoruz. 
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Değerli senatörler, Adalet Partisi olarak 
Doğu kalkınmasında bizim1 bildiklerimiz asla 
bir ihmal göstermediğımiizdir. Öyle ki, gelmiş 
geçmiş bütün iktidarların hiçbiri tarafından 
ele alınmamış cepheleri ile Doğu kalkınması 
plânlanmış, ele alınmış ve o istikamette de ta
hakkuk ettirilmiştir. Xe yazık ki Doğu kal
kınmasının aşırı solcu bir rejimin hürriyetsizli
ğinde ve kamçılı medeniyet hayalinde arayan 
bâzı politikacılar, bu bölgenin çalışkan, dürüst 
ve kabiliyetli Türk vatandaşlarına hürriyeti lâ
yık görmeme za'fı içindedirler. Bunların refa
ha kavuşma, emellerini kendi hürriyet düşmanı 
politikaları için sömürmek noktasından hareket 
etmektedirler. 

Şu noktayı kesin olarak ifade etmekte fay
da görüyoruz. 

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınması demokratik bir hürriyet rejimi çer
çevesi içinde plânlı olarak yürütülecektir. Bu 
plân Anayasanın koyduğu sosyal adalet, insan 
haysiyetine yakışır bir hayat seviyesi gibi temel 
ilkelere uygun olarak, memleketin Doğusu ve 
Batısı ile bütününe şâmil, ülke ve milliyefiyle 
Türk Milletinin bölünmezliği esasını takviye 
edici ve geliştirici istikamette millî bir mâna ve 
değer taşıyacaktır. 

Bu nedenle Doğu kalkınması ile siyasî tar
tışmalar ve istismarda bulunanlar, ülkenin bü
tünlüğüne aykırı bölgecilik fikirlerini Anaya
sayı ve Siyasî Partiler Kanununu hiçe sayan 
bir aşırılığın hududuna kadar getirmişlerdir. 
Maalesef, bu tutum ve davranışlardan anarşik 
olayların failleri çok şey kazanmışlar, memle
ket, de o nispette zarar görmüştür. 

Sayın senatörler; konuşmamızın başında da 
arz ettiğimiz gibi, bütçeler kendisinden evvelki 
bütçelerin etkisi altında, onların yarattığı im
kânlar sayesinde oluşur, meydana gelen yeni 
imkânlarla birleşerek geleceğe yönelen bir faa
liyet programı olarak ekonomiye yön verdiği 
gibi, uygulama sırasında da ekonomik gelişme
ler incelenir ve izlenir. Bu nedenle, 1973 yılı 
bütçe görüşmeleri sırasında geçmiş yılların eko
nomik gelişmeleri ve neticeleri ile varılan sevi
yeler ele alınırsa, daha iyi tespit etmiş oluruz. 
Bu hareketlerimizi geçmişin tekrarı saymayınız. 
Aksi halde, bulunduğumuz seviyeye nasıl geldi
ğimizi, ulaştığımız seviyenin plân hedeflerine 
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yetişip yetişmediği, bu merhaleye gelişte alı
nan tedbirlerin, tespit edilen stratejinin bünye
ye uyup uymadığının, müspet netice verip ver
mediğinin, vermiş ise, ne nispette olduğu, han
gi sakıncaları yarattığı husu'slarmın bilinmesi 
ile buna göre bu noktadan itibaren millî ekono
mimizin gelişmeleri ve bugün ulaştığı durumun 
te.?,pit edilmesi lâzımdır. 

Değerli senatörler; Adalet Partisi siyasî ik
tidarının altı seneye ulaşan zorluklarla dolu ik
tidar döneminde, milletimize ve memleketimize 
yapmış olduğu hizmetlerin bilançosu kabarık 
ve her ölçüde parlaktır. Şöyle ki, Japonya'dan 
soni'-a en başarılı kalkınma hızını Türkiye ger
çek •.ettirmiştir. 

Komşularımızın 1960 - 1970 döneminde kal
kınma hızı şöyledir : 

İsrail : c/d 4,7 
İran : % 5,4 
Irak . : % 2,5 
Suriye : % 3,4 
Yunanistan : % 6,6 
Yugoslavya : % 4,3 
Mısır : % 1,7' 

Türkiye'de tarım sektörünün kalkınma hızı
na menfi tesirlerine rağmen, % 7'ye ulaşmıştır. 

Fiyat artışları 1965 - 1970 arasında c/c 5 ci
varında tutulabilmiş, Devlet bütçesi 12 milyar 
seviyesinden 38 milyara, yatırımlar W milyar
dan 30 milyara, ithalât ve ihracat hacmi 2 - 3 
misli artırılmış, istihsal imkânları çeşitli saha
larda 2. 3, 4 misli artmıştır. 

Bilinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemin
de 60 rniıyar lira olan yatırını hedefi, ikinci Beş 
Yıllık Plân döneminde 120 milyara çıkarılmış, 
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde de 290 mil
yara çıkma imkânı sağlanmıştır. Bu sağlanan 
imkânlar sayesinde 1972 yılı sonu itibariyle 
kalkınma hızı ve gayrisâfi millî hâsıla artışları. 
işçi dövizlerinin artması ile plân hedefleri sevi
yesin i bulmuştur. 

1965 - 1970 döneminde eğitim ve sağlık hiz
metleri aynı ölçüler içersinde geliştirildi. Altya
pı büyük Türkiye'nin çatısını kuracak kadar 
inşa edildi. Sosyal adalet ve sosyal güvenliği 
daha iyi sağlamak için önemli adımlar atılmış
tır. Bütün iftira, istismar ve ithamlara rağmen, 

fukaralığı, işsizliği ve cehaleti sona erdirmek 
için gayret sarfedilmişfir. Devlete itibar sağlan
mıştır. Bir Türkiye'ye bir Türkiye daha katıl
mıştır. 

Sayın senatörler; ekonumik ve sosyal bu
nalımlar ülkesi ilânı ile patlamalara hazır bir 
dönem töhmeti altında bırakılmaya çalışılan 
bu dönemde, Adalet Partisi siyasî iktidarı bü
yük sıkıntılara rağmen, milletimizi aç ve açık 
bırakmadı, hiçbir malın yokluğunu göster
medi. Yatandasın daima yanında oldu. Dev
letin müşfik elini vatandaşın zor zamanın
da ona uzattı. Memleketimizi yabancı ülke
lere muhtaç olmaktan kurtarmanın yollarını 
aradı ve buldu. Dış ticaret nıuvazcnesindeki 
dar boğazı aştı. Devletin gücünü artırdı, onu 
batırmadı. Bugün de bu güç artmaya devam 
etti ve edecek. Başkalarının kendilerine malet-
mesiııe rağmen, bu sonuç bizim aldığımız ted
birlerin neticesidir. Bu tedbirleri en zor zama
nımızda aldık. Bunu büyük hoşnutsuzlukları 
göze alarak yaptık. Türk köylüsüne daha fazla 
kazanç temin edebilme yollarını. Türk vatan
daşına daha çok iş imkânı açmanın çarelerini 
aradık, bulduk. Daha çok çocuğumuza okul im
kânı, öğretmen imkânı sağladık. Bu dönemde 
Türkiye, hürriyetler ülkesi oldu. 

Bu hizmetlerimizi dile getirirken, mesul 
Hükümetten de bu yoldaki çalışmayı bekliyor, 
ihtiyacı olan her yardıma hazır okluğumuzu, 
bize yapılanların hilâfına daima hizmet yol
larında destekçi olacağımızı ifade etmek isti
yoruz. Altı yıl sürede refah Devletine ulaşma
da büyük mesafeler kat edilmiş, milletimiz daha 
büyük hamleler için imkân ve güç kazan
mış ise, bunun sebebi izlenen kalkınma yolu
nun gerçekçi, bilimsel ve doğru olduğu, varı
lan sonuçlarla ispatlanmıştır. 

Gayrisafî millî hâsıla 1963'te 63 milyar lira 
iken, 1970'de bir misli artarak 130 milyara, 
1.971'de 182 milyar iken, 1972'de cari fiyatlarla 
214 milyar liraya yükselmiştir. 

1971 - 1972'de oldukça inkişaf sağlayan 
işçi döviz gelirlerini nazara almak lâzımdır. 

Bu artış sektörler itibariyle de normal de
vanı etmiştir. Bu dönemde her türlü buhran
ların yaratılmasına ve haksız ithamların, ger
çekleri inkâr furyasının süregeldiği zaman içiıı-
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de Türkiye'nin ekonomik durumu ile kalkm
amış ülkelerin millî gelir artışlarını incelediği
mizde 19G6 - 1970 dönemi olarak : 

Japonya 
Türkiye 
İtalya 
Fransa 
Batı - Almanya 
Kanada 
A.B.D. 
İngiltere 

% 11,65 
% 7,2 
% 5,50 
(fc 5,20 
c/c 4,20 
9 4.14 
% 3.15 
%'2J2 

Fert basın düsen gayrisafî millî hâsıla 1963 
de 2 423 lira iken, 1970'de bu rakam 4 136 
liraya yükselmiş olduğu sevindirici bir sonuç
tur. 

Muhterem senatörler; iktidarımız devresin
de yatırımların hacım ve gerçekleşme oranı 
en yüksek seviyeye çıkmış'ır. Bu sonuç tesa
düfen elde edilmeyip, alman tedbirler ve bun
ların ciddiyetle uygulanması sonucudur. Altı 
yıl içinde 124 milyar 892 milyon liralık yatı
rım yapılmıştır. 1963 yılı kamu yatırım tutarı 
5 milyar 604 milyondur. 

Özel yatırım tutarı ise 5 milyar 800 milyon 
lira. olnp, toplam yatırım tutam 11 milyar 404 
milyon lira iken. 1970 yılında kamu sektörü ya
tırımları 14 milyar 540 milyon, özel sektör yatı
rımları 13 milyar 9G0 milyondur, toplam 28 mil
yar 500 milyon liradır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1963 -
1964 yılları büyük projelerine hiç d okunul ma
diği halde, iktidarımız bu büyük projeleri ikmal, 
malî imkııâiarını da temin ederek yatırım saf
hasına intikal ve ikmal ettirmiştir. Gerçekleşme 
oranı % 98,1 seviyesine yükselmiş. 

. Cayisâfi millî hâsılanın c/c 21,8 oranında 
yatırıma gidildiği görülmektedir. Bu durum kal
kınmakta olan memleketler arasında da en yük
sek gruba giren rakamdır. 

Dış imkânların yatırımlardaki payına gelin
ce. 1962 - 1963 yıllarında % 4,5 iken, 1965 - 1970 
de bu oran % 1,5'a düşmüştür. Bu da gösteri
yor ki, aşırı sol çevrelerin bağımlı ekonomi id
diası yalandan ibarettir. İktidarımız devresin
de kamu kesimi gelirlerinde hem mutlak rakam 
olarak, hem de gayrisâfi millî hâsılanın yüzdesi 
olarak devamlı bir artış sağlanmıştır. Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının son yılı olan 1967' 
de, kamu kesimi gelirlerinin gayrisâfi millî hâsı

laya olan oranı % 27,4 iken, 1972'de bunun 
c/c 31,5'a çıkarılması plânlanmış ve bu sonucu 
sağlayacak tedbirler uygulanmıştır. 

Büyüyen bütçelerin ekonomik ve malî mâna 
kazanması karşısında, zamanımızda «Program 
Bütçe» fikri maliyeciliğimize getirilmiş, buna pa
ralel olarak bakanlık ve genel müdürlüklerde 
«Program Bütçe üniteleri» kurulmuş, devamlı 
uygulama halinde olan bu uygulama ile plân di
limini teşkil eden yıllık programlar, dolayısıyle 
kalkınma plânları ile sıkı bir ilişki kurulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, konsolide Devlet 
bütçesi rakamlarına bakarsak, nereden nereye, 
nasıl ve ne miktar artış sağlandığını, artışla rm 
iç ve dış ekonomik ve sosyal olaylara rağmen na
sıl yükseldiğini görmek mümkün olur. Devletin 
1923 senesi Konsolide Bütçesi 113 milyon liradır. 
1950'de 1 milyar 487 milyon lira, 1960'ta 7 mil
yar 282 milyon lira, 1963V 12 milyar 102 mil
yon liradır. 1971'de ise 38 milyar 300 milyon, 
artış 1964'e nazaran 197.1'de 24 milyar 816 mil
yondur. Artış oranı % 200'üıı üstünde. Bütçe
nin büyümesi elbette gelir kaynaklarının aıtma-
sına bağlıdır. Toplam vergi 1964'te 9 milyar 
258 milyon lira iken. 1971 yılında toplanı vergi 
miktarı 29 milyar 550 milyon liraya yükselmiş
tir; artış c/c 3()0'e yakındır. 

Adalet Partisi 1965 - 1970 dönemi ile devam
lı, hızlı ve dengeli kalkınma yatımda, bunları 
sağlayan malî politikada da başarı yaratmanın 
şerefini taşımaktadır. Şöyle ki. para ve kredi 
politikası, ekonomik ve malî politika hedeflerine 
uygun olarak uygulanmış, kredi bu dönemde en 
verimli alanlara dağılımlı yönde değerlendirilir
ken, faiz hadleri bir araç olarak kabul edilmiş
ti!'. Para hacmi yatırımları mümkün kılacak ve 
fiyat endeksi üzerinde menfî tesir yapmayacak 
şekilde ayarlanmış, kredi miktarı ve dağılımı 
üzerinde gerektiği zaman frenleyici tedbir alın
mıştır. 

Banka kredileri miktarı bu dönemde oldukça 
artmış, 1964 yılında 13 milyar 450 milyon lira 
iken, 1970'te 35 milyar 200 milyona ulaşmış, ar
tış oranı c/c 300'e yakındır. 

Banka kredilerinin artışı yanında, bankalar
daki mevduat da kredilere parelel olarak artmış, 
1964'te 12 milyar olan mevduat, 1970'te 32 mil
yar 200 milyona yüselmiş, artış oranı c/c 300'e 
yakındır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Dış ticaretteki duruma gelince: Bugün ge

lişmiş ve gelişmekte olan bütün dünya millet
lerini meşgul eden başlıca mesele, döviz gelir
lerini artırmaktır. Hemen her devlet bu yönde 
seferberlik halinde çalışmakta, organize olmak
ta ve tedbir almaktadır. 

Adalet Partisi, bu dönemde memleketi, ken
di ihtiyaçlarını kendi karşılar duruma getirmek 
için dışarıdan borç almaktan kurtarmayı eko
nomik ve dış ticaret politikasına esas olarak 
almıştır. Bu maksatla dış ticaretimizde ihracatı 
artırıcı tedbirlere ağırlık vermiş, ihracatımızı 
çeşitlendirici klâsik ve yeni mallarımıza pazar 
bulunması, sanayi mamullerimizin eklenmesine, 
yeni pazarlara yerleşme yanında yetiştirici ve 
öğretici çok yönlü çalışmalara girişilmiştir. Hiç 
bir malın yokluğu çekilmemiştir. Tahsis kuy
rukları bu dönemde teşekkül ettirilmemiştir. İt
halâtımız ise, kalkınmamızın icaplarını karşıla
yacak şekilde idare edilmiş, yurt kaynaklarının 
değerlendirilmesi için gerekli yatırım mallarına 
öncelik verilerek, tüketim malları % 10-15 
nispetinde tutulmuştur. 

Ekonomimizin her dalında olduğu gibi, özel 
sektörle kamu sektörüne eşit muamele yapıl
mış. geliştirici ve güçlendirici uygulamaya de
vamla özel sektöre güven duygusu verilmiştir. 

İthalât ve ihracatımız, plân hedeflerine uy
gun olarak seyretmiş; ancak, 1970 yılında ras-
yonalizasyon dönemine gelmiş. Bu nedenle eko
nomik sahada bir seri karar alma yoluna gidil
miş. Bu kararlar şümullü vergi ve vergi idare
si reformu, sanayi teşvik tedbirleri, sermaye pi
yasası kanununun hazırlığı, Kamu İktisadî Te
şebbüsleri rasyonalizasyonu. para ve kredi kon
trolü gibi kararlarla birlikte, 10 Ağustos deva
lüasyon kararı ve dış ekonomik ilişkiler ted
birleriyle birlikte ilân edilmiştir. 

Bu karar, memleketin yararına olmuştur. 
Gerçek neticeleri, meydana gelen semereleriyle 
meydandadır. Evvelâ, dış ticaretimizin dengesi 
sağlanmış, ihracatımız artmış, ithalâtımıza ge
lince; sıkıntısız çalışır hale gelmiş, turist dö
vizleri gelirleriyle birlikte yurt dışında çalışan 
vefakâr vatandaşlarımızın yarattığı tasarrufun 
beklenen seviyeyi aşarak, memlekete akması 
sağlanmış, bu sayede kalkınma imkânını yara
tan yatırım ve ara mallarının ithalâtı sağlandı-
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ğı gibi, Merkez Bankamızın kasaları dolar ola
rak bir milyar doları aşkın döviz rezervi gibi 
sevindirici gerçek durum yaratılmıştır. 

Sayın senatörler; memleketimizin kalkınma
sı, ancak beynelmilel rekabet gücüne sahip bir 
ekonomiye, özellikle endüstriye sahip olmamızla 
mümkündür. Bunu. Ortak Pazar üyesi olsak da 
olmasak da yapmak mecburiyetindeyiz. Sadece, 
tarıma dayalı ve hele kapalı bir ekonomiyle ge
lişmiş bir ülke olmamıza imkân yoktur. 

Bizim anlayışımız odur ki. kalkınmada he
def, Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşının, ça
ğın gelişmiş teknolojisinin ürettiği mal ve hiz
metlerden değeri fiyatına yararlanması şarttır. 
Adalet Partisi olarak inandığımız kalkınma, 
hür demokratik düzen, istikrar, güven ve huzur 
içinde bir kalkınma, mevcut ve mümkün bütün 
kaynakların seferber edildiği topyekûn bir kal
kınmadır. Sınıf ve bölgelerarası aşırılıkları orta
dan kaldıran, refahın tabana yayılmasını sağla
yan; dengeli, ekonomik, sosyal ve kültürel yön
leri içine alan çok yönlü bir kalkınmadır. 

Kalkınma ve onun getireceği refahın sağlan
masında başrolü oynayan da sanayi alanında
ki gelişmedir. Gelişen bir sanayi, ekonominin di
ğer sektörlerine zincirleme bir tesir icra ede
rek, onların da gelişmesini sağlar ve böylece 
kalkınmayı da hızlandırarak refahı yaygmlaş-
tırır ve gelir dengesini sağlar. 

Memleketimizde sanayinin tarihçesi malûmu
nuz; pek gerilere gidemiyoruz. Bu mesele üzeri
ne ciddî olarak eğilme. 1933-1938 ve 1950'ler-
den sonra görülmektedir. 1900-1963 yılları, 
ekonomik ve sanayi gelişmemizde bir durgun
luk devresi dönemidir. Memleketimiz için tari
hî gelişmeden alınacak ders. gerçek yönüyle 
karma ekonomi düzeni ve demokratik plânla
manın kalkınmamızın temel prensibi olması ge
rekliliğidir. 

1960-1964 arası, sanayi gelirleri 10 milyar 
522 milyon lira iken, 1970 yılında bu saha ge
lirleri 18 milyar 187 milyon liraya ulaşmıştır. 
Her sahada olduğu gibi, dönemimizde de sana
yileşmenin inkişâfını sağlamak için başarılı ça
lışmalar yapılmıştır. Bu dönemde demir çelik 
istihsalimizin 512 milyon tondan 1 milyon 630 bin 
tona yükselmesi yanında, mevcut Karabük ve 
Ereğli Demir Çelik fabrikalarının tevsiine. Tür
kiye'nin en büyük demir ve çelik tesisi olacak 
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İskenderun üçüncü Demir Çelik tesislerinin in
şaatına başlanmış; ayrıca Divriği'de iki, Sivas' 
ta bir demir çelik üretimini artırıcı tesislerin 
hazırlığıyle dördüncü demir çelik tesisinin ha
zırlığına girişilmiş. 

Halen memleketimizde faaliyette bulunan ha
kli- fabrikalarına ilâveten, memleketin artan 
tüketim ihtiyacını ve döviz tasarrufu sağlamak 
için Karadeniz Bakır Kompleksi inşaatına baş
lanmış, bu tesis 1 milyar 350 milyon liraya malo-
laeaktır. 

Sayın senatörler; sanayileşmenin en mühim 
maddelerinden biri olan ve yurdumuzda yılda 
otuz bin ton sarfiyatı yapılan her zaman dışta 
pazar bulacak alüminyum sahasındaki çalışma
larımıza gelince: Malûmunuz veçhile 1967 yılın
da Seydişehir Alimünyum Tesislerine başlan
mış: tesis. 2 milyar 430 milyon liraya malolaeak-
tır. Memleketin bugünkü ve yarınki ihtiyaçla
rını karşılayacağı gibi, mamul ve yarı mamul 
madde olarak da dış pazarlara ihracı mümkün 
olacaktır. 

Memleketimiz sanayiinin ciddî ihtiyaçların
dan olan asit sülfürik üretimine de ehemmiyet 
verilerek. Bandırma ve Samsun'da olmak üzere 
iki büyük tesisin inşaatına haşlanmıştır. 

Bu dönemde çimento istihsalimize gelince: 
Uzun yıllar ihtiyacımızı ithal yoluyle tamamla
dığımız çimento üretimi sahasında da 1965 -1970 
yılları büyük bir inkişaf ve başarı dönemi ol
muştur. Bu dönem sonunda ihtiyaç fazlası bir 
milyon ton çimentonun ihracı plânlanmış ve çi
mento sahasında da ihracata şahit olunmuştur. 
J904'te üretim, 2 milyon 900 hin ton iken, 1970' 
te 8 milyon 850 bin tona ulaştırılmıştır. Mevcut 
27 fabrikaya ilâveten Kars, Mardin, Bolu ve İs
parta fabrikalarının inşantına başlanmış, bunla
rın da işletmeye açılmasıyle çimento üretimi 
yılda 13 milyon tonu bulacaktır. 

Kâğıt sanayiiıııizde de büyük programlarla 
parlak neticeler alınmıştır. Çaycuma. Aksu, Da
laman fabrikalarıyle işletmeye giren iki özel sek
tör fabrikaları yanında Afyon ve Balıkesir te
sislerinin de yapılması ihale edilmiş, Antalya te
sisleri de programlandırılmıştır. Halen, memle
ketin ihtiyacı olan kâğıdın önemli bir kısmı ile 
gazete kâğıdı ihtiyacının tamamı karşılanır hale 
gelmiştir. 
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Muhterem senatörler; tarım ürünlerimizin 
başlıca sorunlarından biri olan kimyevî gübre 
üretimine gelince: İkiııci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında ele alman bu meselede de mühim mer
haleler katedilmiştir. 1964 yılında kullanılan 
gübre miktarı 500 bin ton iken, 1970'de her se
ne artarak iki buçuk milyon tona yükselmiştir. 
Artan ihtiyacın karşılanması, tarım sahasındaki 
emekleri değerlendirme ve ithal yoluyle mem
leketten çıkan dövizleri tasarruf için, bu dö
nemde mevcut tesislerin tevsii ile yeniden; Elâ
zığ, Samsun ve Mersin'de üç fabrika yapılıp iş
letmeye açılmış, böylece 2 milyon 195 bin ton 
gübre üretimi ve 80 milyon dolar döviz sağlan
dığı gibi, bunlara ilâveten 800 bin tonluk Gem
lik ve Samsun fabrikalarının tevsi işi de ihale 
edilmiştir. 

Birçok sanayi dallarına anamadde sağlayan 
petrokimya sanayii, memleketimiz için yeni bir 
sanayidir. Bu sanayinin anamaddesi petrol ar
tığıdır. Memleketin ciddî surette ihtiyacı olan 
bu maddelerin ithali için yılda yüzlerce milyon 
dolar sarfiyatını önlemek ve memleket ihtiya
cını dahilden temin için Yarımca'da kurulan 
bu tesisin birinci kısmı bitip işletmeye açılmış, 
ikinci kısmın da inşaatına başlanmıştır. Ayrıca, 
İzmir'de kurulacak ikinci bir petrokimyo tesi
sinin arsası alınmış, bir kısmı ünitelerinin de in
şaatı ihale edilmiştir. 

Otomotiv endüstrisine gelince: Yapılan çalış
malar ve alman sonuçlar malûmunuz. Bu sana
yide bugün c/c 55 ilâ % 71 oranında yerli imalât 
yapar seviyeye gelinmiştir. Bu sahada otomo
biller. otobüs, minibüs, kamyon, traktör, kamyo
netler yapılmak suretiyle memleketin ulaşım ve 
tarım sahasında büyük ihtiyacı karşılanmakta ; 
döviz tasarrufu yanında iş ve istihdam imkânı 
da sağlanmaktadır." 

Yine bu dönemde Devlet Demiryollarının 
lokomotif yolcu ve yük vagonları ihtiyacı naza
ra alınarak, Eskişehir fabrikasında gerekli tevsi 
ve makine donatımı sağlanacak, dizel lokomotif 
imalâtına başlanmış; imalâtı biten lokomotifler
den 20'den fazlası servise girmiştir. Adapazarı 
fabrikası yolcu, Sivas ve Eskişehir fabrikaları 
yük vagonları imalâtını uygulamış, Adapazarı 
fabrikası 268 yolcu, Sivas ve Eskişehir fabrika
ları ise 2529 adet yük vagonu imal etmiştir. 
Bunlardan bir kısmı komşu memleketlere de ih
raç edilmiştir. 
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Muhterem senatörler; kara, deniz ve hava 
yollarını içine alan ulaştırma sektörü de, bu dö
nemdeki çalışmalarla plân hedeflerine uygun 
olarak realize edilmiş; mevcut 25 400 kilometre 
karayoluna yeniden 6 100 kilometre karayolu, 
mevcut 3 400 kilometre olan il yoluna 9 400 
kilometre yol ilâve edilmiş ve hepsinin bakımı 
sağlanmıştır. Bugün memleketin her yerinden 
her istikamete her türlü nakil vasıtasıyle ve ra
hatlıkla gidilecek karayolu imkânına sahip bu
lunmaktayız. Bu imkânı sağlayan ağır makine 
parkları yenilenmiş veya takviye edilmiştir. 

Boğaz köprüsü ve çevre yolları yapımına bu 
dönemde her türlü itham ve karşı koymalara 
rağmen başlanmış, bu dev eserin ihtiyaç ve de
ğeri. bugün ümidimizin de üstünde anlaşılmış ve 
sahip olma gayretleri bu yatırınım da isabetini 
teyit etmektedir. 

Yeşilköy Hava Meydanı, belnelmiM hava 
trafiği şartlarına göre modern hale getirilen 
bir hava limanı olmuştur. 

Antalya, Bandırma, Hopa limanları, Trab
zon, armutlu İskelesi, Kefken, Tekirdağ barı
nağı yapılmış; Mersin, İskenderun, Haydar
paşa, Bartın, Fatsa limanlarında da ıslahat ya
pılıp, takviye edilmişlerdir. 

Demiryollarına yeniden 1965 - 1970 yılları 
arasında 774 milyon lira harcanarak Cebeci -
Kay aş, Arifiye - Gebze çift hattı. Pehlivanköy -
Edirne, Keban - Kartalkaya, Tatvan - Van -
Kot ur demiryolu yapımına 500 milyon lira sarf 
edilip bitirilmişlerdir. 

Muhterem senatörler; nasıl sanayileşmeden 
kalkınma mümkün değilse, enerji üretmeden 
de sanayi kurmak mümkün olmaz. Böylesine 
ön endi meselede 1965 - 1970 döneminde büyük 
başarı sağlandığını görmek ve bilmek hepimiz 
için sevindirici olaydır. Bu sahada 1964'te 
427 milyon olan yatırım programı, 1970'de 2 
milyar 122 milyon harcama seviyesini bulmuş; 
4 misli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu husus, Dev
let kuruluşlarının çalışma randımanının art
tığını, başarı içlin canla, başla çalışıldığını, 
usullerdeki tıkanıklığın giderildiğini, başarılı 
bir enerji politikası Mendiğinin açık ve kesin 
bir delilidir. Şöyle ki ; 

Taşkömürü üretimi 1964'te 7 milyon 141 bin 
ton iken, 1970'de 7 milyon 850 bin tona; 
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Linyit, 6 milyon 58 bin tondan, 9 milyon 
tona; 

Demir cevheri, 968 bin tondan 2 milyon 
350 bin tona; 

Cıva, 60 bin kilogramdan 280 bin kilogra
ma; 

Borasit, 148 700 tondan 500 bin tona; 
Elektrik enerjisi, 450 milyon kilovat saat

ten 8 milyar 617 milyon kilovat saate; 
Ham petrol iise, 921 bin tondan, 3 milyon 

600 bin tona yükselmiştir. Ayrıca istihsali ar
tan yerli petrol, rafinerilerimizde işlenen ya
bancı ham petrol nispetini de yüzde 79'dan, 
yüzde 45'e düşürmüştür. 

Böylece ithalât için ödenen döviz tasarruf
larına gidildiği gibi, aramaya da fazla imkân 
sağlanmıştır. Bu dönemde aramaya 500 mil
yon sarf edilmiştir. Mevcut rafinerilerin tevsii
ne gidildiği, gibi, yenilerinin de yapılarak 
üslenmiş petrol yerine, ham petrol ithali sağ
lanmıştır. Kapasitenin 1964'te 4 milyon 900 
bin ton iken, 1972'de 13 milyon 900 bin tona 
ulaşması için gereken çalışmalar yapılmış ve 
müspet netice sağlanmıştır. İpraş Rafinerisi 
şartsız olarak Türkiye Petrollerine devredilmiş
tir. Köylere kadar giren likit petrol gazı üre
timi 1964'te 23 bin 266 ton iken, 1970'de her 
yıl artarak 199 bin tona yükselmiş ve artış ora
nı yüzde 800'ü bulmuştur. 

413 kilometre uzunluğundaki Batman - İs
kenderun petrol boru hattı yapılıp işletmeye 
açılmıştır. Ayrıca bu arada iki büyük petrol 
nakli projesi üzerinde de durulmuştur. Bunlar
dan biri, Irak'tan memleketimize petrol gazı 
nakli; ikincisi ise, İran petrollerinin İskende
run'a akıtılması projesidir. 

Muhterem senatörler; su ve toprak kaynak
larımızın geliştirilmesi, nüfusumuzun beslen
in esli ve giyinmesi, sanayi hammaddelerinin 
karşılanması, endüstri ve kullanma suyunun 

"temini, taşkınların önlenmesi, bataklıkların 
kurutulması ve hidro - elektrik enerjisi üretil
mesi gibi kaynakların inkişafı memleketimizin 
önde gelen meseleleri olarak ele alınmıştır. 

Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi 
yolundaki çalışmalara gelince, 1963'te Devlet 
Su İşleri, tarım, enerji ve hizmetler sektörü 
yatırım toplamı 606 milyon iken, 1970'te 2 mil
yar 90 milyona yükseltilmiş olup artış oranı 
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yüzde 300'ü geçmiştir. Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü elinde halen inşa edilen projele
rin toplanı yatırım tutarı 17 milyar civarında 
olup, 7 milyarı bu dönemde harcanmıştır. Yer
altı ve yerüstü suları ile sulama sahası G18 bin 
hektara ulaşmıştır. 

Hidro - elektrik yatırımlarına gelince, 1963 
yılı yatırımı 116 milyon lira iken, 1970'te her 
sene artarak 600 milyon liraya yükselmiş ve o 
nispette de enerji üretimi sağlanmıştır. Bunla
ra ilâveten Dünya çapında IvcJban ve Gökceka-
ya Barajları inşasına, 1.972'de de Aşağı Fırat 
Projesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, 
Gaziantep illerinin içme, kullanma ve endüstri 
suları projeleri yapılmıştır. 

Memleketimizde her yönü ile kalkınmayı 
sağlayacak elektrik enerjisine gelince; üretim 
seyri söyle olmuştur: 1940'da yıllık üretim 396 
•milyon 900 bin kilovat saat, 1950'de 786 mil
yon 900 bin kilovat saat, 1960'da 2 milyar 815 
milyon kilovat saat. 1963'te 3 milyar 983 milyon 
300 bin kilovat saat, 1970'te 8 milyar 617 milyon 
kilovat saat olmuştur. Bu dönemde elektrik ener
jisi üı elimini artıracak büyük santrallar inşa 
ediliı kcu, diğer taraftan da memleketin her ye
linde emniyetli, devamlı ve ucu/, elektrik temini 
için tek bir enlerkonnekte sistem haline getiril
mesine çalışılmıştır. Bugün kurulan Türkiye 
Elektrik Kurumunun çalışmaları ile vatan sathı 
Doğudan Batiye, Kuzeyden (Jüneye örümcek 
ağı gibi enerji lıatlanyle donatılmaktadır. Ener
ji nakil batlarının uzunluğu 11 485 kilometre
dir. Başlanmış olan tesisimin hitanımda enerji
nin y.llık üretiminin 21 milyar kilovat saati aşa
cağı hesaplanmıştır. 

Şaym senatörler, Adalet Partisi siyasî ikti
darı, Türkiye'nin büyük ve değerli bir vatan ol
duğuna, kaynaklarının zenginliğine ve milletimi
zin yüksek vasıflarına, kabiliyetine, çalışkanlığı
na, yapıcı ve yaratıcılığına, büyük güce, güzel 
medenî düşünüş ve yaşayışa, ileri fikirlere istek
li ve destekleyici davranışlarına inanarak yola 
çıkmıştır. Bu güvencini, her geçen gün yenile
nen, büyüyen Türkiye ile bir kat daha artırmış, 
yılmadan, bıkmadan başladığı sosyal refah dev
leti ve mesut insanlar Türkiye'sini yaratmaya ça
lışmış ve çalışacaktır. 

Bu dönemde aşılan iktisadî, sosyal ve kül
türel adımların ne kadar sağlam ve o nispette 
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J de büyüklüğünü her yönü ile görmek. Türkiye' 
nin yakın geçmişini bilen her insaf sahibi için 
iç açıcı ve sevindirici seviyededir. 

Türk Milletinin eğitim ve öğretim sahasında 
hakikî yerini alması yönümleıı bu sahaya verilen 

I önem ve varılan merhale rakam la i la da. rakam-
I sız olarak da her insaf sahibinin takdirine m az-" 

har olacak seviyededir. 

I İlkokuldan üniversiteye, teknik saba dahil, 
bu dönemde 1920'deıı 1965'e kada" ge(;en 45 yıl
da yapılanlara bir misli veya ilaha fazlası tahak
kuk ettirilerek ilâveler yapılmıştır. Bu ariış ve 

I büyüme, mutlak benimsenmiş ve inkârı gayrika-
bil haile gelmiş olmasına "rağmen, bâzı şahıslar
ca nedense imam-hatip okullarındaki artış siyasî 
iktidarımızı kınama vesilesi yapılmıştır. Bunu 
yapanların bir maksat taşıdıkları şu sebeplerle 

j ortadadır. 

Evvelâ, milletimizin müspet ilimlerle müceh
hez din adamlarına ihtiyacı bulunduğu herkesçe 
kaimi edilen bir gerçek olarak ortadadır. Bunun 
yanında, ithama bir cinsden mâruz kalan bu 
okullardaki görevliler de görevlerini yaparlar
ken her zaman ve mutlak olarak Milli Eğitim Ba
kanlığının teftiş ve murakabesine tabidirler.-Sa
niyen, bu görevliler de bu milletin çocuklarıdır
lar. Bu gerçekler muvacehesinde imam - hatip 
okuMarmm 26 olan adedinin dönemimizde 72'ye 
çıkarılmasını kınayan kişilere bir maksatla ha
reket etmiyorlarsa, neden 1965'lerde mevcut ilk
okula yeniden 8 077 ilkokul; neden 762 ortao
kula yeniden 952 yeniden ortaokul: neden 164 
liseye yeniden 258 lise; neden 112 erkek sanat 

| enstitüsüne yeniden 26 erkek sanat enstitüsü ; ne-
I 'den 36 teknisyen okuluna yeniden 44 teknisyen 

okulu; neden 16 krz enstitüsü. 56 kız ortaokulu, 
.143 akşam kız sanat okulu; neden gezici kadın 
kursları 217 iken yeniden 1 337 gezici kadın 
kursu; neden 16 öğretmen okulu, 3 eğitini ensti
tüsü; neden bütün öğnetim kademelerinde yatı
lı ve burslu sayısı 55 bin iken yeniden 56 bin ta-

J lebeye yatılı ve burslu imkânının sağlanması; ne-
I den Kredi ve Yurtlar Kurumunun 8 bin olan 

yatak sayısına yeniden 6 513 yatak ve 9 000'e 
çıkarılan kredi imkânı; 27 müze müdürlüğünün 
82'ye çıkarılması, uzun yıllar inşaatı sürünce
mede'kalan 100 milyondan fazla masrafla tamam
latılan ve sonra da malûm vatan hainlerince 

I yaktırılan ve yakılan İstanbul Kültür Sarayı ya-
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pmımdan ve bu dönemde kurulan Ege Üniversi
tesi. Hacettepe Üniversitesi Atatürk Üniversite
si. Karadeniz Teknik Üniversitesinin hemen he
men tamamı. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi. İs
tanbul ve Ankara Üniversiteleri ile üniversitelere 
önemli tesisler kazandırılmış olması, Elâzığ Ve
teriner Fakültesi. Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisi. Diyarbakır ve Çukurova üniversitelerinin 
birçok hazırlıkları ile bir kısım fakültelerinin 
Adalet Partisi siyasî iktidarmea yapılmış, yara
tılmış olması gizlenmeye çalışılmış? Adalet Parti
sinin, Anayasanın 50 nci maddesi hükmünü icra 
ile Türk Milletini geri kalmışlıktan kurtarmanın 
gayret ve çabalarını, Devletin imkânlarının öte
sinde tahakkuka çalıştığı gerçeğini gizlemek el
bette mümkün olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî iktidarımız, ik
tidar döneminde fikirlerin vatandaşa ulaşabil
mesi için bütün imkânları; gazete, mecmua, ilân, 
radyo, televizyon ve her türlü toplantı ve gösteri 
yürüyüşü ve siyasî tartışmaya en geniş mânada 
yer vermiştir. Böylece demokratik rejime olan 
inancımızın Anayasa ve hür nizama bağlılığımız 
yerine, aşırı müsamaha ile suçlanmamıza kadar 
götürülmüştür. 

Gelişen teknoloji içinde insanlığın ortak bir 
ihtiyacı haline gelen haberleşme hakkı. Adalet 
Partisi devrinde insanlığın tabiî hakkı sayılmış
tır. Bu gerçekten hareket ile, Radyo ve Televiz
yon Kurumunun inkişâfına büyük önem veril
miştir. Türkiye'de televizyon ilk defa bu dö
nemde bir bodrum katında da olsa kurulmuştur. 
Bu kuruluş sebebiyle iktidarımızın her türlü ayı
rıcı tebriklere, tenkitlere ve hücumlara mâruz 
kaldığı herkesin malûmudur. 

Televizyonun yurt sathına yayılması için ge
niş çapta radyoling tesisine girişilmiş, 1971 sene
sinde bu çalışmalar sonucu şimdi televizyon neş
riyatı memleket sathına yayılma imkânını bul
muştur. 1965 yılında 527 kilovat olan radyo 
gücü, 1971 yılında 1 556 kilovata yükseltilmiş, 
böylece millî ve bölgesel ikili radyo ağı kurul
muştur. 

Muhterem senatörler; dönemimizde sendika 
hukukuna büyük yer verilmiş, sendikacılığın in
kişafı için bütün tedbirler alınmış, 900 bin olan 
sendikalı işçi sayısı, 1971'dc 500 bin artarak 
1 mihTon 400 bine yükseldiği gibi, sendika savası 
da 875'ten 332 yeniden kurulan sendikayla 
1 213'e yükselmiştir, 
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j Bu dönemde çalışanların sosyal güvenlik 
hakları geniş imkânlar sağlayan ölçüde büyütül-

I m üş. iş kazaları, maluliyet ve ihtiyarlık sigorta-
I lan genişletilmiş, yaş hadleri işçi lehine indiril-
I miş, emeklilik maaş oranı c/c 70'e çıkarılmış, or-
I talama işçi ücreti 1965'te 21,64 lira iken, 197U'tc 
I birçok yan ödeme ve faydalarla 35,32 liraya 
I yükselmiş, mesken kredi miktarı 15 bin liradan, 
I 60 bin liraya çıkarılmış, asgarî ücret sistemi bu 
I dönemde uygulanmıştır. Bu dönemde 15'e ya-
I km işçi lehine hak tanıyan kanun tarafımızdan 
I çıkarılmıştır. 
I Bunların dışında, sağlık, eğitim ve konut sa-
I hasında da dönemimizde büyük gelişmeler' ol-
I muştur. Sosyal Sigortalar Hastanesi 33'ten 
I 47'ye. sağlık istasyon sayısı 33'ten, 6.1'e, dispan-
I ser sayısı 24'ten, 34'e, yatak sayısı 5 492'den 
I 5 601 artırılarak 11 093'e çıkarıldığı gibi, mes-
j ken kurma kooperatifi 70'ten. 314'e, kredi mik-
I t a n 73 milyondan 525 milyon liraya yükscltil-
I mistir. 
I Büyük çoğunluğu ile hürriyetçi demokrasi-
I nin saflarında yer alan milliyetçi Türk işçisine 
I dönemimizde getirdiğimiz imkânlar, yapmak is-
I tediklerimiz kadar olamamıştır. 

I Sayın senatörler: memleketimizde büyük bir 
I potansiyele sahip, iktisadî hayatımızın gelisme-
I sinde önemli yer işgal eden. sermayeden çok el 
I emeği ile hayatını kazanan, yurt kalkınmasında 
I sosyal bütünlüğümüzün korumasında önemli ve 
I büyük güç kaynağı teşkil eden esnaf ve sanat-
I kârların güçlendirilmesi de ehemmiyetle üzerin-
I de durulan bir konu olmuştur. Bu sahada da 
j sosyal ve çalışma düzenindeki tıkanıklıklar gi-
I derilineye çalışılmış, kredi meselesi, çalısına yeri 
I imkânı, hammadde, makine, teçhizat, eğitim pa-
I zarbıma, sosyal güvenlik gibi tedbirler alınmış

tır. 

j Her sahada olduğu gibi burada da karşımıza 
çıkan kredi meselesi olmuştur. Bu sebeple, Tür-

I kiye Halk Bankasının üç defa sermaye tezyidine 
I gidilmiş, teşkilâtı genişletilmiş, kooperatifler ve 
I dernekler güçlendirilmiş ve artırılmıştır. 1964 
j yılında Halk Bankası meslekî krediler toplamı 
I 282 milyon iken, 1971'de 1 milyar 632 milyon 
I lira artış sağlanarak 1 milyar 914 milyona, ban-
I ka şubesi 71 iken, 131 şube daha kurularak 

202"ye, dernek adedi 750'den 2 498'e, birlik ade-
I di 25'ten 64'e, kooperatif adedi 236'dan 470'e 
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yükseltilerek, 4 milyona yaklaşan vatandaşımı
zın küeük sanayi sektörü ve elsanatlarmdan ge
çimlerini sağlama, imkânı yaratıldığı gibi; küçük 
sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri kurul
ması imkânları ele alınmış ve kurulmaya baş
lanmıştır. 

İlk defa şoför vatandaşa taşıt edinme ve 
tamir kredisi ihdas edilmiştir. Küçük sanayi 
erbabının ham ve yarı mamul madde ve makine 
ve âletlerinin ithali için kotalara yer verilmiş, 
kredi ve i'aiz nispetlerinde mühim kolaylıklar 
sağlanmıştır. 

Yine bu dönelinle, esnaf ve küçük sanatkârın 
sosyal güvenliğini sağlamak için Bağkur diye 
adlandırılan sigorta mevzuatı tamamlanmış
tır. 

Muhterem senatörler; bu dönemde sağlık 
hizmetlerine gereken önem verilerek, koruyucu 
hekimliğe öncelik verme, tedavi hekimliğini ar
tırma. sağlık hizmetlerini halkın ayağına götür
me. halkın sağlık bilgisini artırma, maddî im
kânlardan mahrum olanları parasız tedavi etme, 
sağlık personelini yetiştirme ve istihdam etme 
gibi hizmetler yanında, Hıfzıssıhha Enstitüleri
nin çalışmaları verimli hale getirildiği gibi. ilâç 
kontrol ve fiyatları üzerinde de gerçek tedbirler 
alınmıştır. 

Mevcut 0 tıp fakültesine ilâveten, yeniden 6 
tıp fakültesinin kurulması plânlanmış ve bir kıs
mı tedrisata başlamış, 30 olan sağlık personel 
okuluna yeniden 30 okul ilâve edilmiştir. Sosya
lizasyon bölgesi çalışmalarına ehemmiyet veril
miştir. Kolera salgını dünyada eşi görülmeyen 
bir başarı ile 13 günün içinde kontrol altına alın
mıştır. 

Muhterem senatörler; siyasî iktidarımız 1970 
yılını iktisadî sosyal ve kültürel hayatımız ba
kımından rasyonalizasyon dönemi olarak ilân 
etmiştir. Bu yılda muhtelif finansman vergi ka
nunla riyle, Personel Kanunu uygulamış, sanayi 
teşvik tedbirleri yanında, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin rasyonalizasyonu ve sermaye piyasası 
kanunu hazırlığı gibi ileride alınacak tedbir
ler yanında, yukarıda bir nebze bahsettiğimiz 
10 Ağustos 1970 devalüasyon kararlarını şu se
bepler muvacehesinde almıştır: 1970'te para fo
nu üyesi 25 millî para değerinde dünyada bir 
değişiklik yapılmıştır. Memleketimizin-dış im
kânlarının gelişip sağlamlaşması, turist ve işçi 
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I dövizlerimizin memlekete girmesi, ihracatımızda 
I artış sağlayıp müstahsilin eline bol para geçme

si, bunların temin ettiği neticeyle yatırımların 
I ihtiyacı olarak, yatırım ve ara mallarının süratle 

temini hedef alınmış ve gerekli tedbirlerle bu 
yola gidilmiştir. 

Para ve kredi tedbirleri, vergi tedbirleri, ya-
I tırımları teşvik tedbirleri, dış ticaret rejimiyle 
I ilgili tedbirler yanında, fiyat hareketlerinin ti

tizlikle takibi sağlanıp, hedef olarak kabul edi
len fiyat artışı c/c 10'u dahi aşmamıştır. 1970 
Ağustas'undaıı, 1971 Mart'ına kadar durum nor
mal devam etmiştir. İhracat artısı tahmini 
gerçekleştirilmiş, turist ve işçi dövizi gelirleri 
tahminlerin iki katına ulaşmıştır. İthalâttaki 
transfer sıkışıklığı Aralık 1970'te tamamen so-

I na ermiş, böylece dış ülkelerden kalkınma için 
para alma durumu hafiflemiş, bugünkü döviz 
birikimi sağlanmıştır. 

Sayın senatörler; Adalet Partisi siyasî ikti-
I darı. gerek Anayasanın, gerekse kendi felsefe

sinin icabı olarak refahın tabana yayılmasında. 
memlekette dirlik ve huzurun sağlanması ve 
millî bütünlüğün muhafazasını temin yönündeki 
faydasını bilerek, millî gelirden bütün vatandaş
ların sağladığı gelir nispetinde pay almak surc-

I tiyle, aşırılıklardan doğacak tezatı önlemeyi he-
I def almış, iktisaden güçsüz toplulukları güçlü 

kılmanın yolunu ararken, fukaralık istismarının 
daima karşısında olmuş; böylece, sosyal adaletin 
temini için tedbir getirirken, ziraî, sınaî küçük 
esnaf ve sanatkârlara hitap eden. yatırımları 
artırarak gelirlerini yükseltip dengenin sağlan
masına çalışmıştır. 

Bu nedenle, tarım sektöründe verimin artışını 
sağlayan traktör, makine, âlet edevat, tohumluk 
gübre ve diğer vasıtaları mümkün olan nispette 
daha ucuz fiyatla vermeye, doğacak farkı fiyat
la daha fazla mal almak temini yanında, tarım 
ürünlerini değerlendirerek, değerine satışını sağ
lamak için, taban fiyat politikasını gittikçe ge
nişleterek, 1964 yılında destekleme fonu 650 mil
yon iken, 1970'te 3 milyar 170 milyona artırmış, 
kredi sistemlerinin geliştirilmesi tedbirleri araş
tırılmış ve alınmış. Bu tedbirler hep az gelirli 
vatandaşlar için alınmış. Bunlar yapılırken 
hiçbir zaman sosyal Devlet anlayışı hilâfına, 

I' olandan alınıp olmayana verme g*ibi sakîm ve 
ilkel yol düşünülmemiştir. Sosyal gayeye mâ-
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tııf olarak köylere, gecekondu bölgelerine, im
kânlardan mahrum kasaba ve şehirlere yol, su, 
elektrik, okul, sağlık ve spor tesisleri gibi yatı
rımlar götürmemizin sebebi, sosyal adaleti te
min gaye ve maksadına matuftur. 

Sayın senatörler; 1965 seçim beyannamemiz
de bildirdiğimiz gibi, köyden fışkırmayan ve ni
metlerini köye götürmeyen bir kalkınmanın 
mümkün olamayacağına inanmıyoruz. Görüşü
müzde sebatlıyız, daima bu görüşü yaşattık, ka
nunların yapılmasında, plân ve uygulamalarda 
köy ve köylünün kalkınmasını hedef aldık, 
1964 yılında 2 milyar 625 milyon olan tarım kre
disini, 1971'de 11 milyar 200 milyon olarak tes
pit etmiştik. 

Afetler sebebiyle her türlü imkânlar araştırı
lıp tatbik edilmiş, teşkilâtlanma imkânları sağ
lanıp araştırılmış, toprak ıslahı, sulama, taşkın
ları önleme için 1965 - 1970 arası 7 milyar 212 
milyon liralık yatırım yapılmış, 2 milyon dönüm 
arazi, -''20 köy ve 2o2 mahalle taşkından korun
muştur. 

Gübre kredisi 150 milyondan. 750 milyon li
raya çıkarılmış. Hayvancılığın gerektirdiği bü
tün imkân ve şartlar aranmış, her türlü değer
lendirme tedbirleri alınmış ve alınmağa devam 
edilmiştir. Süt fabrikalarından yem fabrikala
rına, soğuk hava depolarından kombinalara va
rıncaya kadar hepsinin tevsii ve yeniden yapıl
masına devam edilmiştir. 

Sayın senatörler; görülmeyen, ihracat ve ba
casız sanayi olarak adlandırılan turizm, dönemi
mizde alman tedbirlerle, her geçen yıl hissedilir 
derecede artışlarla. 1970 yılında 64 milyon doları 
aşan bir döviz kaynağı haline gelerek, dış Öde
meler dengesinde önemli bir unsur haline gel
miştir. 

Dışişleri münasebetlerimiz keza 1965 - 1970 
döneminde çok hareketli safhaya dönmüş, mem
leketimiz yabancı devlet erkânlarının ziyaret 
merkezi haline gelip. Türk Devletinin dünya si
yaset sahasında karşılıklı dostluk, sıkı işbirliği, 
ortaklık ve itifaklarla devamlı bir gelişme gös
termiştir. Bağımsızlığa, egemenliğe ve toprak 
bütünlüğüne saygı, hak eşitliği ve içişlerine ka
rışma prensipleri dahilinde komşu memleketlerle 
düzenli bir gelişime kuvvetlenen bir ilişki ile 
devanı etmiştir. 

Millî davalınız olan Kıbrıs meselesi Türki
ye'nin ve Kıbrıs Türk cemaatinin haklarına ve 

'menfaatlerine uygun .bir şekilde gittikçe ra
hatlayan ve açıklığa kavuşan bir ortama yak
laşmış, adada nispî bir 'huzur isağlandığı gibi, 
adaya gidip :gelme serbestisi sğlanmış, bu dö
nemde maddî ve manevî hiçbir fedakârlıktan 
kaçınılmamış ve bu yıl da diğer devletlerle ku
rulan ilişildi er sonucu, bugüne .kadar haklı ol
duğumuzu kabul ettirme mikamı sağlanmıştır. 

Savın senatörler; bu mâruzâtımızla bir nok
taya gelip böylece 1973 malî yılı Bütçesinin te
fin elinde yatan imkân ve bu imkânların yaratıl-
ımasmda çekilen sıkıntıları, sarfedilen gayret
leri. mâruz /kalman haksız, insafsız, kanun dışı 
davranışlarla yapılan 'mücadelede ne derece 
haklı olduğumuzu, haklıyı savunarak tarımda, 
sanayide, ticarette, inşaatta, ulaştırmada, Dev
let hizmetinde ve 'Devlet (ge Lirlerinde ve millî 
gelirde hangi noktaya naısıl geldiğimizi izaha 
çalışırken, neden iktisadî, sosyal ve kültürel sa
hada inkâr edilmesi mümkün 'olmayacak başa
rılarımıza rağmen siyasî istiikrarı sağlamakta 
güçlüğe mâruz kaldığımız da ifadeye çalıştım. 

Memleketin muhtaç olduğu huzur ve. güveni 
teruıinde mevzuat zorlukları görüşümüz, par-
tilerüstü Hükümetin görüşünde olduğu gibi bir 
ihtiyaç olanak kabul edilseydi, iyi niyetlerimiz 
aynı anlayışla hüsnü kabul görseydi, ne zaman. 
ne de boşa giden maddî kayıplar olmayacak', 
iktisadî, .sosyal ve '.kültürel sahada daha bü
yük, daha geniş, daha güçlü kalkınma merha
leleri katediLeceik ve siyasî iktidar bozulma
yacak ve .memleket olağan dışı bir durumla 
başbaşa gelmeyecekti. Olağan hale dönme çaba
ları .memleketin diğer hamlelerine eklenecekti. 

Değerli arkadaşlarım; bunları ifade eder
ken, konuşmamızı bir kırgınlık meselesi vesilesi 
olarak lütfen kabul ötmeyiniz. Konuşmamın ba
şında da ifade ettiğini gibi, ıbir daha tekrarında 
fayda bularak arz ediyorum; ne yaptıysak mem
leket için, millet için yaptık. Geride kalmış 
hadiselerden 'dolayı kırgın ve üzgün değiliz, 
küskün değiliz. Geride kalmış hadiseleri, sade
ce ileriye bakarken ve yeni ufuklar ararken bir 
tecrübe olarak kabul ediyoruz. 

Sayın senatörler; Sayın Hükümet geçmiş 
dönem Hükümetine göre büyük şansa sahip bu
lunmaktadır. Bu gerçek durum, çalışmaları ve 
başarıları için cidden büyük bir avantajdır. 
Sövle ki. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
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suiistimal derecesini aşan bir murakabe taz
yiki altında tutulmamıştır. Hükümetçe düşü
nülen her tedbir bir ihtiyaç olarak benimsen
miş ve süratle bir zorluğa imânız bırakılmadan 
kanunlaştırma yolu seçilmiş. 

Meclisler dışı kendilerinde yetki bulan çev
reler .günün şartlarından ürkerek veya gerçek
lerin idraki içerisinde bu gönüllü görevlerin
den istifa etmiş görünmekte'ler. 

ıBir kısım basın eski tabiatını değiştirmiş, 
hattâ birlik ve beraberlik sağlama gayretine 
girerek, neredeyse Hükümet için eski tutu
munun hilâfına yardım kampanyası açacak. 

ıSiyasî, hulkukî, gaynislyasî ve 'gayrilhukukî 
'Çevrelerin baskısının aazldığı bu dönemde, ay
rıca mifltlî hâsılada büyük yeri olan 'tarım da 
geçmişteki mümkün olan derecede yapılan des
tekleyici ve eğitici çalışmalarla normal verim
lilik çağının yaratılması imkânına tabiat şart
larının getirdiği imkânlar da birleşerek müspet 
netice alınması, bütün çabalarımıza rağmen, ta
rım ürünleri fiyatlarında bir değişiklik yapma
yıp (buradan doğacak malî külfetten kurtulmuş 
olunmas, 10 Ağustos 1970 devalüasyon kararı
nın yarattığı müspet netice sonucu da dış eko
nomik denge ferahlığı gibi imkânlar... 

'Görülüyor ki, karşısında ne tabiî muhale
fet, ne kasıtlı muhalefet var, ne de dar boğaz
ları aşma güçlüğü.. Haklı feryatlara da kulağı 
kapayınca bu durumlar Sayın Hükümet için 
büyük avantaj sayılmaktadır. 

Bu ve buna benzer daha birçok avantajlara 
sahübolan Hükümet, Devlet ve millet hayatını 
oldukça mühim tesir altında tutan ekonomik, 
mıalî ve idarî meselelerle karşı karşıyadır. Bu 
meselelerin ehemmiyetine Hükümet Programın
da işaret «dilmiş. Süratle halline gidileceği de 
vaadedilmiş. Bunlara kısaca göz atarsak, ne
ler olduğunun tespiti yanında bunların üzerin
de Hükümetçe ne gibi çalışmalar yapıldığı ve 
ne gibi tedbir ve çareler bulunabildiği de orta
ya çıkar. 

Sayın Hükümetin Programında işaret edi
len hususlar: 

Hayat pahalılığı ve sunî fiyat artışları ile 
ve haksız kazanç sağlayanlarla iktisadî ve 
hukukî tedbirler alınarak mücadele edilecektir. 

Müstahsilin emeğinin değerlendirilmesi için 
destekleme alımları politikasına devam edile
cektir. 

Kalkınma çabaımızı ekonomik istikrar içinde 
yürütmek için bütçe, para, kredi ve ödemeler 
dengesi politikaları ahenkli .esnek, etkin bir 
biçimde uygulanacak» taahhütleri vardır. 

Bu üç mühim meseleye baktığımız zaman 
sayın Hükümetin hemen hemen ciddî mesele
lere ıçözüm yolu bulduğunu söylemek mümkün 
değil. Kendisi .de getirdiği tedbirlerin olduğu
nu cesaretle söyleyemiyor. iSöylediği «1971 yı
lında olan fiyat artışını bu sene % 13 veya % 15 
oranında tutabildim» diyor; fakat pahalılığı 
ve fiyat artışını durdurduğunu iddia edemi
yor. Dönüp hiç de haklı olmadığı bir sebebi 
mazeret olarak ileri sürüp, 10 Ağustos 1970 
devalüasyon kararına değiniyor. 

Sayın senatörler; hepinizce malûm olan bu 
karar, hayat pahalılığını ve fiyat artışını teş
vik etsin diye ,mi alındı? Böyle bir karar dün
yanın neresinde alınır? Durup dururken bir 
Hükümet kalkacak, fiyat artışlarını kamçıla
mak için karar alacak, vatandaşı hayat paha
lılığı gibi bir ejderhanın pençesine teslim ede
cek. 

Evet, devalüasyonun bünyesinde bir nispet 
dahilinde fiyat artışına sebebiyet verme ra
hatsızlığı vardır; ama'sayın Hükümet Başkanı
nın vaktiyle, bu konu hakkında Güven Partisi
nin sözcüsü olarak bu kürsüden söylediği fi
kirlerini beraber okuyalım. Balkınız ine diyor
lar : 

«Devalüasyon ile birlikte alman kararlar 
arasında, para ve kredi tedbirleri önemli bir 
yer tutmaktadır. Bakanlar Kurulunun 7.8.1970 
tarih 7/1100 sayılı kararı ile reeskont hadleri 
ve faiz oranlarında değişiklik yapılmıştır. Va
deli mevduata verilecek faiz ile ikrazattan alı
nacak faiz hadleri yükseltilmiş, tercihli sektör
lerde faiz sübvansiyon sistemi getirilmiştir. 
Bu tedbirlerin nedenleri arasında piyasada pa
ra arzının ekonomik ihtiyaçlara uygun bir se
viyede tutulması, fiyat isikrarının korunması, 
aşırı taleplerin frenlenmesi, kredi için Merkez 
Bankası kaynaklarına müracaatların azaltıl
ması ve kaynaiklann daha etkim bir şekilde da
ğıtılması gibi faktörler vardır.» devam ediyor
lar. «Para ve kredi muamelelerinin kontrol 
altına alınmasını yerinde bir tedbir olarak gö
rüyoruz. 1971 Kalkınma Programı fiyat istikra
rını sağlamak amacı ile çeşitli tedbirler öngör-

65 — 



O. Ssnatosu B : 21 

ımüştür. Büyüik bir titizlikle ve samimiyetle uy-
guluyabildikleri takdirde, bu tedbirlerin fiyat 
istikrarını sağlama hususunda yararlı olacak
larına şüphe yoktur.» 

Buradan şu (neticeye varıyoruz. Devalüas
yon yukarda arz ettiğini ve sağladığı büyük 
faydalarla birlikte getireceği zarar yönünden 
alman tedbirilerle izalesi düşünülmüş ve Ağus
tos 1970'ten Mart 1971'e kadar tespit edilen fi
yat artışı hedefine, yani % 10'a kadar kaibul 
edilen seviyeye ulaşmadığı resmî istatistiklerle 
de sabittir. 

O gün her türlü yerinde (kararlarla devalüas
yonun garantiye alındığını açıkça kaibul ede
ceksiniz. Bu fikrinizi geçen altı aylık müddet 
içinde fiyat ha,reik etleri de tcyidedceek. Bir 
yıl sonra bu tedbirler başkaları ve tarafımızdan 
(bozulacak, bu bozulan tedbirler, alman yanlış 
kararlarla fiyat artışı başını alabildiğine yük
selecek, bunlardan hiç bahsetmeyeceksiniz. Bu 
yöndelki imuvaffa'kiyetsizliğinizi 10 Ağustos ka
rarlanma bağlayacaksınız. Öyle şey olmaz... 

Evvelâ i.öayın Erim Hükümetince ortada 
hiçbir haklı sebep yokken, Devletin koruyucu 
vasfı unutularak sudan tutunuz da halkın en 
mübrem ihtiyacı olan kömür, elektrik, Sümer-
bank, Et ve Balık Kurumu mamulleri, Tekel 
maddeleri, ulaştırma ve PTT ye varıncaya kadar 
% 100, % 300'e kadar zam furyası, bu fiyat 
artışlarının zincirleme bütün 'malların maliyeti
ne /getirdiği farklarla meydana gelen hercümerc 
ve bu ekonomik kargaşa hali yanında, ekono
mik sahayı altüst eden beyanatlar, sözde ted
bir diye .getirilen ve tıkanıklar yaratan kuru
luşların yarattığı zorluklar, A dan Z ye kadar 
kendi fikriyatları istikametinde personel tayi
ni ve tahribatı, bir tarafa atılan devalüasyon 
tedbirleri, hayat pahalılığının asıl sebebi iken 
neden bundan söz edilmez ?. 

Neden para arzı ve emisyon artışları gibi 
asıl faktörler gizlenmeye çalışılır; bu tedbir
lerin muhafazası ve alman kararların yerinde 
tedbirler olduğu daiha 1971'in ikinci ayında söy
lenir de, şimdi unutulur ? 

Dahası var, 1972 yılı Bütçesi kontrol altına 
alınamamış. % 10 tasarruf yetkisinin kullanıl
maması suretiyle bütçenin büyük açık vermesi 
hali neden sebepler arasında görülmez ? 
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•Sayın Hükümetin müstahsilin .emeğinin de
ğerlendirilmesi için destekleme alımları politi
kasına devamı edeceği taahhüdüne gelince: Bu 
taahhütlerinin yanında ,Saym Başbakan 1971 
yılı Bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada şu 
tekliflerde bulunuyordu. Aynen okuyorum: 

«Develüasyon 'kararı ile pamuk, incir, üzüm, 
fındık, tütün, küspe melası gibi ziraî ihraç 
ürünlerimize uygulanmakta olan farklı döviz 
kuru .hakkındaki görüşlerimize gelince; mali
yetleri gün 'geçtikçe yükselmekte olan bu mad
delere bundan sonra düşük ,kur tatbikine bugün 
için ciddî bir mâni bulunmadığı gibi, ekono
mik ve sosyal bakımdan da bu hiçbir suretle 
caiz görülemez ve bu politika tasvibedilemez. 
Bu sebeple bu maddelere ait döviz kurunun da 
derhal normal seviyeye çıkarılmasını ve ilân 
edilmesini lüzumlu ve zarurî görüyoruz. Hubu
bat fiyatlarına yapılan zam ise çok cüzi ol
muştur. Hububat müstahsilinin durumunda bu 
sebeple bir iyileşme görülmemektedir.» 

Sayın senatörler, Hükümet programına ve 
Sayın Melen'in geçmişteki görüşlerine rağmen, 
1972 yılı fiyat politikasında bir iyileşme alâ
meti görmedik. Ne ziraî mahsullerin döviz ku
ru fiyatında değişiklik yapılarak ekonomik ve 
sosyal yönüyle, ne de artan maliyet sebebiyle 
döviz kuru değişikliğine gidilemedi. 

Ancak, 'bu ayın 22'sinde tütün için yapılan 
kur değişikliği kararını memnuniyetle karşılı
yoruz. Ancak, Millî Güven Partisinin son ka
rarı ile bir tesadüfü olmadığına da inanıyoruz. 

Ne de cüzi bir fiyat farkı verilen hububat 
çiftçisinin 1971'lerdeki durumu nazara alınarak 
olsun, bırakalım 1972'ııin getirdiği hayat pa
halılığını, cüzinin cüzi bir imkân sağlama yo
luna başvurulmadı. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de toprakla 
uğraşan vatandaşımızın durumu içler acısıdır. 
Türkiye'de işlenen toprak, topraık ana vasfını 
binlerce sene evvelce (kaybetmiştir. İnsanlık 
tarihine beşik olan Anadolu'muzun toprağı 8000 
yıldan beri insan oğlun d arı bir şey almadan hep 
vermiştir. Dünyanın hangi ülkesi binlerce sene 
evvel inşa edilmiş yeraltı, yerüstü şehirleri ve 
20 - 30 bin kişilik açık hava tiyatrolarının ha
rabelerini sinesinde taşıyor? Bu 20 - 30 bin ki
şilik tiyatrolar kaç .milyonluk insan topluluğu
nun ihtiyacıdır? Onu bilemiyoruz, ama bu top-
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raklarda milyonlarca insanın /barınıp yaşadı- \ 
ğının, bu harabeler canlı şahidi olsa gerek. 

O halde, binlerce seneden beri bu toprakla
rın insanoğluna bünyesinden neler verip, neler 

/ kaybettiğini hesabetmeık mümkün. Bizden ev
velkilerin bu topraklara ne verdiğini bilemiyo
ruz, aıma bizim yalkm tarihe kadar bir şey ver
mediğimiz malûm. O halde toprak anavasfmı 
kaybettiğini, kendisini idareden âciz bir toprak 
nene haline gelen ve hakikaten kendisine -çok 
şey vermemiz gereken bu topraklara ne vere
biliyoruz? Verdiğimizi zor geri veren bu top
raklarla uğraşanların halini lütfen düşünün. 

Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bugün 
'küçük veya büyük toprak sahibi vatandaşı
mız, şayet toprakla beraber başka bir iş tutmu
yorsa mutlak surette borçludur. Delilleri de Zi
raat Bankasının resmî kayıtlarıdır. 

Tarımdan çok şey beklemek için bizim mem
leketimizde tarım sahasına çok şey vermemiz 
lâzım. Bıu gerçeklere rağmen, bu sektörü asla 
ihmal edemeyiz. Daha nice yıllar etmemizde 
mümkün değil. Ekim sahası böyle, onun ya
nında yaşayan milyonlarca orman köylüsü on
dan daha zayıf, ondan daha güçsüz. Bu saha
da (başlayan çaba ve gayretlerin ciddiyetle de
vamı milletimize ayrıca bir huzur kaynağı ola
caktır. 

Değerli senatörler; sayın Hükümetin taah
hütlerinden bir başkası: «En yüksek idareci
den, en mütevazi memura kadar tüm kamu gö
revlilerinin süratli, etkin, ekonomik ve kaliteli 
hizmet yarışına katılmasını sağlamk için yoğun 
bir idarî reform çalışmasına girmek kararın
dayız. Bunun denetim sistemini ve tedbirini ala
cağız. Memurların kanunlara ve vatandaşa say
gılı, âdil, tarafsız, işlerine hâkim bir tutum 
içinde görev yapmaları şikâyeti büyük ölçüde 
azall'a çaktır. 

Bugünkü Devlet idaremizin işleyişi, vatan
daşı memnun edecek hir düzen içinde değildir. 
Çalışmalar zaman kaybına ve israfa yol açmak
tadır. Denetleme mekanizması etkisizidir, şikâ
yetler neticesiz kalmaktadır. Devlet teşekkül
lerinde disiplin kurmak gerekiyor. Bu şikâyet
leri kısa sürede ortadan kaldıracak bâzı tedbir
leri bulabileceğimizi mümkün görüyoruz.» 

Yukarıda arz ettiğim hususlar hakkında bu
güne kadar Parlâmentodan bir tedbir tasarısı 
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geçmedi, Hükümetin kendi bünyesinde ne itla-
]' reform, ne de başka bir tedbir imkânı aldı-
gma da şahit olamadık. Memurların nasıl bir 
tutum içinde çalıştığı malûm; pahalı bir Dev
let hizmeti, verimsiz bir çalışmayı sürdürdüğü 
gerçeği yanında, birtakım ideolojik düşünce sa
hiplerinin Devletin kilit noktalarında hâlâ gö
revli bulundukları iddiası, bütün aydınlığı ile 
ortada dururken, diğer hususlarda tedbir alın
masa da sonuç değişmez. 

Sayın Hükümet Devlet harcamalarını disip
lin altına alacak, israfı önleyecek ve kaynakları 
daha verimli tarzda kullanabilecek, «Program 
bütçe» sistemini tahhüt etmiş ve bu sistem büt
çeye dönmüş ise de, getirilen bütçenin tam ta
ahhüdü kapsamadığı, niteliğinde olmadığını ken
dileri de kabul etmektedir. 

Program bütçe sistemi uygulanmasından 
tam ve müspet netice almak için evvelâ idarî 
reforma, saniyen bütün uygulamaya girecek 
dairelerin bu sistemi uygulayacak yetişkin ele
mana ihtiyacı ortadadır. 

1966'dan başlayan program bütçe uygulama-
hazırlığının bir noktada gerçekleşmesi, Devleti 
israftan kurtarma ve plânlı devrede ekonomik 
ve malî yönün kontrolü ve nygulamayı müspet 
yöne götürme kolaylıklarının tahakkuk edip 
başarıya ulaşması en halisane temennimizdir. 

Uzun vadeli sermaye piyasası sorunlarının 
da ele alınıp bir sonuca bağlanmadığı, orta vâ
de kredi imkânlarının işler hale gelmesi yönün
den bilhassa alman teşvik tedbirlerinin daha 
verimli hale getirecek, memleketin mühtacoldu-
ğu kalkınmayı ve ekonomik sıçramayı temin 
edecek bu tedbir ve imkân kaynaklarına el uza
tılmadığı gibi, yurt dışındaki işçilerimizin ta
sarruflarımı kalkınmamıza yararlı olabilecek ve 
kendilerine yarar sağlayabilecek teşebbüslere 
yöneltilmesini teşvik edecek bir sistem taahhü
dü istikametinde de bir çalışmaya girilip giril
mediğini tespit edemedik. Cidden mesele iki 
yönden mühimdir. Evvelâ bu döviz birikimi se
bebiyle fiyat artışları önlenemiyor şikâyeti son 
bulur. Asıl ikincisi ki, başlı başına büyük kal
kınma imkânı yaratacak bir potansiyel olma ya
nımda, atılacak müspet adımlarla kalkınmamı
za hız kazandıracak, memlekete dönüşte işsiz kala
caklara iş imkânı sağlama yanında, yurt dışın
da kalan milyarların da yurda akmasına yar-
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di'mcı olacak en büyük kolaylığı beraberinde 
getirecek yeni bir hamle kaynağı yaratacaktır. 

iSayııı Hükümetin güzel taahhütleri arasın
da yurt dışındaki işçilerimizi, yıkıcı akımların 
tasallutundan kurtarma kararı, bu uğurda Dev
letin bütün gücünü kullanma çabası göze alın
mıştır. 

Bu yolda Hükümetçe ne yapıldığını bilemi
yoruz. Bildiğimiz, Sıkıyönetim yetkililerince ya
pılan brifinglerden basma aksettiği kadarı ile 
yurt içinde barınma imkânını kaybeden anar
şistlerin çoğu buralara kaçıp, yurt içinde 37ap-
mak isteyip de yapamadıklarını orada, işçileri
miz arasında meydana - getirecekleri şebeke
lerle yürütmeye çalıştıkları ve geniş çapta faal 
olduklarıdır. 

Sayın senatörler, yalbancı diyarlara çoluk 
çocuğunun rızkını helâlinden kazanmak için 
giden işçi vatandaşlarımızın bu hainlere alet 
olacaklarına asla inanmıyoruz. Aksine onlara 
gereken dersi ve çıkışı yapacaklarına inanıyo
ruz. Nitekim bu yolda aldığımız haberler de bu 
düş ünce mizi İt ey i d et m e kt e dir. 

Bizim asıl endişemiz rızkını kazanmak için 
gidenlerden ziyade, garbın ilim ve tekniğinde 
nasip almaya gidip de, Devle/tin dövizini har
cayanları, bu hainlerin tasallutundan koru
maya Hükümetin büyük çapta ehemmiyet ver
mesidir. Hükümetim hem programında yer alan 
hem de Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
tespit edilen tedbirler manzumesi içinde ehem
miyetle üstünde durulan, kendi kendini dahi 
maddî yönü ile ayakta tutamayıp, Devlet büt
çesine her yıl ağır yük getiren Kamu İktisadî 
Teşeibbüsleri için Hükümetçe bugüne kadar bir 
tedbire başvurulduğunu tespit mümkün olmadı. 
Tespit edebildiğimiz şey, 1973 yılı Bütçesin
den de bu kuruluşlara 6 milyar lira transfer ya
pılmasıdır. 

Görülüyor ki, mesele her yönü ile ciddî bir 
durum olarak karşımızda durmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1973 yılı Bütçesi
nin rakamlarına gelince: Bu yıl Genel ve Katma 
Bütçeli dairelerin toplam olarak harcamaları 
için Hükümetçe istenen ödenekler «Program 
bütçe» olarak hazırlanmıştır. 

1973 programı ise, malûmunuz olduğu üze
re Bütçenin yeni getirdiği sistem hilâfına klâ
sik bütçe sistemine göre eski usulle yapılmış

tır. Bu durum gösteriyor ki, program, bütçe
den evvel tanzim edilmiş. Böylece uygulamada 
güçlük çekileceği gerçeği ile karşı karşıyayız. 

Bu durum muvacehesinde 1973 yılı Bütçe
sinin gelir ve gider tahminlerini mukayese ede
bilmek için bu yıla .mahsus olmak üzere gider 
ve gelir tahmin tabloları şöyle tanzim edilmiş
tir : 

Gider tahminleri : Cari hizmet ödenekleri 
1973 program hedefi 30 milyar 800 milyon lira, 
bütçe tahminleri 29 milyar 728 milyon lira. 

Savunma özel yatırımları ve giderileri, prog
ram hedefinde yok, bütçe tahmininde 2 milyar 
189 milyon lira, 

Yatırım ödenekleri; program hedefi 12 mil
yar 100 milyon lira, bütçe tahmini 12 milyar 
100 milyon lira. 

Sermaye teşkili ve transfer ödenekleri; prog
ram hedefi 17 milyar 950 milyon lira, bütçe 
tahminleri 17 îmilyar 950 milyon lira, 

Toplam program hedefleri 60 milyar 850 
milyon lira, bütçe tahminleri 61 milyar 967 
milyon lira. Gelir tahminleri tablosu da top
lam program hedefi 59 milyar 93Q; milyon lira, 
bütçe tahminleri 61 milyar 967 milyon lira, 

Muhterem senatörler; arz ettiğim şu rakam
lara göre bütçe tahminleriyle 1973 yılı prog
ram hedefleri gerek gelir ve gerekse gider
lerde ehemmiyetli miktarlarda farklılık ya
ratmaktadır. Bütçenin sistemi itibariyle prog
ramla bağdaşmadığı yanında, bütçe tahmin
leri gider bölümleri toplamı 61 milyar 967 
milyon program hedefleri giderler toplamı 60 
milyar 850 milyon olup, bütçe giderleri, prog
ram giderleri, program hedeflerini 1 milyar 
117 milyonu aşmıştır. Gelirler toplamında da 
bu yolda tecelli eden fark 2 milyar 037 mil
yon olup program hedefini aşmaktadır. Bu 
hal, vergi yükünü 1973 Programında aşarak 
ağırlaştıracak bir mâna taşımaktadır. Bunun 
yanında birçok mal ve hizmetin fiyatlarına 
oldukça mühim zamlar getirecektir. 

Bütçede denkliliği sağlamak için tahminle
rin kabarık tutulması denkliliği temin için 4 
milyar, bugüne kadar görülmemiş bir iç istik
raza gidilmesi 1973 Programında yapılan he
sap ve tahminlere göre henüz katî netice 
alınmamış olmasına rağmen, 1972 yılı büt
çesinin 4 milyara yakın açıkla kapanacağı, 
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1973 yılı Bütçesinde cari masraf niteliğini 
gösteren harcamalar sadece 29 milyar 728 
milyon lira olmayıp, cari gider bölümü dı
şında bulunan bölümlerin giderleri içinde de 
cari gider vasfı taşıyan giderler olacak. Bun
lar, % 10'clan c/c 50'ye kadar bir oranda cari 
gider olarak harcanarak, yatırım giderlerini 
etkileyerek oldukça düşürecektir. Bu bölüm
lerde meydana gelecek cari vasıflı harcama 
miktarı 10 milyara ulaşacaktır. 

Bu sebeple 1973 Bütçesinin Programa uy
maması, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın ilk diliminde de plân hilâfına bir yola 
girildiği yanında 1973 Bütçesinin açık, israfçı, 
kabarık bünyesiyle mevcut enflâsyonist -eğili
mi sürdürecek menfi tesirleri beraberinde geti
ren vasıflar taşımaktadır. 

Bütçe bu haliyle kaynakların tesirli ve ve
rimli şekilde kullanılmasına yardımcı olmayan, 
sanayileşmenin gerçekleşmesi istihdam imkânı 
sağlama hedeflerine* varmaya gerekli imkânı 
yaratacak güçte bulunmuyor. Böyle olunca 
da kalkınmanın yükü ile nimetlerinin adalet 
ölçüsü içinde dağıtılmasını mümkün kılamaz. 
Ekonomik ve malî kontrol bu şartlar içinde 
ne kadar ciddî olarak takibedilirse edilsin ne
tice alınamaz. Gelen şartlara tabi olunarak 
para ve kredi şartlara göre hacimleşecek, emis
yon süratle yükselecek, ekonomik ve malî den
gede meydana gelen dengesizliği önleme müm
kün olmayacaktır. 

Nitekim Bütçe Karma Komisyonu da Büt
çenin acık, israfçı ve kabarık bünyesini na
zara alarak Bütçeyi bir nispet dahilinde ger
çeğe yaklaştırıp, ekonomik sahada kendisin
den beklenen dengeyi yaratıp, malî ve ekono
mik istikrara yardımcı olmayı kararlaştırmış 
ise de, geçen yıl bütçesi tatbikatı nazara alın
dığında bu madde hükmünün işlemeyecek, yani 
% 10 tasarrufa gidemeyecektir. Bütçenin 
84 ncü maddesi 1972 yılı Bütçe Kanununun 
69 neu maddesinin akıbetine uğrayacaktır. 

Sayın senatörler, Bütçe bu haliyle hemen 
hemen her sahada olumlu bir netice temin et
me olanağından mahrum göründüğü gibi mil
letin karşı karşıya bulunduğu pahalılık âfe-

I tini bir nebze hafifletecek çareleri de temin 
edecek tedbirleri beraberinde getirememiş
tir. Yeniden aranan tedbirlerin ide fiyat artış
larını önlemek için bir basarı sağlayacağını 

I sanmıyoruz. 
Bu görüş ve mâruzâtımızla Hükümeti tenkit 

etmiyoruz, uyarıda bulunuyoruz. İeabeden hu
kukî tedbirlerde yardımcı olacağımızı ifadeyle 
bu ciddî meseleye Hükümetten ziyade Milletin 
meselesi olarak bakıyor, 40 milyon nüfuslu 
büyük Türkiye'nin idaresinin . basit bir me
sele olmadığı gerçeğini herkesin kabul etmesi 
gereğine inanıyoruz. Hayat pahalılığının bu 
noktaya gelmemesi için vaktiyle alman ve uy
gulama sonucu müspet neticeleriyle belirle
nen tedbirleri bozarak yersiz ve yetersiz ka
rarla ekonomik ve malî kontrolün seyrini de
ğiştirip bugünkü hale gelişe sebebolanları Mil
let affetmeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım; temenni ve tenkitle
rimizi sona erdirirken, tenkitlerimizi özet 
olarak tekrarlamıyoruz. Bütçenin tümü hak
kındaki son görüşlerimizi müzakerelerin sonun-

! da arz edeceğiz. 

1973 yılı Bütçesinin aziz Milletimize ve 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını Ce
nabı Haktan niyaz eder Yüce Heyetinizi Ada
let Partisi Grubu adına saygıyle selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı söz sırası sizin. 
Yalnız, 25 dakika var, bu müddet içinde gö
rüşmeniz biter mi acaba f 

^MüCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — 25 dakika 
içinde bitmez, uygun görürseniz ara verdikten 
sonra görüşeyim. 

BAŞKAN — Görüşmeniz bitmez, parçalan
mış olacak. Öğleden önce de C. H. P. Grubu 
adına böyle bir ayrım yapılmış oldu. Ancak 
20,30'da toplanmak durumu vardır. Toplan
ma saati için bir öneri var mı ? 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Saat 20.00'de 
toplanılmasını şifahen arz ediyorum. 

BAŞKAN — Saat 20,15 de toplanılmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

I Kapanma saati : 18,40 

«a- ** 
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ÜÇÜNCÜ OTUEUM 

Açılma Saati : 20,15 

BAŞKAN : Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Si m ) , Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
Millî Birlik Grubu adına Sayın Ataklı, bu

yurun. 
M. B. G. ADINA MUCİP ATAKLI (Tabiî 

Üye) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

1973 Bütçesnin tümü üzerindeki Grubumu
zun görüşlerini, siyasî ve sosyo - ekonomik bö
lümler olarak arz edeceğim. 

1970 yılından beri içinde bulunduğumuz 
şartlar politik hayatımızın öncelikle tahlilini 
gerekli kılmaktadır. 

1970 öncesinin, hazırlamış olduğu siyasal ve 
sosyo - ekonomik bunalımlar bugünkü olağan
üstü durumu doğurmuştur. 

12 Mart Muhtırasının verilisinden bug 
kadar 23 aya yakın bir zaman geçmiş bulun
maktadır. Bu müddet içerisinde, anarşik olay
ların önlenmesi için sarfedilen gayretlerle siya
sal durum nispî bir huzura kavuşmuş; fakat te
mel sorunların çözümünde yeterli sonuçlar alı
namamıştır. 

Siyasal huzursuzlukların temelinde sosyal ve 
ekonomik soranlar yatmaktadır. 

12 Mart Muhtırasında Atatürk'çü görüşle 
ele alınması istenen sosyal ve ekonomik sorun
lara çare bulacak reformlar maalesef gerçekleş
tirilememiştir. Sıkıyönetim icraatının dışında 
önemli bir iş yapılmamış, Anayasa değişikliği 
ile zaınıan kaybedilmiştir. 

12 Martın ilk Hükümeti zamanında An aya -
sa'flin 39 ncu maddesinin değiştirilmiş olması, 
bizce hiç bir olumlu sonuç getirmemiştir, ileride 
de getirmesini mümkün görmüyoruz. 

Yurdumuzda hâlâ temel sorunlara çare ola
cak tedbirler askıda dururken, olumsuz bir mak
sat için sarfedilen zamana yazık olmuştur. 

Seçim atmosferine girdiğimiz ve zaman fak
törünün etkisini geniş ölçüde hissettirdiği bu
günkü ortamda, gerek plânın ve gerek bütçenin 
getirmiş olduğu esaslarla, Florya'da yetkilile

rin ifadesine göre, paket haline getirilmiş re
formların gerçekleşmesine de artık maddî im
kân kalmamıştır. 

Sayın Senatörler; gerçekçi ve akılcı lolmaz 
isek, içinde bulunduğumuz bugünkü durum yur
dumuzu çok daha çetin siyasal bunalımlara sü
rükleyebilir. Bu bunalımları bertaraf edebilmek 
için akılcı yoldan gerçeklere samimiyetle itibar 
etmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, muhtemel bunalımla
rın tahliline geçmeden önce, bâzı hususlarda 
Grubumuzun kanaatlerini bir Ikez daha açıkla
makta yarar görüyorum. 

Demokrasi, mevcut ve denenmemiş rejimle
rin en mükemmelidir. Temelinde fazilet, açık
lık, özgürlük ve toplumsal yarar vardır. Demok
rasi en zor rejimdir. Yöneticilerinden Devlet 
adamlığının bütün vasıflarını hukukun bütün 
gereklerinin uygulanmasını, insanî ve toplumsal 
haysiyetin şümulü ile korunmasını, iktidarların 
seçimle yer değiştirımesini ister. 

Anayasal düzenin korunması ve kullanma
sında şimdiye kadar göstermiş olduğumuz has
sasiyetin daha fazlasına sahip olarak ifade et
mek isterim ki, olağan duruma geçmenin zarurî 
olduğu inancı içindeyiz. BTI geçiş de ancak se
çimle olacaktır. 

Demokrasinin ve parlamenter rejimin vazge
çilmez kurallarından biri seçimdir. Ancak için
de bulunduğumuz olağanüstü durumdan seçime 
varabilmek için, seçim bir amaç olarak değil, 
demokratik düzenin bütün kuralları ile aksak
sız işleyebilmesinin bir aracı olarak düşünülme
li, bütün 'gayretlerimiz bu amacı elde etmeye 
yöneltilmelidir. 

Böyle bir anlayış içinde birlikte hareket et
memizin yurdumuza yarar sağlayacağı inancın
dayız. 

Sayın Senatörler; kanımızca siyasal yönden 
yurdumuz bâzı dar boğazlarla karşılaşmak ih
timaliyle yüzyüze bulunuyor. Bu dar boğazlar 
şunlardır : 
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1 —• Anayasa değişikliği ve siyasal haklar, 
2 — Cumhurbaşkanı seçimi, 
3 —• Anarşinin yok edilmesi, 
4 — Hükümet buhranı, 
5 — Seçim. 
12 Marttan, sonraki ilk Hükümetin, büyük 

zamanını Anayasa değişikliği için sarfetmıesi ne 
Hükümete ne de yurdumuza bir yarar sağlama
mış ; aksin.© israf edilen zaman reform kanunla
rının aleyhine olmuştur. 

Bugün de Sayın Melen Hükümeti ve değişik
lik isteyenler, daralan zaman içerisinde kaybe
dilecek zamanla reform kanunlarının gecikme
sinin nedenini hazırlamaktadırlar. 

Bu arada siyasal halkların iadesi gibi bir ko
nunun ele alınmaya çalışılması, bunalımı artır
maktan başka bir sonuç vermeyecektir. Olağan
üstü durtımıdan çıkma gayretlerini bu tutum en
gelleyebilir. Bir kaç yüz kişinin yarar ve ufak 
siyasî kazançlar için rejimin kaderi ile oynan -
anlamalı dır. 

İkinci dar boğaz, Cumhurbaşkanı seçimidir. 
Martta müddetini dolduracak olan Sayın Cum
hurbaşkanı yerine yapılacak seçimde, demokra
tik usul ve kurallar hükmünü yürütmelidir. 
Toplumun benimseyeceği, bunalımdan çıkışta 
olumlu katkısı olacak bir zat üzerinde birleşil-
melidir. Seçilecek Cumhurbaşkanının kişiliği, 
Cumhurbaşkanlığı müessesesinin manevî gücü 
ile uyarlık kazandığı zaman, dar boğazları em
niyetle geçme olanağına kavuşabiliriz. 

Üçüncü dar boğaz içine düştüğümüz anarşik 
ortamdır. 

12 Mart öncesi ve sonrasında anarşinin dar 
boğazına sürüklenmiş olan yurdumuz bugün hâ
lâ bu dar boğazı tam anlamı ile aşamamış du
rumdadır. 

Hükümetin fiilî it asar ruf lan ile direkt ilişki 
kurmayan Silâhlı Kuvvetlerimiz, sıkıyönetim re
jimi dolayısıyle, anarşik hareketlerin bertaraf 
edilmesinde direkt sorumluluğu yükleraniş bu
lunuyor. 

En fazla yıpratan, iç ve dışta en olumsuz ri
vayetlerin yayılmasına sebebiyet veren bir gö
revin yapılmasında ağır yük altında bulunan 
Silâhlı Kuvvetlerin yurdumuzu bu dar boğazdan 
emniyetle geçirebilmesi için, rivayetlere son ve
recek bir açıklıkla sıkıyönetim mahkemelerinin 
süratlendirilmesi gerekir. 

Gözaltına alınmış, tutuklanmış ve hakkında 
•dosya tanzim edilmiş kişi ve kuruluşları, anarşi 
merkezleri ve kuruluşları olarak peşinen mah
kûm etmek yanlış tutumundan sakınmak gere
kir. 

Bugün hâlâ hâkim önüne çıkarılmamış in
sanların sayısı hiç de azımsanacak ölçüde değil
dir. Askerî yangının, 'beklemediği ölçü ve mahi
yette bir iş hacmiyle karşı karşıya kaldığı ve yıp
ratıcı tavizlerin hedefi olduğu da lortadadır. Dur
madan yeni meseleler çıkarma yerine, varolanla
rın bir an ünce tasfiyesine gidilmelidir. 

Sıkıyönetim rejiminin uzatılması hususumda 
devam edegelen benzer gerekçelere de artık iti-
'bar gosterirmenıelidir. 

Bunları söylerken hiz, kişisel 'mağduriyetle
rin yanında kamu yararını da düşünüyoruz. 

Olayları değiştirecek değiliz. Hoşgörülü ve 
geniş görüşlü bir milletin mensupları olarak 
'geçmişten ders alıp sosyal barışın kurulması 
yollarını bulmalıyız. Artık birbirine saygı ve sev-
>gi duyan insanlar topluluğu haline gelmekte sa
dece yarar vardır. 

Rejim aleyhindeki eylemlerin tek yönlü it
hamlarla ele alınmasının sakıncasına ela işaret 
etmek isteriz. 

Anarşik olayları bertaraf etmekle görevli 
mercilerin, saptamış oklukları esaslara rağmen, 
uygulamalardaki uyuşmazlık yurdumuzu güve
nilir sonuca ulaştırmaktan uzak görünmektedir. 

Sorumluların teşhisleri ile, uygulamaları 
uyuşmazlık halindedirJ 

Açıklanan resmî teşhis ve değerlendirmelere 
g'öre aşırı sol birtakım faraziyeler ve anarşik 
eylemlerle; aşın sağ ise laikliğe aykırı olanak 
Devletin sosyal, ekonomik ve hukukî temel ni
zamlarını, dinî esas ve inançlara dayandırmak, 
değişik bir ifade ile dini siyasete âlet etmek su
retiyle bu anayasal düzenimize karşı çıkmakta
dırlar. 

Aşın sağ, Atatürk inkılâplarına karşıdır, 
milliyetçiliği reddeder, onunla mücadele etmek 
için bütün gücü ile çalışır, Atatürk inkılâpları
nın Türkiye'yi ıbatı yaşama düzeyine getirme
siyle 'memleketi dinden uzaklaştırdığı propo-
gandasmı yapar. Bunlar faaliyetlerini ırkçılığa 
varan aşırı milliyetçilik ve teokratik Devlet sa
vunuculuğu halinde yürütürler. 
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Bugün aşırı sol akımlar memleketi görülür 
bir şekilde tahribetnıektedir. Ancak geniş halk 
kitlelerine dayanmadığından güç de olsa, za
manda ye'se bir mücadele olanağımız artış bu
lunmuştur. Faka/t aşırı sağ akımlar daiha köklü 
•daha temkinli ve da.'ha sabırlı bir oluşuma gir
miştir. Bugün için 12 Mart'a tekaddüm eden 
eylemlerini durdurmuş ve kesif bir şekilde ta
raf kazanma ve örgütlenmeyi pekiştirmektedir. 
Birgün zaman ve zemin bulunca ıgeniş halk kit
lelerine dayanabileceği için, Devletimizin ve 
Cumhuriyetimizin başına çok büyük tehlike 'ola
rak dikilecektir, denilmektedir. 

Bu resmî teşhis ve açıklamaya rağmen birçok 
değerli kişilerin «solcudur» mesnetsiz ihbarıyle 
(tutuklandığı veya görevinden alındığı yurdu
muzda, aşırı sağın tehlikeli unsurları elini kolu
nu sallayarak geleceğin fırsatı için hazırlanmak 
olanağını bulmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin kapattığı bir parti
nin lideri ve bu teşhisteki davranışların öncüsü 
olduğu beyan edilen kişi ve benzerleri niçin ko
vuştur maya tabi tutulmazlar? Bunun nedenini 
bulmak ve anlamak bizim için zordur. Tek ta
raflı uygulamaların, millî yarara hizmeti oldu
ğuna da inanmak mümkün değildir. 

Tarihinde millet olarak, ordu olarak âdil bir 
toplum olduğumuzu ispatlamış ve bunu düşman
larımıza dahi kabul ettirmiş bulunuyoruz. Aynı 
adaletin kendi milletimizin her ferdi için de uy
gulanması hem hukukun hem de tarihî oluşumu
zun gereğidir. 

4 ncü darboğaz bütçenin kabulünden sonra 
yen] bir Hükümet buhranının yaratılmasıdır. Şu 
anda uygulanmakta olan Hükümet modelinin 
yararlı ve zararlı yönlerini tartışmakta yarar 
görmüyoruz.: 

Bir hükümet buhranının doğuşu, özellikle 
Cumhurbaşkanı seçimi ile zamanen irtibatlı ha
le geldiği takdirde zararlı sonuçlar doğurabilir. 
Bu hususta, sağduyunun duygulara hâkim ola
cağı umudunu taşıyoruz. 

Beşinci önemli konu seçimlerdir. Son zaman
larda bir seçim ortamı yaratmayı amaç güden 
niyetler ve görüntüler yoğunluk kazanmış bu
lunmaktadır. Olağanüstü durumdan olağan du
ruma geçişin gereği olan böyle bir davranışı 
yadırgamıyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz 
ortamdan seçime giderken yanlışlardan sakın
ma ihtiyacına da değinmek isteriz. 

Şu anda 12 Mart Muhtırası bütün şümulü ile 
ortadadır ve bu muhtıranın isteklerinin yükü 
altında seçime gidilecektir. 

Durum bu olunca seçime gidebilmenin baş 
şaıltı da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu da 
muhtıra gereklerinin yerine getirilmiş olması
dır. 

Bu suretle Silâhlı Kuvvetlere, muhtıramın 
amacının elde edildiği kanısı verilerek ona, içi
ne girdiği siyasî şartlardan sıyrılabilmesi insi-
yatifi kazandırılır ve Parlâmentonun itibarı sağ
lanır. Bunun için, Hükümet ve Parlâmentonun 
daralmış zaman içerisinde Atatürk'çü bir görüş
le reform tasarılarını çıkarmak 'gayretini yo
ğunlaştırması zorunluğu vardır. 

Sayın senatörler, şimdiye kadar izahına ça
lıştığımız darboğazlar yanında bâzı gerçeklere 
de değinmek istiyoruz. 

12 Mart kısa bir müddet sonra stratejik bir 
sapmaya uğratılmıştır. 

Muhtıranın temel felsefesi tam oalraik de
ğerlendirilmediği için icraatta zaman israf edil
miştir. Bugün kaybedilen bu zamanın hasarları
nı Hükümet ve Parlâmento olarak sınırlı zaman 
içinde tamir zorundayız. 

Millî iradeyi yüksek oranda aksettirecek 
şekilde partiler yasası, seçim yasası, tüzükler 
hususunda partilerarası komisyonun en uygun 
çareleri getirmesi zarureti vardır. Komisyonun 
yurdumuz ve politik hayatımız için en yararlı 
sonucu sağlayacağına inanıyoruz. 

Anayasamızın âmir hükümlerinin gerekleri 
olan, reformların yapılmasını, ülkedeki haksız
lıkların dile getirilmesini ve Anayasanın hü
kümlerinin uygulanmasını isteyenlerin kasıtlı 
anarşistlerle bir tutularak ağır mağduriyetlere 
mâruz bırakılması bu dönemin yönetiminden 
beklenmeyen bir sürpriz olmuştur. Bu hususta 
tarihin yaırgsını tahfif edecek tedbirlere ihtiyaç 
vardır. 

İhbar müessesesinin teşviki mağduriyetlere 
yol açmış, kavramlardaki anlaşmazlık ve bilinç
sizlik yersiz ithamları kamçılamış ve bu suretle 
manevî kırgınlıklar yaratılmıştır. 

Reformlara bağlanan umutlar hâkim çevre
lerin homurtuları arasında 'kırılmış, gelenekçi 
muhitlerin ve bâzı güçlerin baskıları ile istekle
ri kendiliğinden yerine gelmiş ve bu yüzden za
man toplumun aleyhine işlemiştir. 
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Hukuk Devletinin 'gerekleri zedelenerek 'bâ
zı üniversiteler, bünyesinden çıkan azınlıktaki 
anarşistlerin eylemlerinden ötürü damgalanmış, 
çoğunluğu Atatürk' tü ve milliyetçi olan mezun
larına Devlet kapıları kapatılmış, memurların 
tasfiyesine .mesnetsiz ve intikamcı ihbarlara iti
bar 'edilmiştir. 

Bir rejim için önemli puanı halk ve tarafsız 
çevreler uzun sürede sahiboldukları intibalar 
sonunda verirler. Böyle durumlarda kamuoyunun 
yaratılmasında basının •aracılığının önemi ar
tar. Bugünkü basın özgürlüğünün sınırlı ve 
eleştiri gücünden bir hayli kaybetmiş olduğu 
görüntüsünden kurtarılması gereklidir. Basının 
tam özgürlük içinde, Türk fikir gücünün yara
tıcılığını ortaya koymasından kimsenin zararı 
olamaz. Türk aydını düşündüklerini cesaretle 
ortaya koymak olanağına kavuşturulmalıdır. 

Bâzı yanlış uygulamalar aydın çevrelerde 
rejime karşı soğukluk ve güvensizlik yaratmak
tadır. Ordu - aydın, ordu - halk ilişkilerinin sıkı 
ve sıcak duygular içinde bulunması gereği orta
dadır. 

Okuduğu kitaplarını tahribetmek ihtiyacını 
duyan aydınlar rejime karşı sempati besleye
mezler. Fikir özgürlüğündeki sınırlı görüntünün 
bu ilişkileri gerilettiği bir vakıadır. Bu kaybın 
ne rejime ne de Hükümete yararı vardır. 

Sayın senatörler, yaşamakta olduğumuz ola
ğanüstü durumdan şimdiye kadar izahına çalış
tığım gerçeklerin ışığı ile darboğazlardan geçe
rek olağan duruma varabilmek için politik 
alanda; 

— Yukarıda sıraladığım istekleri kısa za
man süresi içinde gerçekleştirecek toplumumu
zun yararlarına uygun başarılı bir yönetimi uy
gulamak gerekir. 

—. Yönetimin daha sempatik olacağı umu
dunu verecek fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, 
yargıda güven ve sürat gibi konularda herkesin 
benimseyeceği millî yarara uyıgun tedbirleri al
mak gerekir. 

— Hükümeti daha dinamik icraata ve re
formların gerçek anlamı ile çıkarılması husu
sunda kararlı olmaya yönetmek gerekir. 

— İlerici tasarrufların, reformların üstüne 
yatılmasının uzun vâdede de hiç kimsenin 
yararına olmadığı kanaatinıg varmak ve bu kam 
ile tespit edilmiş olan reformları gerçekleştir
mek gerekir. 

— Yapılacak işler konuşumda kısıtlanmış za
man içinde siyasî parti ve gruplar arasımda bir 
anlayış birliğin© varmak gerekir. 

— Anayasamız gereğince Devletimiz sosyal 
ıbir hukuk Devletidir. Bu kural hukukun ege
menliğinde toplumun sosyo-ekoınoımük sorunla
rın çözümlenmesini zorunlu kılar. Bu aynı za
manda sosyal barışın da temel taşıdır. Bir ülke
de huzur, kişiler ve organlar arasında karşılık
lı güven, sevgi ve saygı kurulmadığı müddetçe 
zecri tedbirlerle uygar bir toplum bünyesi ve 
ortamı yaratılamaz. 

Geleceğe kin, nefret, intikam his ve arzuları 
ile dolu bir toplum bünyesi ve halinde varış ye
ni bunalımlara hattâ patlamalara imkân hazır
lamak olur. Parlâmentoya düşen aslî görevler
den birisi de, sosyal barışı sağlayacak tedbirleri 
sağduyunun ve bilimsel verilerin yardımı ille ol
maktadır. 

Grup olarak arzına çalıştığım hususların 
gerçekleştirilmesine yönelmiş her olumlu davra
nışın yanında ve desteğinde olacağız. 

Sayın senatörler; grubumuzun görüşlerini 
arz etmiş bulunuyorum. Şimdi de sosyo - ekono
mik durumumuzla ilgili görüşlerimizi arz etme
ğe çalışacağım. 

6 milyara yaklaşan açıkla huzurunuza gelen 
ve tartışmasını yapmaya başladığımız 1973 Büt
çesi münasebetiyle Türk ekonomisinin durumu
na eğilmekte yarar görmekteyiz. 

Bugün herkesçe bilindiği gibi ekonomimiz 
gelişmektedir; fakat bu gelişmenin bünyesinde 
istenmeyen unsurların olduğu da bir gerçektir. 

Gelişen Türk ekonomisinin başlıca yetersiz
likleri fiyat artışlarının ömgörülü sınırlar içinde 
tutulmamış olması ve istihdam azlığıdır. 

Birçok defa yetkili kişiler «Devalüasyondan 
sonra fiyat artışları % 16'lık bir seviye içinde 
tutulabilseydi, bu davranış ekonomimiz için ba
şarılı sayılırdı» demişlerdi. Halbuki bu oran bu
gün f azlasıyle aşılmıştır. 

Dıevalüasyonun başlıca gerekçesi Türk 'eko
nomisini yenj baştan sıhhatli ve dengeli şartlar 
içerisinde tanzim etmek, gelişme hızımı artır
mak, Ortak Pazara intibakını kolaylaştıracak 
uzun vadeli şartları hazırlamaktı. 

Bilinmektedir ki, 1971 yılındaki % 23lük 
'bir orana ulaşan fiyat artışları 19'72 yılında da 
yine resmî sözcülerin değişik beyanlarına göre 
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% 13 - 16 arasında artmaya devam •etmiiştir. Bu 
rakamlar bile plânlanan devalüasyon sonuçları
nın en az bu kesimde başarısız olduğunu göster-
meye yeterlidir. 

Kaldı ki, piyasadaki fiyat artışları resmî 
Sözcülerin beyanlarının inandırıcılığını da şüp
heli kılmaktadır. 

Türk ekonomisinin geleceğini 1973 yılındaki 
fiyat hareketleri belirleyecektir. 

İki yıldır süren olağanüstü fiyat artışları !bu 
yıl içinde durdurulup istikrar sağlanırsa, ülke
miz ekonomik yönden olumlu gelişmelere kavu
şabilir; ama fiyat istikrarı sağlanamayıp, pa
halılık 1973'de de aynı hızla artmaya devam 
'ederse, ekonomik gelişmeleri tersine döndüren 
bunalımları artırıcı bir enflâsyon ile karşı kar
şıya kalabiliriz. 

öyle bir enflâsyon sadece durumumuzu sars
makla kalmayacak, sosyal yönden her an patla
maya hazır bunalımlar yaratabilecektir. 

Pahalılık önlenemediği takdirdie en başarılı 
hükümetler bu artışların gölgesinde kaybolur, 
dkouomik gelişmede o nispette ağırlaşır, gecikir 
ve ekonomimizin sıhhati bozulur. 

Türk ekonomisinin içinde ıbulunduğu gelir 
dağılımındaki dengesizliği de, fiyat artışlarının 
sosyal sınıflar üzerindeki baskısını da büsbü
tün artırmaktadır. 

Yüksek gelirliler fiyat artışlarından hiç 
•müteessir olmazken ve âdeta bir tüketim eko
nomisi şartları içerisinde enflâsyonist baskıyı 
alaJhildiğine körükleyen, gelir dağılımından ye
teri kadar hisse alamayan küçük çiftçi, esnaf, 
sabit gelirli memurlar, emekliler, işsizler, mev
sim işçileri, v.s. gibi çoğunluğu teşkil eden va
tandaşlarımız pahalılıktan son derece ıstırap 
duymak tadır la r. 

Gelir dağılımındaki dengesizlik yurdumuz
da bilimsel olarak çeşitli belgelerle tespit edil
miş olmakla beraber bu, her vicdanlı aydın ve 
sağ duyulu vatandaş tarafından da kolaylıkla 
kabul edilmektedir. Bunun dışında herhangi bir 
sosyal topluluğu pratik gözlemlerle incelemek 
bile toplumumuzun içinde bulunduğu gelir den
gesizliğini tespite yeter. 

Aslında ekonomimizin toplumsal huzuru sağ
lamaktaki başlıca yetersizliği gelir dengesini 
kuramamış olmasıdır. Sosyal anarşinin büyük 
etkeni bizce budur-. 

I Gelir - ücret dengesizliğini artıran fiyat ar
tışlarının üzerinde fazla duruşumuzun nedeni 
budur. Hükümet fiyat istikrarını sağlayacak 
tedbirleri süratle ve tavizsiz olarak almalıdır. 

Sayın senatörler; 

Ekonomimizi inceleyen bir tarafsız uzman, 
ekonomik yetersizlikleri gidermek için gelirler
deki her artışın kendiliğinden öncelikle ve tü
mü ile yatırıma şevkinin lâzım geldiğini görür. 
Çünkü Üçüncü Beş Yıllık Plânın müzakerelerin
de derinliğine ve genişliğine inceledik, ki bü
yük nüfus artışının da etkisiyle işsizlik plân di
liyle «İşgücü arzmdaki artış, uzun seneler de
vam edecektir. Plânın öngördüğü istihdam po
litikası üç veya dört, beş yıllık plân döneminde 
sağlanacağına göre, toplumun içinde bulundu
ğu bunalım alabildiğine, devanı edecektir.» Bu 
durumu düzeltmenin tek çaresi artan her geli
ri yatırıma yöneltmektir. 

Yatırım sadece işgücü için değil, içinde bu
lunduğumuz üretim yetersizliğinin de başlıca 
giderilme yoludur. 

Ayrıca, Devletin içinde bulunduğu yatırım 
dışı harcamaları, bu arada özellikle uyguladığı 
personel politikasının ekonomimize yüklediği 
yük, hem yatırım hem de üretim imkânlarını 
daha da sınırlı hale getirmektedir. Geçtiğimiz 
mevsim içerisinde en çok tartışması yapılan ko
nu, Hükümetin uyguladığı taban fiyatlar poli
tikasıdır. Özellikle fiyat artışları karşısında 
sanayi kesimindeki fiyat, ücret ve kazanç artış
ları, hizmet sektöründeki fiyat ve gelir artışla
rı, Personel Kanununun uygulanmasının sonu
cu olarak, Devletteki yan ödeme artışları ve fi
yatların 1972 senesinde 1971'e ilâveten % 13 - 16 
artışla yükselmeye devam ederken Hükümetin 
müteaddit beyanlarına rağmen tarımda kulla
nılan girdiler, özellikle işçi ücretleri, ilâç ve 
makine satınalma ve onarımları artarken, sade
ce taban fiyatlarının sabit tutulması isabetli ol-

I mannştır. 
Buna rağmen netice göstermiştir ki, sadece 

I taban fiyatlarının sabit tutulması, ekonomimi
zin istikrarına yetm-emiştir. Çünkü, hükümet 

I devraldığı veya kendi düzenlediği ekonomik 
I şartlarda ekonomimizin dengesine tesir eden 

kamu maliyesi dengesini, para ve kredi politi
kasında yeterli disiplini sağlamamış taban fi-

j yatları dışında hiçbir fiyat ve ücreti tahammül 
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edilebilir sınırlar içinde tutacak tedbirleri ala
mamış; fakat sadece taban fiyatlarında ısrar 
etmiştir. 

Burada en az bir adaletsizlik olmuş, bundan 
daha önemlisi Türk ekonomisinin ve ihracatının 
Ortak Pazar içinde şimdiden buğday politika
sını ihmal etsek bile en önemli stratejik un
sur olan pamuk politikası zarar görmüştür. 

Şöyleki; Ege Bölgesindeki yeni sulama saha
larının verdiği imkânla taban tütünü yerini al
mak istidadını gösteren bu vasfı ile dahi önem
li bir katkıda bulunan pamuk tarımının Ege'de 
işçi ücretlerinin tahmin edilmeyecek seviyede 
yükselmiş olması, çiftçinin bir yd evvel pamuk
tan aldığını bile gölgede bırakacak bir duruma 
düşürmüştür. Burada üzerinde durulsun diye 
bir tedbir önermek istiyoruz. 

Pamuk gerçekten ekonomimizde stratejik 
bir konu olmuştur. Gelecekte de büyük imkân
lar taşımaktadır. Temenni ederiz ki, Güney Do-
ğu'da sulamaya kavuşturulan her saha pamuk 
tarımına tahsis edilsin. Bu yıl Çukurova'nın dı
şındaki Antalya ve Ege bölgeleri iklim şartları 
ile orantılı olarak pamuk toplamada işgücü sı
kıntısı ile karşı karşıya gelmişler ve bu sıkıntı 
geçen seneden daha kötü olarak pamuk gelirine 
müessir olmuştur. 

Gelecek yıllarda da tekerrür edecek bu sı
kıntının giderilmesi tedbirleri şimdiden alın
malıdır. 

Taban fiyatları konusunda son haftadaki ta
rım döviz kurunun sadece tütün için bir lira ar-
tırılmasıyle 14 liraya çıkarılması isabetli olmuş
tur. Bu politikanın pamuk mahsulüne de teş-
miş edilmesi kanımızca yararlı olurdu. 

Öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki sene taban 
fiyatları genel olarak gözden geçirilecek ve geç 
kalmış olsa bile, fiyat istikrarı adına sadece bir 
kesimin mağdur olması önlenmiş olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Üçüncü Beş Yıllık plân cari masraf artışını 

% 8,6 sınırları içerisinde tutulmasını öngör
müştür. Artık tecrübe ile görüyoruz ki, bütçeler 
ilk tanzimi ile bu sınırlar içerisinde geliyorlar; 
fakat sene içerisinde getirilen yan ödemeler, ola
ğanüstü ek ödenekler bir ihtiyacı karşıladığına 
şüphe etmediğimiz Ordu'nun R-EM'O i lânı için 
ayrılan belirli ödenek ve buna parald olarak 
güvenlik kuvvetlerine ayrılan ödenekle: bu plân 
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sınırlarını çok yüksek seviyede oluşturmakta
dır. Böylece plân ilkelerine, Hükümet program
larına hattâ bakanların kişisel arzularına rağ
men Devletin yatırım dışı masraflarının artma 
hızı istenmeyen seviyelere çıkmaktadır; yani 
ekonomimizin içinde bulunduğu israf ve tüke
tim temayülleri gelir dengesizliğine ilâve ola
rak ılabildiği",e artmaktadır. 

Bu yılın yeniliği olarak senelerin gayreti ile 
hazırlanmış olan program1 bütçenin, Devletin 
içinde bulunduğu harcama disiplinsizliğini gi
derebilmesi eu büyük arzurum'dur. 

Cari masrafları bir seviyede kesmek veya bâ
zı ödenekleri belirli nispetlerle artırmak ve 
azaltmak suretiyle bu yıl Bütçe ve Plân Karma 
Komisyonunda yapılan ilâveler ve bütçe denk
liğini sağlamak için komisyon eliyle sonradan 
yapılan düzeltmeler şüphesiz program bütçenin 
tabiatına aykırıdır ve uygulandığı ilk yıldan iti
baren etkenliğini azaltmıştır. Bilindiği gibi 
«Program bütçe» idarenin ancak verdiği prog
ramların icra edilmesi için öngörülen masrafla
rın toplamıdır. 

Bu tip bütçelerde komisyonun ve Meclisleri
mizin plân ve bütçe uyarlığını bozmaması için 
yapacakları işlem, Hükümetin teklif ettiği prog
ramların önceliklerini değiştirmek sayılarını 
azaltmak veya artırmak olmalıdır. Ancak bu 
metotla bütçe rakamları değiştirilebilir. 

Yoksa eski tarz bütçelere yapılan müdahale
lerin, bu bütçeye de aynen uygulanması idare
nin haklı itirazlarına sebebiyet verecektir. 

Devalüasyondan sonra ekonomimizin kazan
dığı yeni imkânlar kendisini en kısa vâdede dış 
ticaret dengesinde göstermiştir. 

25 yıla varan geçmişe dönük bir zaman biri
minde ekonomimizi 'devalüa'syona mecbur eden 
başlıca etken, dış ticaretimizin tıkanmış olması 
idi. 197G1 Devalüasyonunun en baskı yaratan 
gerekçesi dış ticaret bilânçomuzdur. Yeni kurun 
yarattığı imkânla Türk ekonomisi, devalüasyo
nu takibedeıı en kısa zamanda dış ticaret den
gesini halletmiştir. Bu imkân bugün de artan 
bir oranda devam etmektedir. Bu rahatlığın 
ekonomimiz, özellikle sanayimiz ve dış ticareti
miz için değeri büyüktür. 

Bizim enflâsyonist baskı ve fiyat artışları 
üzerinde .uzun, uzun duruşumuzun nedeni, bu 
rahatlığı ve endişelerimizi belirtmek içindir. 
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Ortak Pazara hazırlanan Türk ekonomisinin 
gelişmesini, istikrarlı fiyatlar ve uzun dönemde 
Ortak Pazara intibak yeteneğimiz devam: ettire
cektir. Yoksa devalüasyonun yarattığı fiyat far
kının daha da yükselmesine imkân verirsek, 
yaratacağı sosyal baskı bir yana, Ortak Pazar 
fiyatları karşısında elimizdeki kıymetli bir un
suru da zamanından evvel harcamış oluruz. Bu 
ise, ekonomimiz için büyük bir avantaj kaybı 
demektir. 

Sayın senatörler; 
Para ve kredi politikasının şüphesiz Devle

tin artan masraflarından dolayı yeter derecede 
disiplin altında tutulmamış olması, fiyat artış
larında başlıca etken olmuştur. 

Şunu kabul etmek gerekir ki, küçük bir azın
lık, büyük harcama gücünü elinde tutmaktadır. 
Bu harcama gücü yetersiz üretimin fiyat reka
bet imkânını ortadan kaldırmaktadır. 

Devalüasyondan sonra ekonomimiz gelişme
sinin gerektirdiği ithal imkânlarına hızla kavuş
muştur. ithalât, bilindiği gibi büyük nispetiyle 
yatırım ve ara mallarına tahsis edilmektedir. 

İthalât için tahsis edilen büyük meblâğların 
sırf özel sektöre tahsis edilmesi özel sektörün 
kazancında büyük bir katlama yapmakta hem 
de yatırımların büyük ölçüde pahalıya mal edil
mesine sebebolmaktadır. 

Devletin ithalâttan sağlanan büyük kazanç
lardan olağan vergiyi bile almadığı bir vakıa
dır. 

Bunun ötesinde üzerinde durmak istediği
miz, en az Devlet yatırımlarının gerektirdiği 
ithal ihtiyaçlarının Devlet eliyle yapılmasıdır. 

Böylece gümrükte alman çeşitli resim ve ver
gilerin ödenmesi ile birlikte aracıya sağlanan 
ve herkesçe yüksekliği bilinen kâr, Devlet ya
tırımlarının maliyetini düşürecek ve bütçeye 
büyük tasarruf sağlayacaktır. 

Bu hususu değişik şartlar ve zamanlar için
de uygulanan iki örnekle daha da açıklığa ka
vuşturmak istiyorum. 

1960 devriminden sonra. Silâhlı Kuvvetleri
mizin motorlu araç ihtiyaçlarının karşılanması 
için Hava Kuvvetlerimizin bir ithalâtçı firmay
la yapmış oldukları temasta Station tipi Taunus 
otomobillerin 40 bin liraya temin edilebileceği 
cevabı verilmiş idi. Bunun üzerine Millî Birlik 
Komitesi Hava Kuvvetlerine bu araçların direkt 

I ithal yolu ile alınması hususunu önerdi. O za-
I man görev yapan arkadaşlarımız aynı tip araç

ları 16 bin liraya aldılar. Bundan sonra Kara 
I Kuvvetlerimiz de ihtiyaçlarını aynı yoldan sağ

ladılar. 
İkinci örneği; 1970 yılı Bütçesinin Bütçe -

I Plân Karma Komisyonundaki görüşmelerinde 
Sağlık Bakanlığı Bütçesinde 3 . 1 .1970' günü 
konuşan o zamanki Sağlık Bakanı Sayın Vedat 

I Âli Özkan'ın açıklamasından veriyorum. 
Sayın Vedat Âli Özkan; «Direkt İthal mev-

I zuuna temas etnnek istiyorum. 

Bizim ithallerimiz 2490 sayılı Kanun çerçeve-
I si içerisinde yapılıyor. Bizim yaptığımız tetki-

kata göre fiyatlar arasında bariz fark gördüğü
müz için, Hacettepe Tıp Fakültesinin yaptığı 
gibi biz de direkt ithal yoluna gittik. Kısaca 

I misal olarak şunu söyleyeyim. Firmaların 29 
milyon Türk lirasına teklif ettikleri bir malı 
biz direkt ithalât yolu ile 13 milyon liraya al
dık. 

Kobalt 60 aldık. Firmalar iki milyon lira 
teklif ettiler. Bunu 47 bin liraya aldık. Bunun 
gibi daha bir çok misaller verebilirim. Biz di
rekt ithalât yapmadan evvel bütün firmaları 
davet ettik fakat bu davete hiçbir firma icahet 

I etmedi.»1 

ORHAN KÜRÜMOĞLÜ (Bitlis) — Gümrük 
ödemişler mi? 

MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADİNA MUCİP 
ATAKLI (Devamla) — Gümrüğü veriyor, daha 
evvel arz ettim. Bütün resimler verildikten 
sonra alman şey bu. 40 bin lira istemişler, güm
rük ödendiği halde 16 bin liraya maloklu. Sa
yın Vedat Âli Özkan'ın ifadeleri de gayet açık. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu örnekler her alanda uygulan ahilir ve 

gösteriyor ki, Türk ekenomisi bugünkü itha
lât rejimi ile millî yaranlar aleyhine olarak sö
mürülüyor, soyuluyor. 

Bu yılın bütçesinde 1 milyar 650 milyon do
lar, (20 milyar Türk lirası) üstünde bir mik
tar ithalât için tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
Yukardaki örneklerde görülen fahiş kazanç 
hatleri karşısında biraz önae de ifade ettiği
miz gibi en az Devlet yatırımlarının gerektir
diği ithal ihtiyaçlarının Devlet eliyle yapıl-

J ması halinde en kötü ihtimalle Devlet bütçesi 
i asgarî 10 milyar Türk lirası kazanır. Bunun-
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ila 6 milyarlık bütçe açığımız kapandığı gibi 
geri kalanla da yatırımları hızlandırabiliriz. 

İthalâtın devletleştirilmesi fikri karşısına 
çıkanlara bu yoldan elde edilen haksız ve ha
ram kârların muhasebesini vicdanlarında yap
malarını diliyoruz. 

Anadolu'da «Çok lâf yalansız, çok mal ha
ramsız olmaz» deriler. Artık Devlet eliyle kişi
leri değil, yurdumuzu kalkındırmak yolu açıl
malı, ithalât vurgununa son verilmelidir. 

Türk ekonomisinin kalkınabilmesi için, ta
rım ürünlerinden daha fazla oranda fiyat ve 
kalite istikrarı içlinde sanayi ürünlerimizi ihraç 
edilebilir hale getirmek hedefimiz olmalıdır. 
İçinde bulunduğumuz yıllarda ihracatın öne
mini her üretici anlamıştır. Bu alanda Devlet 
eliyle yapılan hizmetlerin yetersizliğini işaret 
etmek isteriz. Üretimin kalite ve standardi-
zasyonunu kontrol etmekten, özellikle tarım 
ihraç ürünleri için Devletin çeşitli kademeleri' 
sorumludur. Buna rağmen ihracatımızdaki 
türlü suiistimallerin önlenemeımis olması mazur 
görülmese bile bu sadece satıcıya ve aracıya 
yüklenemez, Devlet bu bölümde fonksiyonuna 
sahip çıkmalıdır. 

Büyük skandallar yaratarak millî itibarımı
zı yıkan zeytinyağı, kurtlu üzüm, incir gibi 
ihracat faaliyetleri ümit ederiz ki artık devam 
ettirilmez. 

Son senelerde Devlet eliyle yapılan büyük 
yatırımların zamanında ve öngörülen maliyette 
sağlanamaması gerçeği utanç ve üzüntü verici
dir. Milyarlara varan maliyet artışlarını eko
nomimiz sineye çekse bile, enerji gibi hayatî 
ihtiyaçların zamanında karşılanamaması ve is
tihsalin üretimi baltalaması görmemezlikten 
gelinemez. 

Cumhuriyetimizin 50 nci yılında fezanın 
fethedildiği, ayın komşu kapısı haline getiril
diği çağımızda, yatırımların en önemli bir alt
yapı unsuru olan enerji politikasının, tespit, 
plânlanmış ve sağlanamamış olması büyük bir 
talihsizliktir. 

Bu hususta Keban aktüel örneğini hatırla
mak gerekirse, artan maliyetine mi, zamanın
da işletmeye açılmadığına mı, hattâ kamuoyun
da geleceğinden endişe edilen durumuna mı 
yanmak gerekir, bunu takdirlerinize sunuyo
rum. Bu arada; yurdumuzda yıllardır süre ge

len müzmin bir hastalığa da değinmek istiyo
rum. 

Bu, hesap sorulmamak, sorumlu tutulma
mak hastalığıdır, Ufak bir memur küçük bir 
yanlışlık yapar veya cüzi bir müktarla bölerek 
Devlete zarar verir. Bu biçarenin hemen beli 
kırılır, öte yandan Keban ve benzeri misalle
rinde olduğu gibi büyük vurgunlar vurulur. 
Bu hal karşısında, Ziya Paşanın, «milyonla ça
lan mesnedi izzette şerefraz, birkaç kuruşun 
mürtekibi cayi kürektir.» beyti bercestesindeki 
geçerli olan hüküm yurdumuzda yürür. 

Milletçe Keban için «Şimdi ne olacak?» Di
ye beklememize rağmen, kahrolası hastalık 
yüzünden dağın fare doğuracağından kaygılı
yız. Yatırımlarla ilgili olarak bâzı sanayi pro
jelerinin durumuna da değinmek istiyoruz. 

Ali Ağa Rafinerisi, İskenderun Demir - Çe
lik tesisleri, Seydişehir tesisleri gibi çok önem
li bâzı sanayi projelerinin muhtaç olduğu yol
ların zamanında öngörülmemiş ve ihtiyaç olan 
zamanda bitirilmemiş olması, Devletin plan 
ve yatırımlara hâkim olamamasının belirgin bir 
örneğidir. Bu yüzden bitirilen tesisler dahi 
işletilmeye açılamamaktadır. Kimlerdir bunun 
sorumluları ve halklarında ne yapılmaktadır 
bilmek istiyoruz. 

Hükümetin sanayii teşvik etmek gerekçesi 
ile Meclise sevk etmiş olduğu ve son günlerin 
siyasî tartışmaları içerisinde yer alan tasarı 
hakkında da görüşümüzü ifade etmek istiyo
ruz. 

Kamuoyunca da kabul edildiği gibi teşvik 
tedbirleri dolayısı'yle önemli avantajlara sahip 
olacak sanayi, geri kalmış bölgelerimize gide
rek orada işgücü ve sosyal imkân hazırlama 
maksadına yönelmiş olan sanayi olmalıdır. 

Yoksa, esasen büyük şehirlerimize yakın sa
nayi bölgelerinde plânsız, düzensiz, kendi şart
ları içerisinde gelişen sanayie sağlanacak teş
vik tedbirleri kamu oyunda da olumlu karşıla
namaz. 

Bizdeki teşvik tedbirleri, dünya örnekleri
nin tersine olarak, bölgeyi ve ülkeyi değil .ki
mileri zenginleştirmek amacına dönüktür. 

Biz grup olarak objektif, herkese açık ve 
plan hedeflerini planın öngördüğü bölgelerde 
ve planın dengesi içerisinde sağlayacak teşvik 
tedbirlerine karşı değiliz. 
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Kendi ağızlarından da duyduğumuz gibi, 
geniş imkânlara sahip özel teşebbüs erbabının 
arz ettiğim esaslar dâhilinde hareket etmeyecek
leri açıktır. 

Bu gerçek karşısında Hükümetin gereken 
tedbirüeri kesinlikle alması teşvik fonundan 
yararlanmak isteyenleri gerice yörelere yönelt
mesi gereklidir. 

Amerika'nın ilk kuruluşundaki altına hü
cum misali Çerkezköy bölgesine aikmaya başla
yan sözde sanayi akımının, sosyal problemle
ri artırması yanında bölgenin stratejik hassa
siyeti de Hükümetçe gözönünde bulundurul-
ımalıdır. 

Sanayi bölgelerinin altyapıları Devletçe de
ruhte edildiğine göre, bu bölgelerin seçimin
de sosyal sorunlar kadar, stratejik hassasiyet 
ve bölgelerarası dengede hükümetler tarafından 
dikkat nazarına alınmalıdır. Aksi takdirde, bu
günkü haliyle teşvik tedbirleri bize yarar de
ğil, zarar getirecektir. 

Çok kâr getirecek olan bu meselede Hükü
met her türlü baskıya karşı koyacak bir inanç 
ve basiret içinde bulunmaya mecburdur. 

Millî yarar bunu gerektirmektedir. 
Sayın senatörler; özel bâzı imkânlara kavu

şan bölgeler, ekonomimizi olumsuz yönde zor
lamaktadır. Çay Kurumu ile ilgili konu da 
bunlardan birisidir. Yeterli başka imkânları 
olmayan Kuzeydoğu Karadeniz Bölgesi şüphesiz 
ki çay ürünü sayeslinde bir rahatlığa kavuşmuş
tur. Bu hal memnuniyet vericidir. 

Ancak komisyonda Çay Kurumu ile ilgili 
müzakerelerde Sayın Bakan, Çay Kurumu yü
zünden bu yıl 800 milyon lira zarar edeceği
mizi beyan ettiler. 

Bugünkü uygulama ile önümüzdeki yıllar
da da belkide artan miktarlarla zarar devam 
edecektir. 

Bu ekonomimiz için büyüklüktür. Çay ta
rımı oldukça küçük; fakat o nispette rahat
lamış bir bölgemizin meselesidir. Bu tarım 
mutlaka planlanmalı ve sınırlandırılmalıdır. 
Bu yüzden doğan büyük zararlardan Hazine 
kurtarılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; ekonomimizi ilgilen
diren ve kalkınmamıza engel olan bâzı husus
lara da temas etmeden geçeımeyeceğim. 

Bunlardan birisi işsizliktir. Her yıl artan 
miktarı ile işsizlik teşkilâtı bir baskı grubu ha

lini almadan istihdam politikasında büyük ham
leler yapılmalıdır. 

Yurt dışına işçi göndermeyi Devletimiz için 
devamlı bir düzen olarak görmeye imkân olma
dığına göre, yurda dönüşlerimde onlara iş bul
ma imkânları şimdiden planlanmalı ve kendi 
olanaklarından özellikle bu amaç için -faydala-
nılmalıdır. 

İşçi dövizlerinin kullanılmasında kalkınma
mıza ve kendilerine en fazla yarar sağlayacak 
yatırımlar yolu seçilmelidir. 

Yurdumuzda gizli işsizlik, aydın işsizliğini 
ve mevsim işsizliğini önleyecek tedbirlere de 
şiddetle ihtij^aç vardır. Bu arada binlerce 
yüksek tahsil mezununun askerlik mükellefi
yeti dolayisıyle işe alınmamaları engeli de ber
taraf edilmelidir. 

Eğitimde gerçek bir devrim ihtiyacı karşı
sında bulunuyoruz. Üniversite reformunun da
ha bugünden sakat ve yetersizliği, Anayasaya 
aykırılığı tartışılmaktadır. Özellikle, geçmiş 
yıilları da kapsayan bir vergi affının düşünül
düğü yurdumuzda, gelir sağlama amacına dö
nük paralı eğitimlin, gerçeklerle bağdaşması 
mümkün değildir. Eğitimde eşitlik ilkesine ay
kırıdır. Büyük çoğunluğu fakir ve orta halli 
olan vatandaşlarımızın çocuklarına yüksek öğ
renimi bu yoldan önlemek millî yararlarımıza 
da aykırıdır. Burs veya başka tedbirler paralı 
eğitimin mahzurlarını gideremez. 

Üniversite özerkliğini zedelemeyecek, müs
pet bilime ve araştırmalara kısıntılar getirme
yecek bir üniversite reformu hedefimiz olmalı
dır. 

Gelir yetersizliği açık olan yurdumuzda, 
yeni vergi ve zamlarla hayat pahalılığının da-
had artmasına imkân verilmeyeceği beyanları 
karşısında vergi kaçakçılığını önleyecek ted
birlere şiddetle ihtiyaç vardır. 

Mevduatının % 80'nini tüketici sahaya yö
nelten bankaların üretici sahaya intikalini sağ
la ya ea.k çareler bulunmalıdır. Banka kredi 
faizlerinin bir kısmının Hazine eliyle ödenme
si hususundaki usuller bugün kapitalist ülke
lerde dahi uygulanmamaktadır. Bu dahiyane 
buluştan sarfınazar edilmelidir. 

Her yıl büyük zararlarla Hazineye yük olan 
İktisadî Devlet Teşebbüslerinin daha verimli, 
kalkınmamıza daha katkılı hale getirilmesi için, 
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yıllardır hikâyesini dinlediğimiz reorganizas-
yonun süratle gerçekleştirilmesi gerekir. Bu 
sayede bütçemizde büyük rahatlık sağlanabi-
ıliir. 

Geçen yıl gayrisafî millî hâsıladalki re el ar
tış % 7,7 olmuştur. Bunun en az % 2,7 ile 
% 3'nü artan nüfus çökmektedir. Kalan % 
5 lik hızın plân hedeflerine bizi ulaştırması 
mümlküıı değildir. 

Personel rejimimiz çıktığı günden beri hiç 
kimseyi tatmin etmemiştir. Bu yolda onarıcı 
tedbirler almak için Hükümete verilmiş olan 
yetkide, mahzurları önleyecek tedbirleri getir
memiştir. Memurların ödenek farklarının bir 
an önce verilmesi1 ve biriıkmliş olan miktarlarının 
yardumıyle de Memurlar Yardım Kurumunun 
kurulmasına süratle ve ciddiyetle eğilmek g'ere-
kir. 

Sayın senatörler; 1973 Bütçesini de geçen 
yıl bütçesi gibi olağanüstü durum içinde idrak 
ediyoruz. 

Hükümetin bünyesi, dayanakları ve genel 
felsefesi itibariyle ekonomimiz ve siyasal sorun
lar için daha kesin ve onarıcı tedbirleri getire
memesini tabiî karşılamakla beraber bu döne
min özelliği ile bağdaşmasının Ulusumuz için 
çok daha olumlu sonuçlar getirebileceği inan
cı içinde olduğumuzu ifade etmek isterilm. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu istikrarsız
lık ve bunalım kanımızca şu nedenlere dayan
maktadır : 

a) Yurdumuzda hukuk hâkimiyeti kurul-
TO„„,„ o^r.^r.1 v-.-.'U-.-.u J ^ „ I „ J . : ini—1...İ—:L. ^ ı_ 
üittiiijLkj aıro) m - ııu.j^-u.n. u c v ı o ı ı ıııtvcıeıl'iiru geiL'iv-
lerii yerine getirilmemiştir. 

b) Anayasanın öngördüğü reformlar yürür
lüğe girdiği günden bugüne kadar geçen süre 
içinde gerçekleştirilmemiştir. 

c) Sosyo - ekonomik dengesizlikler devam 
etmektedir. 

d) Yolsuzluklarla mücadelede zaıf göste
rilmekte, bürokrasi, rüşvet, iltimas, irt ikâp; 
hükmünü sürdürmektedir. 

e) Sosyal barış sağlanamadığı gibi bu 
yolda olumlu adımların atıldığı emareleri de 
görülmemektedir. 

f) Devlet otoritesi zayıf ve murakabe ye
tersiz olduğundan hayat pahalılığı baskısı ge
niş halk kitlelerini perişan etmekte ve disiplin
siz bir toplum düzieni sürüp gitmektedir. 

g) Lüks, israf ve gösteriş hastalığından 
kurtulaımadığımız için en basit fırsatlardan ya
rarlanıp törenler düzenlenerek zaman ve para 
israf edilmektediir. Devlet malları korunma-
nıakta, resmî araba saltanatı her alanda daha 
da gösterişli olarak devam etmektedir. Az ge
lişmiş memleketler için bunun büyük psikolo
jik ve ekonomik olumsuz etkileri olduğu unu
tulmamalıdır. 

h) Personel rejimi kimseyi memnun etme
mekte, Yetki Kanununa rağmen tatminkâr 
sonuçlar alınamadığı için idarede verimsizlik 
artarak devam etmektedir. 

k) İstihdam politikası yetersizidir. Bu 
yüzden her yıl miktarı artan işsizler ordusu 
ileride büyük problemler yaratacak duruma 
itilmektedir. İdeolojik akımların en çok bun
dan yararlanacağı unutulmamalıdır. 

Zecri tedbirlerle sorumların ve problemlerin 
devamlı hal yolu henüz bulunmamıştır. 

1) Siyasî mücadelede hâlâ isnat ve iftira
lar, memleket sorunları yerine sıen - ben müca
delesi devam ettirilmektedir. Bu bunalım or
tamında bu tarz bir mücadelenin zararlarınaı 
dikkatlerinizi çekmek isterim. 

m) G0 bin köy ve üniteyi bir tarafa bıra
kalım, başkent dahil büyük şehirlerimizde bi
le su, yol, kanalizasyon, ulaşım, elektrik v. s. 
gibi hizmetler uygar toplumlarla kıyaslanma
yacak kadar geri bulunmaktadır. 

n) Kavramlarda anlayış birliği, bilime say
gı yeterince gelişmediğinden sorunlara çare bu
lurken sert mücadeleler yüzünden millî huzur 
bozulmaktadır. 

o) Asıl sorunların çözümü yerine aldatıcı 
ve oyalayıcı tedbirlerle zaman israf edilmekte
dir. 

p) Gerçekleştirilmeye çalışılan reformla
rın kapsamı ve kavramları geleceğin olumsuz 
mücadelelerini yaratacak niteliktedir. 

Sayın senatörler; 
Yılların birikimi ile oluşan böyle bir bula

nık ortam içerisinde bulunuyoruz. Plân ve 
programların amacı bu olumsuzlukları bertaraf 
etmek bütçenin hedefi de bunları sağlayacak 
aııaddî olanakları plân ve programlarla uyarlık 
içerisinde meydana getirmektedir. 1973 büt
çemiz acaba bize bu imkânı verecek midir?. 
Kısaca bu hususa da temas ederek sözlerimi bi
tireceğimi. 
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a) 1973 Bütçesi, muhtevası itibariyle geçen 
yıl bütçesinin devamı olarak görülmektedir. 
Bu bütçe, yurdumuzun belirgin ihtiyaçlarını, 
artan nüfusun getirdiği yükleri, ve kalkınmayı 
hızlandıracak esasları karşılamaktan uzak gö
rünmektedir. 

b) Bu bütçe enflâsyonist eğilimin devamı
na ve tehlikeli sonuçlarına açık bir karakter 
taşımaktadır. 

c) Bütçe tahminlerinde program hedefle
nme uyarlık yoktur. Gelir ve gider tahminleri 
denk bütçe iddiasını ortadatn kaldırmıştır. As
garî 5 milyara yaklaşan bir açıkla gelen 1973 
Bütçesi bu açıkları karşılama tedbirlerini de 
çeşitli desteklerin gerçekleşmesi şartına bağla
mıştır. 

d) Bütçede cari masraflar yüklü ve israf -
di bir karakter vardır. 

Bu genel karakteri ile 1973 Bütçesi sorunla
rımızı plan hedeflerine göre çözecek yetenek
te değildir. 

Bu bütçe ekonomimizde istikrarı sağlıyacak 
karakteri taşımamaktadır. 

îsrafcı ve şişkin gelir tahminlerine dayalı 
olan bu açık bütçe Üçüncü Beş Yıllık Planın 
ilkeleri tersime olarak hizmet sektöründe, tüke
tim sanayiinde normal olmayan gelişmeyi tah
rik eden yapısıyle enflâsyon baskısının devamı
na sebebiyet verebilecektir. Bu hal, sosyal ha
yatımızdaki olmsuzlukların tahrikine ve deva
mına olanak hazırlamak demektir. 

Bu bütçe ile Üçüncü Beş Yıllık Plânın ön
gördüğü hedefler, harcamalar olarak gerçek
leşmiş olsa bile, fizikî sonuçlan sağlayamaya
caktır. 

Sayın senatörler; 
Grubum adına şimdiye kadar izahına çalış

tığım, olumsuz davranışlar ve engeller içinde 
iseçim atmosferine girmek üzereyiz. 

Yurdumuzun ve rejimim'izin geleceğini te
minat altına alabilmek için ifade etmeye ça
lıştığımız siyasal dar boğazları ve sosyo - eko
nomik engelleri akılcı, ,bilimsel duygusal ol
madan, basiretle halletmek ve geçmek zorun
dayız. 

1973 Bütçesini uygulayacak olanlar, kendi 
yetkilerinde olan hususlardaki engelleri berta
raf edebilirlerse, hem millî yararlara hizmet 
hem de vicdan huzuru içinde görevlerini yap-

j ıuış olurlar. Bu dönemde siyasal parti ve grup
larına da çok yüklü" ve ağır görevler beklemek
tedir. 

Geleceğin kendine yeterli ve aydınlığa ka
vuşmuş Türkiye'si, arzına çalıştığımız engelle
rin bertaraf -edilmesiyle inşa edilebilir. 

Umudumuz, hep birilikte bu engellerfi yı
kıp, Ulusumuzu huzura kavuşturmaktır. 

Bu umutla dolu olarak Grubum adına 1973 
Bütçesinin Milletimiz için yararlı olmasını di
ler, hazırlamada gayreti geçenlere teşekkür 
eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kontenjan Grubu adına Sayın 
B abur oğlu. 

KONTENJAN GRUBU ADINA SELÂHAD-
DİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

I — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Cumhurbaşkanımız tarafından seçilen Se-

I nato üyeleri Grubu adına 1973 yılı Bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşlerimizi sunmak üzere 

I huzurlarınızdayım. 
Grubumuzun, Sayın Başkana, sayın üyelere 

saygılarını sunuyorum. 

Bilindiği üzere, grubumuzun üyeleri, Ana
yasamızın 72 nci maddesinde gösterilen kural
lar uyarınca, Cumhurbaşkanı tarafından seçil
mişlerdir. Bu özel durumumuzun idraki içinde 
1973 yılı Bütçesinin incelenmesi ve eleştirisini 
yapacağız. 

Görüşlerimiz; objektif, tarafsız, yapıcı kri
terlere dayalı ve Atatürk ilkeleri doğrultusun
da olacaktır. 

Eleştirilerimiz; yeryüzünün en eski toplumu 
olan ulusumuzun gerçeklerine ve yurdumuzun 
yararına en yüksek titizliği gösteren bir bakış
la, geçmiş yılları da içine alan analizlerle baş
layarak, sentez, temenni, sonuçlar ve olanak
lar elverdikçe, çareler, söyleme biçiminde bir 
sıra izleyecektir. 

Kuşkusuz, bugün karşılaştığımız, iyi veya 
kötü işleri maziden kopmuş, bir anda husul bul
muş gibi kabul etmek bizleri sakıncalı bir yola 
itmiş olabilir. 

Sayın senatörler; 
1973 yılı Bütçesini, bu Hükümet hazırlaya-

| rak TBMM.'ne getirmiştir. Ancak bu bütçeyi 
başka hükümetler de uygulayacaktır. Ayrıca, 
bu bütçe yılı, seçimlerin yapılacağı yıl olması 

I nedeniyle de özel bir önem taşır. 
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Seçimlere hazırlanan siyasî partilerin, kişi
lerin ; seçim kampanyalarında, propagandala
rında ve programlarında Anayasamızın 153 ncü 
maddesine en yükseık bir itina içerisinde bağlı 
kalmalarının önemine işaret ediyoruz. İzninizle 
Anayasamızın 153 ncü maddesini bir kere da
ha dile getirmek isterim : 

«Devrim kanunlarının korunması : Bu Ana
yasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunun çağ-
dağ uygarlık seviyesine erişmesi ve Türkiye 
Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma ama
cını güden aşağıda gösterilen Devrim kanun
larının, bu Anayasanın halkoyu ile kabul edil
diği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin 
Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz 
ve yorumlanamaz : 

1. — 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhi
di Tedrisat Kanunu; 

2. — 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sa
yılı Şapka İktisası hakkında Kanun; 

3. — 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı 
Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve 
Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve 
İlgasına dair Kanun; 

4. — 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı 
Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme 
aktinin evlendirme memuru tarafından yapıla
cağına dair medenî nikâh esası ile aynı Kanunun 
110 ncu maddesi hükmü; 

5. — 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı 
Beynelmilel Erkanım kabulü hakkında Kanun; 

6. — 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı 
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında 
Kanun; 

7. — 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sa
yılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap ve Unvanla
rın Kaldırıldığına dair Kanun; 

8. — 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sa
yılı Bâzı Kisvelerin Giyilemeyeceğine dair Ka
nun ;» 

Esasen Meclislerce kabul edilip gereklerinin 
uygulanmasına çalışılan 12 Mart 1971 günlü 
muhtıranın ikinci maddesinin son kısmında, 
«... Anayasanın öngördüğü reformları Atatürk
çü bir görüşle ele alacak ve inkılâp kanunları
nı uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükü
metin demokratik kurallar içinde teşkili zarurî 
görülmektedir.» denilmektedir. 

Kuşkusuz, biz, bunları yüksek huzurlarınız
da tekrarlamak zorunluluğunda kalmış olmak
tan dolayı memnun değiliz. 

Reform tasarılarının Meclislerde görüşül
düğü bu sırada; tüm Türk politikasının vazge
çilemez, savsaklanamaz, değiştirilemez nitelikte 
olup ve temelini oluşturan, Anayasamızın 153 
ncü maddesinde sayılan kanunların dikkate 
alınması yanında, bütün iktidarlarca yurt sat
hındaki uygulamalarda, iktidarların bu konu
larda asla hoşgörülü davranmamaları gereğini 
tekrar hatırlatmaktır. Reform tasarıları yüce 
Senatoya geldiğinde ayrıca görüşlerimizi derin
lemesine bildireceğimiz de doğaldır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Dünya kritik bir döneme girmiştir. Aşırı uç

ların ulusları kendi doğrultularına çekme ça
baları, Türkiye'mizde de geniş ölçüde hız ka
zanmış görünmektedir. Türkiye'nin özel duru
mu, jeopolitik ve coğrafyadan gelen özel duru
mu var. Bu noktaya geçmeden, bir şekli gözle
rinizin önüne sermek isterim. 

Uzayda küre biçiminde bulunan arzı, yine 
uzayda düzeye getirdiğimiz zaman, İstanbul, Ça
nakkale boğazlarından geçen doğrultuyu da 
eğer bir odak çizgisi kabul edersek, bu düzeysel 
tabloda dünya devletlerinin konumu, d unvanın 
arazi topoğrafvası ve bu topraklardaki ulusla
rın tarihten gelen ilişkileri ve nükleer devletle
rin bu odak çizgisi olan İstanbul, Çanakkale bo
ğazları çizgisine doğru olan ışınlarının küçük 
devletlerle beraber, odakta birleşmesini gökleri
mizin önünde canlandırdığımız zaman, Türkiye 
jeopolitiğinin ve coğrafyasının son derece özel 
ve son derece enteresan bir durum taşıdığını 
görürüz. İşte coğrafyanın gereği içinde bulun
duğumuz olumlu olumsuz durumların çok iyi 
değerlendirilmesine, Devletimizin dünya barış 
ve güvenliğinin sağlanması çalışmalarında insi-
yatif sahibi olmasına özen gösterilmesi gereğine 
bundan dolayı inanıyoruz. 

Tarih boyu taahhütlerine bağlı kalmış, bu 
yolda en büyük fedakârlıkları yapmaktan ka
çınmamış uluslararası itibarını artırarak bura
ya gelmiş olan Devletimizin, dünyanın uluslar
arası ilişkilerle yeni düzenlemelere gittiği bu 
kritik dönemde uluslararası ilişkilerimizde ko
pukluk olmamasının bir millî şuur içerisinde 
sağlanmasını diliyoruz. 
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Siyasî, ekonomik, ticarî ve askerî ilişkileri
mizde bağımsızlığa itina gösteren dış politika
mızın daha etkinleşmesi genel isteğine biz de 
katılıyoruz. 

Siyasî, ekonomik, ticarî ve askerî yararları
mızda birinden diğeri lehine taviz vermeyen, 
bunlar arasındaki dengeli ve tutarlı tutumumu
zun daha kristalize olmasının sağlanacağına 
inançlıyız. 

Özlenilen özgür, bağımsız, uygarlık düzeyin
de yerini almış olan Devletimizin itibarlı varlı
ğını ve etkinliğini sürdürebilmesi için her yö
nüyle kalkınmış bir toplum olarak 21 nci yüz
yıla çağdaş devletler platformunda girebilme is
teğimiz tükenmezliğini daima koruyacaktır. Bu 
uğurda bütün Ulusumuzla birlikte her türlü 
fedakârlıktan asla geri kalınmayacağına da 
inançlıyız. 

Sayın senatörler; kısaca Avrupa Ekonomik 
Topluluğuyle ilgili sorunlarımıza değinmek isti
yoruz. 

Bilindiği üzere Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânımız kalkınmada lokomotif sektör olarak 
endüstriyi seçmiş bulunmaktadır. Endüstrileşe-
rek bir yapı değişikliğine uğrayacak ve Avru
pa endüstrisi yapısına ulaşacağız. Ortak Pazar 
ülkelerinin amacını, aynı zamanda Türkiye'nin 
hızlı kalkınmasına da yardımcı olacak şekilde 
anlatmaktayız. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânımızda yeni endüstri kolları kurulması, 
mevcut endüstrimizin yenileştirilerek genişle
tilmesi öngörülmektedir. 

İsteyerek girdiğimiz Avrupa Ekonomik Top
luluğuyle imzalamış olduğumuz Katma Proto
kol ve bununla ilişkili olarak saptanmış bulu
nan 12 yıllık konsolide liberasyon listelerinde 
bâzı endüstri ürünleri ithalâtının vergisiz ve 
izinsiz olarak yurda sokulabileceği öngörülmüş 
bulunmaktadır. Bu hususu önemle üzerinde dur
maya değer buluyoruz. 

Hükümetlerimizin kurulacak yeni endüstri 
kollarından elde edilecek ürünlerin 12 yıllık 
konsolide liberasyon listesinden çıkarabilme 
yetkisini haklı olarak istemelerini, yerinde bir 
hareket sayıyoruz. Ortak Pazar ülkeleri bün
yesinde son zamanlarda değişiklik olmuştur. Al-
tı'lar, On'lar olmuştur; yani yeni dört üye top
luluğa katılmıştır. İngiltere, İrlanda, Danimar
ka ve sonradan üyelikten çıkan Norveç. Bu du-
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rum yeni istemlerde bulunabilmek için bize hu
kukî bir olanak kazandırmak niteliğindedir. 
Bunun iyice değerlendirilmesi lüzumunu belirti
yoruz. Aksi halde endüstrileşmemizi engelleye
cek kadar önemli durumlarla karşılaşmamız 
mümkündür. 

Bu derece ciddî bir durumla karşı karşıya 
bulunan Hükümetimizin müzakerelere büyük 
değer vermesini takdirle karşılamaktayız, ö te 
yandan iyileştirme tedbirlerimizin çok yanlı ol
masının sağlanmasına ihtiyaç vardır. Ekonomi
mizi gerekli kuruluşlar ve destek tedbirleriyle 
donatmayı, ulaştırmadan pazara, verimli çalış
malara kadar düzenlemelere olağanüstü önem 
verilmesini hatırlatırız. 

Ortak Pazar Topluluğunun hedefi, üyeler
den bir veya birkaçının Toplulukta tutunamaz 
hale gelmesi değildir. Düzenli bir armonide Top
luluğun amacına birlikte hizmet olarak anla
maktayız ve protokollerin temel ruhunda bu 
vardır. Bu özel durumumuzun lehimizde işleti
lebilmesini Hükümetlerden beklemekteyiz ve 
Hükümette gördüğümüz bu tür gayretlerden 
dolayı da memnunuz. 

Ortak Pazar Protokolünün esnek noktaların
dan istifade edilmeli, içeride de Protokolün bi
zim yönümüzden zaaflarını giderici çalışmaları 
aralıksız olarak yürütmelidir. Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının Ortak Pazarla yapıl
mış olan ya da Ortak Pazar'dan istemiş olduğu
muz lehimizdeki ilkelere dayalı olması da du
rumu, daha dikkate almaya değer hale getir
mektedir. 

Sayın senatörler; Hazine, fiyat ve para po
litikasına da değinmek isteriz. Toplumsal ve 
ekonomik olayların baskın çıktığı bir çağda y&-
şıyoruz. Türkiye'miz de dünyada cereyan eden 
bu tür olayların etkisinde elbette kalabilecek
tir. Bu bakımdan görüşlerimizi enflâsyon, def
lasyon, program bütçe ve 1973 yılı Bütçesi do
kusu üzerinde yoğunlaştıracağız. 

Değerli arkadaşlarım; ekonomik yönden 
gelişmiş ülkelerde bile 1973 jih, fiyat artışla-
rıyle mücadele yılı olarak kabul edilmiş bulun
maktadır. Başka bir deyimle, Sayın Müezzinoğ-
lu'nun kullandığı deyimle enflâsyonla savaş 
1970 -1973 yıllarında evrensellik kazanmıştır. 
Bir ülkede başlayan enflasyonun öteki ülkeyi 
etkileme ivmesi ticarî, ekonomik ilişkilerin, 
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ulaşım araç ve gereçlerinin çok gelişmiş olduğu 
çağımızda daha hızlı olmaktadır. Türkiye'mizin 
geçmişini de içine alan bir perspektifte kalkın
mada geçirdiği aşamalar izlendiğine dönem dö
nem enflâsyonist baskılarla karşılaştığına ta
nık oluruz. 

Belki bir sonuç ve teşhise varabilmek için 
1950 yılından başlayarak bir inceleme yapmanın 
yararlı sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Az son
ra yapacağım analizler bize kesin olarak para -
kredi, Hazine - Maliye politikalarını düzenleyen 
bir plân ve program yapılması gereğini ve ya
rarını önemle ortaya koyacaktır. Bu plân eko
nomik dengeyi bozabilecek, para arzmdaki dal
galanmaları mevduat ve kredi genişlemelerini 
ayarlayacak ilkeler ve yöntemleri gösterecektir. 
Böylece hükümetlerin görevleri sırasında, hükü
metlerin değişmesinde, bakanların görevlerinden 
türlü nedenlerle ayrılmalarında sağlam maliye 
politikasının hiç olmazsa genel esasları zararlar 
görmekten korunmuş olacaktır. 

Değerli senatörler; Bütçe Kanunu tasarısını 
takdim eden dokümanlar arasında bulunan eko
nomik raporun 36 ncı sayfasında görüldüğü üze
re, 1971 ve 1972 yıllarında Merkez Bankası du
rum tablolarının pasif çizelgesinin başında gös
terilen tedavüldeki para hacminin artmış oldu
ğu görülmektedir. Hiç kuşkusuz yurdumuzdaki 
iş hacminin artması ve sağlıklı olsun olmasın 
bir ekonomik büyümeyle karşı karşıya bulun
mamız para artışını da bir ölçüde gerekli kıla
cak faktörlerdendir. 

Ayrıca, kalkınma hızının tutturulma çalış
maları ve bunun sonucu olarak gayrisafî millî 
hâsıladan yatırımlara ayrılan miktardaki artış
lar ile tarım sektöründe para ile mal mübadele
sinin giderek yaygınlaşması, emisyon artışlarını 
dolavısıyle para arzını doğuracak sebeplerdendi 
bir ölçüde. Bilindiği üzere emisyon artışları bir 
dönel döngü uyumu içerisinde fiyatlarda da ha
reket husule getirecektir. 

1950 yılından günümüze dek enflâsyon ile 
para arzı ve vadesiz tasarruf mevduatlarının 
oranları, miktarları, artışlar arasındaki oranla
rın karşılaştırılması emisyon artışlarının aynı 
zamanda para arzını etkileyen faktörlerden biri 
olabileceğine ait cetveller, bunların ekonomik 
istikran bozabilecek önem taşımaları nedenle
riyle konuşmamın sonunda bulunmaktadır ve 

Sayın Başkanlığa da banka kredileri ve mevdu
atın 1950'den itibaren gidişiyle beraber takdim 
edeceğim ve incelemelerimi de bu cetvellerdeki 
rakamlara dayayarak biraz daha matematiksel 
ve objektif sonuçlara dayamak istiyorum. 

Sayın senatörler; ekonomistler para artışla
rı, emisyon artışlarında karşılaştırmalar yapıp 
bir sonuca varabilmek için, duruma göre aşıl-
mamasını istedikleri oranlar tespit etmişlerdir. 
Fiyat artışlarında da bizde (bâzılarına göre 
% 3, kesin bir şey söylemek mümkün değil) 
% 5 oranını kabul etmek mümkündür. Bugün 
OECD ve Ortak Pazar memleketlerinde bu oran 
% 4,60'dır; yıldan yıla toptan eşya fiyatların
daki artışın bu sınır altında kalması öngörül
mektedir. Bu ekteki tablolar değerlendirildiğin
de Türkiye 1950'den itibaren şu dönemlere ay
rılabilir : 

1950 -1954 Dönemi : Düşünülen sınırı taşan 
para arzı, emisyon artışları ve bunun yanında 
mevduat artışı banknot artışının iki katı olmuş
tur. Mevduat artışı ortalamasının % 27,18; 
banknot artışı ortalamasının % 11,07 olduğu 
görülmektedir ve bu dönemde fiyat artışlarının 
ise, % 2,10 gibi bir seviyede kalması, tehlikeli 
smır olan % 5'in altında kalması dolayısıyle bu 
inceleme yönünden sadece bu bakıştan, bu dö
nemin kararlı, istikrarlı bir dönem olduğunu 
ortâva koymaktadır. 

1955 -1960 Dönemi : Banknot artışı ortala
ması % 19,82, fiyat artışı ortalaması % 13,78, 
bankalardaki mevduat artışı % 17,77 olmuştur. 
Banknot ve para arzmdaki artışların normalin 
çok üzerinde seyrettiği görülmektedir. Bu dö
nemde fiyatların normal sınırın üzerinde, 8,78 
puan yukarıda seyretmiş olması dolayısıyle 
1955 -1960 dönemini, pahalılığın başladığı, enf
lâsyonun husul bulduğu bir dönem olarak bu 
bakıştan nitelemek mümkündür. 

1961 -1965 Dönemi : Banknot artış ortala
ması % 11,80, mevduat artısı ortalaması % 13,32, 
toptan eşya fiyatlarında yıldan yıla artış orta
laması % 4,20'dir. Bu dönemde de para arzı ve 
emisyondaki artışlar tehlikeli bir sınır izleme
miştir; fiyat artışlarının % 4,20 bir oranı mu
hafaza etmesi nedeniyle bu karşılaştırmalar ışı
ğında bu dönemi istikrarlı bir dönem olarak ka
bul etmek mümkündür. 

1966 -1972 Dönemi : Bu dönemde para ar
zında da emisyonda da, fiyatlarda da özellikle 
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dönemin sonlarına doğru fazlalaşan artışlar gö
rülür ve karakteristik bir biçimde cereyan eder. 
Bu dönemde banknot artışlarının ortalama % 
18,26, mevduat artışlarının ortalama % 23'e 
kadar yükseldiğine tanık oluyoruz. Fiyat artış
larında ise şöyle bir durumla karşılaşmaktayız. 
1969 yılı sonu itibariyle toptan eşya fiyatları 
endeksi c/c 7,2, az evvel arz ettiğim sınırın üze
rinde, yani istikrarın bozulması sınırının üzerin
de, istikrarın bozulduğu bir dönem, 1970 yılında 
% 6,7 biraz düzelme gösterirken 1971'de % 15,9, 
1972'de c/c 17,8 olan bir seyir izlemiştir. 

Geçim endeksi erindeki yükselişler : 1970 yı
lında % 11,6, 1971 yılında % 21 artış gösteren 
Ankara geçim endeksi 1972 yılının 11 aylık 
döneminde c/c 14,5 yükseliş kaydetmiş; İstan
bul geçinme endeksi 1970 ve 1971 yıllarında sı-
rasıyle % 7,9 % 19 olarak seyretmiştir ki, Büt
çe Karma Komisyonunun raporunda son yıl
lara aidolan bu rakamları almış bulunuyorum. 

Görüldüğü üzere, para arzının, emisyon ar
tışları, banka kredileri ve mevduatın seyri bizi 
yine fiyatların yükselme dönemine getirmiş
tir. 

Hemen bir noktaya atlamak isterim; 1954 -
1960 yılları, % 22 oranında bir devalüasyonun 
yapıldığı bir dönemdir. Son dönemde % 66 ora
nında bir devalüasyon yapılmıştır. Buna göre 
ayırdığım dönemlerin 'karakteristik çizgilerini 
böylece matematik yoldan, bu bakıştan (El
bet, başka faktörler de vardır) nitelemek müm
kündür. 

Değerli arkadaşlarım; iktidarların fiyat ar
tışlarını heyecanla izlemeleri gereklidir. İkti
darların para arzının ve emisyonun gidişini dik
kate alarak tedbirler almaları gereklidir. Melen 
Hükümetinin Merkez Bankasındaki mevduat 
'karşılıklarını % 20'den % 25'e yükseltmesini 
ve sayın Bakanın konuşmaları sırasında söyle
dikleri gibi kredi ve faiz politikası üzerinde 
yeni düzenlemeler ve yeni bakışlar getirmeleri
ni son derece olumlu bir görüş olarak kabul 
ediyoruz. Başka ülkeler merkez bankalarınca 
mevduat karşılığı olarak alman paralar % 38 
nispetinde olmaktadır ve böyle davranışta bu
lunan ülkeler vardır. 

Hiç kuşkusuz her yönüyle türü kendine öz
gü olan 1966 - 1972 dönemdeki siyasî, idarî ve 
ekonomik gidişteki hükümleri tarihçiler ve ge-
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leeek kuşaklar daha sağlam bir objektiften in
celeme olanağına sahibolacaklardır. 

Uygulanan politikalar ve çeşitli sebeplerle 
cesaretli ve önemli bir karar olarak kabul etti
ğimiz 1970 yılındaki % 66'ya varan bir deva
lüasyonun bir bakıma döviz kıtlığına bu yoldan 
da cevap vermek için yapılmış olduğunu kabul 
ediyoruz. Bu tedbir sonunda gerçekten de baş
ta işçi dövizleri olmakla beraber dövizlerimizde 
artmalar olmuştur. O kadar ki, işçi dövizlerimi
zin, ihracattan elde edilebilen döviz miktarı ve 
oranı kadar bir düzeye yükseldiğine tanık ol
maktayız. 

Bir noktayı iyice belirtmek isteriz. 1970 yı
lında % 66 oranında yapılan devalüasyonun 
%15 oranında bir pahalılık yapabileceği deva
lüasyon yapılırken hesaplanmış ve göze alınmış 
bulunmaktaydı. Halkın gözünde pahalılaşmanın 
1971 ve 1972 yılında kabarık görünmesinin bir 
nedeni de, 1970 yılı fiyat yükselme baskısının 
munzam olarak 1971 yılma intikal etmesidir. 

Ayrıca, son yıllarda bütçelerin iddiaların 
tersine denk sonuçlanmaması, Personel Kanu
nun parasal uygulamalarının 1971 ve 1972 yılı
na kalmasının, bu yıllarda büyük bir satmalına 
gücünün doğmasına sebebiyet vermesinin fiyat 
artışlarını teşvik edici unsurlar olduğunu da 
kabul etmek gerekir. 

Bir önemli husus da, iktisadî teşebbüsleri
nin yıllardan beri birikmiş, kronik bir hal al
mış olan, işlemeyecek duruma girmiş malî du
rumlarının bir defada ve partilerüstü bir so
rumluluk döneminde biraz da fedakârlıkla dü-
zetilmek istenmesi sonucu bu kuruluşların mal 
ve hizmet fiyatlarında yapılan ayarlamalar, 
şüphesiz devalüasyonun da etkisiyle, fiyatlarda 
bugünkü sonuçları sağlamış olabilir. 

Sayın senatörler; Maliye Bakanlığı 1973 
yılı Gider Bütçesi ve Gelir Bütçesi raporunun 
17 nci sayfasındaki bankalara ait tabloyu da yi
ne ek çizelgeler arasında arz edeceğim. Bu tab
loda görülecektir ki, 1967 yılma göre, 1971 yıllın
da bankaların şube sayısı c/c 40 artmış ve buna 
karşılık 1967 yılındaki mevduatın 1972 yılında 
% 25 nispetinde yükselmiş olduğu görülmekte
dir. Para arzmdaki miktarlarda mevduat artış
ları dikkate değer sonuçlar göstermişlerdir. Bu 
mevduat seviyesi, yatırımları daha yüksek bir 
oranda gerçekleştirmek potansiyelinin varlığını 
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göstermektedir; yani bugün bankalarda birikmiş 
olan mevduatın böyle bir olanağı vardır. Özel te
şebbüs yatırımlarının bu kanaldan beslenme ola
nağı vardır. Ancak para maliyetlerinin yüksek 
oluşu, yatırım maliyetlerini de artıracak ve re
kabet olanaklarım ilerideki talihlerde kapsaya
cak biçimde, özellikle dış piyasalara karşı zor
laştıracaktır. Her halde iktidarların bu. husus
ları memleket yararına çevirebilecek bir yola ge
tirmesi ve tedbirler alması gerekmektedir. 

Burada, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı
mızda gösterildiği üzere, para arzının ve emis
yonun sağlam kaynaklara dayanmadan artırıcı 
yönde bir politikadan kaçınılması gereğini plâna 
dayanarak söylemek isteriz. 

Bütün bu analiz ve sentezlerin sonunda bir 
hususa büyük bir değer vererek değinmek istiyo
ruz. Bunlar kalkınmanın yönetsel taraflarıdır. 
Artık sadece Hükümette Maliye Bakanlığı ve pa
ra otoriteleri değil, Devletin bütün kuıuluşlarm-
daki yöneticilerin anlatmaya çalıştığımız bu ko
nularda ilgili ve. ilgili olmalarının, gereğini ifade 
ediyoruz. Bu, sağlanmalıdır. 

Ayrıca, yatırımcı ve işletmeci kuruluşlarımı
zın başında bulunan yöneticilerin. Başbakan ve 
Maliye bakanları dışındaki öteki bakanlardan 
da, kendi uğraşı alanlarında başarılı i>jler yap
maya çalışırlarken Hazine ve Merkez Bankası 
durumu ve para, fiyat problemleri ile de ilgilen
melerinin gerekli olduğunu ifade etmek isteriz. 
Bunların da para politikasından haberdar olma
larını, ekonominin sağlığını bozucu uygulamalar
dan önceden kaçmabilmelerini gerekli şartlar
dan saymaktayız. Özellikle bizim kamu sektö
ründe ve özel teşebbüsümüzde zahmetsiz ve ucuz 
para bulma eğilimi vardır. Halbuki paramızın 
kolay bulunabilir ve yaratılabilir bir değer ol
madığını: kabul etmek rakımdır. 

Kalkınma hızının istenilen oranlarda sağlan
masında, kendi iç ve dış tasarruflarımıza daya
nılması gereğini tekrar ve tekrar hatırlatırız. 
Ne zaman halkımızdan fedakârlık istenileceğini, 
tüketim, ya da tasarruf politikalarının nasıl uy
gula nü ae ağı nm çok iyi kestirilmesi gereğine işa
ret ediyoruz. Yukarıda «Yönetsel tedbir* olarak 
belirttiğimiz husus biraz da bu bakımdandır. 
Yalnız Maliye Bakanının, yalnız Başbakanın ça
basını görmemekteyiz. 

Tasarruflar arasında dengenin sağlanması, 
arz ve talep, tüketim ve üretim işlerinin genişlc-
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tüme ve daraltılmaları, modern ekonomik kural
lar ve deneyler uyarınca önceden tedbirler alına
rak yürütülmelidir. Bunlar da yine söylediğim 
gibi, az evvel önerdiğimiz program ve plânın bu 
yönden de (Yatırım plânlarında da olduğu gibi) 
yapılması gereğini bu sözlerimizle ortaya, koy
mak istiyoruz. Tüccar, sanayici, iş adamı bol kre
di ve olanaklarla takviye edilmek isterler; sınır 
tanımazlar. Unutmamalıdır ki, ne derece suni 
satmalına gücü yaratarak, ne de sadece tüccar ve 
esnafın istediği kredilere derhal cevap verile
rek kalkmabiliıiz. Hele hele, Merkez Bankası 
kaynaklarına dayanılarak kalkma bilineceğini sa
nanlar fena yanılırlar. 

Sayın senatörler; konuşmamın bu bölümünü 
bağlarken fiyat artışlarını önleyici tedbirlerin 
alınması yolunda Hükümetin çalışmalarını umut
la izlemekte olduğumuzu söylemek isteriz. Söze 
başlarken arz ettiğim gibi başka memleketlerde 
ele fiyat artışları olmuştur. Japonya'da Haziran 
1.971'dc tüketim malları fiyatlarında % 8, Al
manya'da. 1969 devalüasyonu sonunda yiyecek 
malları dışındaki mallarda c/c 5, yatırım ve ima
lâtçı fiyatlarında % 10 artış olmuştur. 

Sayın senatörler, fiyat artışlarına karşı Hü
kümet ".n uygulayacağı, Hazinenin para ve malî 
politikası yanında diğer düzenleyici tedbirler de 
vardır ve Hükümetin bunları incelemesini, üze
rinde durmasını diliyoruz ve yine işittiğimize gö
re Hükümet bu konular üzerinde Ticaret ve Ma
liye Bakanlıklarının sunduğu raporlarla bu ko
nular üzerinde daha geniş imkânlarla çalışmakta
dır. Bunlar şunlardır, 

—• Fiyatların rekabetle düzenlenmesi; 

— Çağımız anlayışına ters düşmeyen sınırla
yıcı. disiplin tedbirlerinin alınması; 

— Pazarlıksız satışları daha çok disipline 
almak, mebde fiyatlarının perakende pazara ger
çek dışı yansımasını önleyecek tedbirlerin alın
ması ; 

— Piyasada fiyat düzenlemelerine yaraya
cak olan büyük mağazaların kurulma çabalarının 
biran evvel uygulama alanına geçilmesi; 

—• Ecnebi memleketlerde yapıldığı gibi sü
rekli veya süreksiz fiyatların dondurulması, üc
retlerin denetimi gibi araçların geçerlik derece
lerinin araştırılması, faydalı görünenlerin uygu
lanmasına başlanılması; 

85 — 



C. Senatosu B : 21 30 . İ . 1973 0 : 3 

Kanada'da yapıldığı gibi, bir yandan da ka-
mucyaınu harekete geçirerek fiyat artışlarının 
önlenmesinde psikolojik bir or tan yaratılması, 
ki Şimal ülkelerinden birinde bir elektrik krizi 
olduğu vakit belediye başkanı 15 gün elektriği 
vatandaşından % 10 nispetinde tasarrufla kul
lanmalarını istemiştir. Bu oranı, vatandaş üze
rinde bu tür psikolojik ortamın hazırlanması ile 
% 45 ölçüde bir tasarrufla sonuçlandırdığı da gö
rülmüştür, 1967 yılında. 

— Avusturya, Holanda, Norveç ve İsveç'te ol
duğu gibi gelirler politikası içinde fiyatların de
netlenmesi • 

—• Zam yapılmak istenildiğinde de bunun sin-
dirile sindirile yapılması. 

Sayın Hükümetten özür dile\ erek söylüj^o-
runı; Ulaştırma Bakanlığı ücretlerine son zaman
larda yapılan zamlar gibi. 

— İşçi ve işveden kuruluşları üc^et ve f'yat 
konusunda geniş bir anlayış içerisinde çalışma 
kampanyasına davet edilmeli ve. bu çalışma ka
muoyuna açık sürdürülmelidir. 

Sayın senatörler; bu yıl memleketimizde ilk 
defa uygulanacak olan «Program bütçe» hakkın
daki görüşlerimizi sunacak ve bütçenin dokusun
dan gelen bâzı konuların, bize göre aksak gibi 
görünen bâzı konuların eleştirisine yer verece
ğiz. 

Daha 1954 yılı bütçesi gerekçesinde millî büt
çe yapılmasından söz edilmişti. Daha sonraki yıl
larda kalkınma plânlarında ve diğer çalışmalar
da «Program bütçe» ihtiyacı zaman zaman dile 
getirilmiş ve bugün de huzurunuza Hükümet, 
«Program bütçe» ile gelmiş bulunmaktadır. Bu 
hususta çalışmalara katılan teknisyenleri, gö
revlileri ve Hükümeti kutluyor ve çalışmaların
dan dolayı da grubumuzun teşekkürlerini sunu
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım; hangi biçimde bütçe 
yapılırsa yapılsın para buhranı ile ilişkili sorun
larda, Hazine nakit politikasında, kalkınmada 
bütçelerin büyük rolü olduğu kesin bir gerçek
tir. Bütçelerin bir serî politik tercihler getire
cekleri, memleketi kalkındıracak hedefleri sap
tayacakları (Tabiatıyle Plânın paralelinde) eko
nomik ve sosyal dokumuz için düzenlemeler ge
tirme aracı oldukları hususundaki klâsik görüş
lere katılıyoruz ve bu tür bir «Program bütçe»' 
getirilmekle de bunların geri bırakılmayacağına 

da inanmaktayız. Bu, belki de daha iyi ölçü
lerde uygulanacaktır. 

Hükümetler, bütçeleri ile ülkelerinin kaynak
larının dağılımını, sermaye birikimini, sermaye
nin oluşmasını ve bunlar için yararlı yolları, da
ha önemlisi ve son yıllarda baskı gruplarının bir 
ölçüde tahrik nedeni olan, istek nedeni olan gelir 
dağılımındaki adaletli eşitlik sağlanması yolla
rını bu şekilde sağlarlar. Ancak beş sayın ba
kanı maliye mesleği kariyerinden olan bu Hü
kümetin getirdiği program bütçenin daha büyük 
aşamalı olmasını beklemiş olduğumuzu ve bu 
bütçede gelmiş olan iyi yanların daha büyük öl
çüde olması gerektiğini, hiç olmazsa bu neden
le istemekte ve beklemekteydik. 

Program bütçeyi savunanlar, bu biçim bütçe
nin, inceleyenlere daha ayrıntılı bilgiler verece
ğini, inceleme ve denetlemeyi kolaylaştıracağı
nı, hizmetlerin öncelikle saptanmasında esneklik
ler getirebileceğini, Devletin ilgili bütün örgüt
lerinde bir serî çalışmalar ve hazırlıklardan son
ra getirilmiş olduğunu ileri sürmektedirler. 

Ayrıca, bu biçim bütçe ile kama yönetiminde 
yıllardan beri şikâyet edilen israfil tutumların 
nedenlerinin ortaya çıkabileceğini, israfın önlen
mesini sağlayacak bir serî tedbirlerin alınması
nın mümkün olabileceğini ileri sürmektedirler. 

Yine yatırım hizmetlerine verilen ödenekle
rin, projelere göre sıralanmasının, yıllık prog
ramlarla bütçe ilişkilerinin bu biçim bütçelerle 
daha açık ve seçik ortaya çıkabileceğini, yıllar 
yılı klâsik uygulamaların alışkanlıklarından ileri 
gelen direnimlerin çetinliklere ayrıca çetinlikler 
katacağını, program bütçeyi getirenlere hatır
latmak isteriz ve bu yönden de başlamış olduk
ları bu harekette bütün eleştirilere göğüs gere
rek, azimle bu tip bütçenin ideal duruma geti- • 
rilmesi çalışmalarını öneririz. 

Türkiye'de zamanla çeşitli konularda çok sa
yıda fonlar teşekkül etmiştir. Bu fonlaı gereği 
gibi kullanılmamış, amaç dışı israfil ve sorum
suzluk içerisinde uygulamaları teşvikçi olmuş
lardır. Program bütçenin bu yakınmalara karşı 
tepkiden dahi doğmuş olsa, yararlarının baskın 
çıkabileceğini kabul ediyoruz. Belki de ilk za
manlarda Maliye bakaniarıyle öteki bakanlar 
arasında, program bütçe uygulamaları sırasında 
işler iyi koodine edilmediği takdirde, Hükümet 
için bâzı sürtünmeler olabilecektir; ama yalnız 
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fonlar üzerinde geçmişte yapılmış olan ve birçok 
dosyalar hazırlanmasının neticesini veren israfil 
tutumun, suçlusu kusurlusu kolay bulunamayan 
israfil tutumu kaldırıyorsa, bu dahi büyük bir 
hizmet sayılır. 

Modern bütçeler tekniğinde, plân bütçeler 
daha ileri hedefler kapsarlar. Klâsik ölçülerde 
bütçelerde bilindiği üzere, her yıl malî denge is
tenilir. Maliye bakanları ve bütçeyi inceleyen ko
misyonlar, bütçenin yılı içinde denkliğini koru
mak için titizlik gösterirler, çok defa bu tür 
taı Lşmalar (Son yıllarda çok iyi örneklerini gör
düğümüz gibi) denk bütçeyle sonuçlanmadığını, 
yıllık denk bütçenin sağlanamadığı sonucunu yıl 
sonlarında verir. 

«Plân bütçeler» de ise, ideal olarak düşün
düğümüz bütçelerde ise, bütçenin yılı içinde 
denkliği ikinci plânda kalır. Bütçede daha ziya
de ekonomik denge aranır, açık bütçe uygula
masının gelecek yılları da içine alan bir zaman
da, ekonomik büyümede dikkate alınarak denge
lenmesi düşünülür. Bütçenin iyiliği ya da kötü
lüğü, konjonktüre uyumu ile ölçülür. Örneğin, 
birçok İskandinav memleketlerinde yıllık denk 
bütçe uygulama dönemi yıllardan beri terk edil
miş bulunmaktadır. Çünkü, yıldan yıla denk ka
pandığı sanılan ve denkliği zoraki savunulan büt
çeler, enflâsyon ve deflasyon durumunu zama
nında ve tam olarak göstermemekte, samimiyet 
sağlamada sıkıntılar yaratmaktadır; yani büt
çenin belli bir yılda bitirilmesinin, hele plânlı dö
nemlerde bâzı sakıncalar doğurduğu görülmüş-
aür. Bunları sunî tedbirlerle gidermeye çalışma
nın yararı da büyük değildir. Aslında, Devle
tin bütün aktif ve pasifinin bir yılda denkleş
tirilmesinin mümkün olmadığı bir gerçektir. 

Ekonomik güç ve sosyal güvenliğin birbirini 
bütünlemesine en çok ihtiyaç olan çağımızda, klâ
sik bütçelerin eski yeterliliğini korumadığını ile
ri sürdüğümüz takdirde, fazla haksızlık etmemiş 
sayılırız. Tam istihdam, üretim ve tüketimde es
neklik, fiyat gidişinin izlenmesi, fakirliğe karşı 
savaşın plân bütçelerle daha iyi yapılabileceğine 
olan inançlar ağır basmaktadır. 

Bu bütçelerde açıkların fonlarla kapanması, 
borç gerekiyorsa bütçe açlıklarını kapamak için 
değil, yatırımların finansmanı için yapılması 
esastı.". 
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Elbetteki ideal bütçe olarak tarif ettiğimiz 
bütçe düzeyine Türkiye'nin bir anda gelmesi, ye
tişmiş eleman ve Anadolu sathına yayılmış olan 
örgütün gücü, plânlama ve diğer bâzı malî sebep
ler nedeniyle bir anda olması, bu ideal bütçeyi 
uygulama mümkün değildir. Her şeyden evvel 
yetişmiş personelin bütün vilâyetlere kadar ya
yılmasını gerektirecek, Plânlama ile Maliye ara
sında çok iyi,bilgili ilişkiler kurulmasını gerekti
recek bir potansiyele, bir güce bu tür ideal büt
çeler muhtaçtırlar. 

Hükümetin getirmiş olduğu program bütçeyi 
anlatmaya çalıştığımız, plân bütçenin ilk basa
mağına oturmuş bir aşama olarak kabul etmek
teyiz ve bundan dolayı da getireceği yararlarının 
bu bütçeyi geri götürmeyecek şekilde güçlü ol
masını diliyoruz. 

Saym senatörler, 1973 yılı Bütçe kanunu ta
sarısına çok kısa değinmek istiyorum; 

Elbette bu bütçede geçmiş yılların etkisinde 
ekonomimizde var olan geleneksel bozuklukla
rın ortaya koyduğu çetinlikler içinde düzenlen
miş bir bütçedir. Bu bütçenin de masraflar, ya
tırımlar oranında beklenilen olumlu gelişmeyi 
sağlayamadığı, denklik konusunu da ağır koşul
lara tabi olduğu görülmektedir. Ayrıca, cari gi
derlerin yıldan yıla artış hızında bir ferahlık ya
ratmadığı görülmektedir. Cari giderler ve bütçe 
hacmindeki büyüklük rekoru bu yıl da Türki
ye'de kalmaktadır. Sayın Bakan bu yılki büt
çenin % 11,4 ölçüsünde bir hacim artışı göster
diğini ifade ettiler. Bu artışın asıl ağırlığını 1972 
Bütçesindeki büyük bir cari gider artışı ve 1971 
Bütçesinin yukarıda saydığım nedenlerle ağırlı
ğını o bütçenin çekmesi sebebiyle % 11,4 gibi 
bir rakamla, gelmiş bulunuyorlar. P/c 7'yi geç
meyen bir artışı belki daha normal kabul ede
bilirdik ; ama bugünkü hali ile büyük hacimli bir 
bütçe olarak görmekteyiz. Ağırlığı da bir yıl ön
cesiyle kıyaslandığı zaman, pek objektif bir so
nuç, Türkiye'nin 3 - 4 yıldan beri devam eden 
özel durumu dolayısıyle objektif bir bakış ola
cağı kanatinde değiliz. 

Bütçenin denkliğinin içe ve dışa karşı enflâs-
yonist olmadığının anlatılmasının önemini biz 
ele takdir ediyoruz. 1973 yılı Bütçesini de böyle 
bir duruma düşmekten kurtarabilmek için, mil
letçe bâzı fedakârlıklara katlanma gereğini ka
muoyuna iyice anlatmak lâzımdır ve bu gerek 
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anlatıldığı zamanda, siyasî .istismarlara.'konu 
edilmemelidir. 

Sayın senatörler; «İstikrar mı, kalkınma mı» 
seçmesi söz konusu olunca, önce ikisi; bu olmaz
sa, «kalkınma» deriz ve kalkınmanın esas kaldı
racı da yatırımlardır. Yatırımların bir ölçüde 
enflâsyonu etkileme niteliğine rağmen, yatırım
lardan uzakl aşılmasını ve fedakârlık yapılmasını 
doğru bulmamaklayız ve bu nedenle Bütçe Kar
ma Komisyonunda İktisadî Devlet Teşekkülleri 
yatırımlarından alınıp, diğer başka ek ödenekle
rin karşılanması suretiyle 200 milyon liranın da
ğıtılmasını, hele hele bunun İktisadî Devlet Te
şekküllerinin yıl içi ihale tenzilâtlarından karşı
lanması gibi yanlış bir temele dayandırılmasını 
doğru bulmamaktayız. Çünkü, bu ihale tenzilât
ları konusu, bizim ölçülerimize göre yanhş anla
şılmıştır. Plânın makro hazırlanması sırasında, 
projelerin keşif bedelleri söz konusu iken, ihale 
tenzilâtı söz konusudur; ama projeler uygulama 
plânlarına girdiği günden itibaren, idareler ten
zilâtlı miktarı göstermiyorlar ki, bir tenzilât dü
şelim. Ortada gösterilen rakamlar yıl içi harca
malarıdır. Aslında, zaten tenzilât gösterilse da
hi, Türkiye'de hiçbir projenin keşif bedeline eşit-
olarak çıktığı görülmemiştir. Malzeme alımları 
da yine böyledir. Sabit fiyat esaslarına göre iha
le de etseniz, o yıl idareler, plânlarda yatırım
ları için gösterdikleri rakamlar, fizikî yatırımı 
sağlayacak para ne ise, onun için koymuşlardır. 
İdare koymadığı için, siz koyulmuş farzederek 
bir tenzilâtı yapamazsınız. Bu yönden Bütçe Kar
ma Komisyonunun bu konudaki oy eoğunluğuy-
le aldığı kararı bir ölçüde yadırgamış bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; biz her dar boğazın 
aşılması, her istikrarsız dönemin geçilmesinde 
bir ekonomik büyümenin, sağlıklı bir malî gidi
şin arzıılayıcısı, destekleyicisi olmak isteriz. Ka
ramsar, ümitsiz yol bizim açımızdan, bizim ka
pımızdan uzaktır. 

Görülüyor ki, bütçelerimizi masrafeı ve israf-
çı bütçe olmaktan bir türlü kurtaramayoruz. 
Sokaktaki adamın gözünde klasikleşmiş olan 
birtakım masraf unsurları var, onların karak
teristiklerini çok süratle okuyayım. Sokaktaki 
adama göre; yabancı memleket gezileri, tem
sil ödenekleri, araç ve gereçlere ait masraflar, 
bütçelerde derneklere ve spor kulüplerine yapı
lan yardımlar, kamp tesisleri, önemli bir amaç 

ve hizmeti olmadan yapılan kokteyl ve ziya
fetlere, basiretsiz uygulamalar, üretim maliye
tini olumsuz yönde artıran sosyal yardımlar, 
aşırı ve dengesiz ücret artımları, teknik kusur
ların, kaba kusurların dahi yapılması ve bun
ların hoş görülmesi gibi bir sürü sayılan 
klâsik israflar dışında, bütün bunların üstün
de yapılan bütçelerin dokularındaki masraflı 
durumların giderilmemesi de önemli bir toplam 
oluşturmaktadır. İşte bütçe tekniğinde yeni 
bütçeler aramanın, yeni yollar, yeni yöntem
ler aramanın nedini de budur, 

1973 Bütçesi «Program bütçe» uygulama
sına rağmen, her halde ilk yılı olması nede
niyle kendini bu bünyesel hastalıktan tam öl
çüde kurtaramamıştır. 

Çok kısaca, ekonomik göstergelerin bâzıla
rına değinmek istiyorum. 1970 yılı gelişme hızı 
% 5,8'dir. 1971 yılı gelişme hızı % 10 olmuş
tur ve bu gelişme hızında tabiî tarımın büyük 
etkisi vardır. Objektif kalacağımızı söylemiş
tik, bu bakımdan bu sözü ilâve ediyorum. 
1972 yılında ise, % 7,7 bir kalkınma hızı elde 
edilmiş. Sanayi kesiminde 1970'te % 9,2; 1971 
yılında % 10,4; 1972 yılında % 11,9 olmuş
tur ki, kalkınma planındaki hedef % 12'dir; 
%12'ye yaklaşma gibi güzel bir adımı ifade 
etmektedir. 

Hükümetin Bütçe Karma Komisyonundaki 
bütçe rakamlarına değinmiyorum, zamanınızı 
almamak için. Yalnız, Hükümetin Bütçe Ko
misyonuna sunduğu bütçe rakamları üzerinnde 
durarak genel karakterini çok kısaca arz et
mek isterim : 

Hükümetçe teklif edilen bütçede 56 milyar 
721 milyonu genel, 1 milyar 245 milyonu kat
ma bütçe, 4 milyarı da iç borçlanma olmak 
üzere 61 milyar 966 milyonluk bir toplamı 
oluşturmaktadır. Bu bütçe teklifinde açıkça 
görülen cari gider 29 milyar 728 milyon ise de, 
cari giderler sadece bunlardan ibaret olma
yıp, başka tür cari giderler de vardır. Örne
ğin, 2 milyar 189 milyon lira ki, bu REMO 
giderleri olarak Yüce Meclislerce kabul edil
miş olan 16,5 milyarın bir parçasıdır. Bir başka 
deyimiyle çok beğendiğimiz Sayın Yıldız'm 
tercümesiyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerini yeni
den örgütleştirme ve çağdaşlaştırma programı
nın bir parçasıdır. Bu program gereğince ko
nulmuş olan bu paranın bize göre 1 milyar 
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94 milyonu cari gider, yine bütçeye konmuş 
olan 12 milyar 100 milyonluk bir yatırımın hiç 
olmazsa 1 milyar 210 milyonunun cari gider 
ve yine bütçede kuruluşlara transfer edilecek 
olan 17 milyar 950 milyonun önemli bir kısmı
nın cari gider niteliğinde olduğunu ve bütçe
nin kaba bir bakışla % 33, % 37 yatırıma, di
ğer önemli kısmınında cari giderlere giden 
bir bütçe olduğunu söylemekte fayda görüyo
ruz. 

Öte yadan bu bütçe yılında 48 milyar 21 
milyonluk bir gelir tahmini yapılmıştır ki, 
biz bu gelir tahminini geçen yıla nazaran 10 
milyar bir artış getirmesi nedeniyle çok iyim
ser bulmaktayız. Bütçe Karma Komisyonun
da ek ödemeleri karşılamak üzere bir miktar 
parayı vergi gelirlerine yaymayı ve bu suretle 
ek ödemeleri karşılamak gibi bir çelişkiye dü
şülmesini de yadırgamaktayız. Aslında bu ge
lirin sağlanamayacağı çok açık ve seçik ola
rak ortada olmasına rağmen, Bütçe Karma Ko
misyonu tarafından bir miktar paranın bura
lara yayılmış olmasına da katılmadığımızı ve 
bu katılmadığım hususu ela Grubuma götürdü
ğümü duyururum. 

Kısaca vergi politikamız ve vergi sistemi
mizden de bahsetmek isterim. Türkiye'de ver
giden kaçınma veya vergi kaçırma olanağını 
bulanlarla, vergisini tam ve zamanında öde-
yelenler arasındaki adaletsizliğin önlenme ted
birleri çok acele, hattâ şiddetle alınmalıdır. 

Vergi sistemimizin günün ihtiyaçlarını karşı
layacak esneklik ve teknik dokuya sahibolma-
dığını, Maliye Bakanlığının bu konuda ha
zırlamış olduğu yayınlar da göstermektedir. 

Bir türlü başlayamadığımız vergi reformu
nun amacı, ekonomik gelişmemizi sağlamakla 
birlikte, toplumsal yapımızda uçurumlar ya-
ratmamayı da temin etmek olmalıdır. Öte 
yandan verginin kısa vadeli olması, genel 
vergi sistemlerini bozmaması, yükümlülerin ye
ni gelirler elde etme arzularını frenleyecek 
biçimde olmaması, ekonomik durgunluğa ya 
da tereddütlere, kısa süreli dahi olsa, meydan 
vermeyecek nitelikte olmasını düşünmekteyiz. 

Ziraat sektöründe kabul edilebilir sınırlar 
içerisindeki ayrıcalıklar dışında, bir gelir po
tansiyeli olduğu da gerçektir. Bundan yarar
lanma yollarının aranması ve gerekli tedbirle
rin alınması lüzumuna kaniiz. Vergi düzsnle-
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melerinde kaynakta peşin ödeme ve yakalama, 
otokontrol yöntemlerinin getirilmesi, Devlet 
ile yükümlüler arasındaki güvenilir ve sağlam 
ilişkiler kurulması gereğini de söylemek iste
riz. 

Sayın senatörler; bizim Grubumuz diğer 
bakanlıkların bütçelerinin birçoğunda söz al
mayacaktır. O bakımdan bâzı noktalara bi
raz daha geniş ölçüde değinmek istiyoruz. 
Bütün bütçelerde değil, ama bâzı bakanlık
larda söz almamak ihtimalimiz kuvvetlidir. 

Gençlik ve Millî Eğitim sorunlarına eleğin-
mek istiyorum. 

Gençlik ve Spor sorunları ile Millî Eğitim 
Bakanlığı çalışma alanına giren sorunları bir
birinden ayrı düşünmek doğru değildir. Millî 
Eğitim Reformu tasarısı Yüce Senatoya geldi
ğinde görüşlerimizi elbette söyleyeceğiz. Biz 
yıllar yılı sözü edilen, tartışılan, üzerinde ça
lışılan Millî Eğitim Reformu Kanununun Mec
lislerimizde olgunlaşmasını, kalkınmamızı des
tekleyici özellik ve ömürlülü'k kazanmasını di
liyoruz. 

Gelişen teknoloji ve dünya koşulları klâsik 
öğrenim yöntemlerini aşmıştır. Bütün dünyada 
yeni gençlik sorunları ortaya çıkmıştır. Uz
man kişi, elit kişi yetiştirme doğrultusunela 
yoğunlaşan eğitim sistemi, kişiye meslek ve
ren, onu üretim faaliyetlerine katan, piya
sanın ihtiyaç duyduğu tipte insan yetiştiren 
öğrenim sistemine yerini terketmektedir. Öğ
renim ve eğitimin tabana yayılan, tabanda 
kısa sürelerde yetiştirileceklerin öğrendikleri 
ile.derhal uygulama alanına geçmelerini sağ
layacak şekilde olmasını diliyoruz. 

Sayın senatörler, toplumumuzu aşırı uçlara 
kaydırmayan, sosyal, demokratik hukuk Dev
leti espirisine uygun, Türkü öz ve geleneksel 
değerlerinden koparmayacak, ülküleri aşılaya-
yabilen, kökü Türk olan Millî Eğitimi bütün 
ağırlığı ile destekleyeceğiz. Yüce bir Milletin 
büyük bir Milletin son Devleti olmamız ne
deniyle, zengin geleneklerden yararlanarak 
millî bir eğitimin, (Eğitimin başındaki «Millî» 
kelimesinin değerini iyice bastırarak söylüyo
rum) yanındayız. 

Eğitimimiz, yetiştirdiğine iş verebilen bir 
Devlet politikası içinde, kullananla yetişti
reni kopuk ol mayan plânlı bir düzenin iz-
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leyicisî olmalıdır. Bütçelerle bunlar sağlana
caktır. Hesabı olmak gerekmektedir. İş gücü 
plânlaması ile akordedilmiş, öğrenim ve öğre
timden kaçılması ve böyle bir plâna daya-
mlmaması nedeniyle sosyal bilimler dalında bu
gün yetişen diplomalıların adedinin kabarık 
olduğuna tanık olmaktayız. 

Yine bir noktaya çok kısaca değinmek iste
nim. Karma Bütçe Komisyonunda inşaat mü
hendisliği yetiştirmek üzere Teknik Üniversite
ye gece eğitimi için bir ek ödenek verilmiştir. 
Oysa ki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
546 numaralı tablosunda 1978 yılına kadar Tür
kiye'de bir inşaat mühendisliği fazlalığı olacak 
âdi. Bütün plân ile bütçenin beraber gitmemesi
nin bir örneği olması nedeniyle spesifik özel bir 
örnek veriyorum. Aslında eğitimimizde buna 
benzer plâna uymayan ncıktalar vardır. İhtiyaç 
fazlası teknik personel yetiştirmenin bir nede
ni; gerçi kuzay ülkelerinde ihtiyaç fazlası tek
nik personel yetiştirme politikaları güdülmek
tedir, ama onlar teknik personellerin başka 
memleketlere gitme hürriyetini tanımamakta
dırlar. Büzde durum aynı değil. Teknik perso
nel veya başka bir personelin bir bıranşta faz
la yetiştirmenin, bir başka yanı da o bıranşta 
yetişmiş dil bilen güçlülerin önce başka memle
ketlere göç etmesi gibi bir sakınca doğurması-
dır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında bu 
konu teknik personel nıahrut'u, konisi, teknis
yen işçi, teknisyen mühendis biçiminde adet-
lendirilmiştir. Bütün teknik dallarda bu malı-
rutun bozulmamasını ve bu mahruta program 
bütçelerde, özellikle program ile bütçeyi para
lel götürmek suretiyle muhafaza edilmesinin 
eğitim politikası, insan gücü uygulaması poli
tikası yönünden son derece gerekli buluruz. 

Sayın senatörler; insan gücü politikasında 
eğitimde fırsat eşitliği olanakların], meslekî 
okulların ve bölge yatılı okullarının sağladığı
nı ve bunların artırılmasının yararlı olduğunu 
burada sözlerimize ilâve etmek isteriz. 

Bir kısım gencin eline diploma vermek ye
tişmez. Onlara bu emeklerinin karşılığı olan isi 
de temin etmek lâzımdır. Onların millî çıkar
larımız doğrultusunda heyecanla, şevkle çalışma
larını sağlayacak ortamı yaratmak gereklidir. 

Kişinin karakterinin oluştuğu, hayatta en 
çok öğrenme kesimi olan ve insanlığın altın ça-

j ğı denilen gençlik çağında çocuklarımıza yaban
cı unsur ve aşılamalardan arınmış bir öğrenim 
verilmelidir. 

'Gençlerimizde ülkemizin kaynaklarına, hal
kına güvenme hissini geliştirmek, övünülecek 
bir tarihî gelişim izlediğimizi, onlara inandıra
cak eğitim politikasına bugün ihtiyaç dünden 
çok fazladır. Genç dimağlara sadece hayat 
standartlarını süratle artırmak istinasım kabar
tacak atmosfere ülkemizi itmemek gereğini ha
tırlatırız. Bu ulusa güvenilebileceğim, bu ulus
ta büyük bir yaratma gücü olduğunu, memleke
timizin yaşanabilecek, kolay duyulabilecek bir 
ülke olduğunu, yapay tedbirlerle değil, gerçek
çi inandırıcı tedbirlerle ve bunları ortaya koya
rak anlatmalıdır. 

. Gençlerin yarınlarının garantili olduğuna 
onların inanmalarının sağlanması ise, hayatî 
bir önem taşımaktadır. Dış örgütlerin alanı boş 
bularak yıllardır yaptıkları telkinlere karşı 
tepki gösteren, bir kışını gençlerimizden soğu-
yarak tüm gençlikten kopmuş bir yaşlılar, ana
lar, babalar grubunu bu histen en kısa zaman
da kurtarmalıyız. Onları suçlarken, 18 - 24 ya
şındaki çocuklarımızı suçlarken bizlere de hiç 
olmazsa bâzı hizmeti erin, bâzı görevlerin düş
müş olabileceğini hesaba katmak zorunluğu-
muz vardır. 

Sayın senatörler; Atatürk ilkelerinden sap-
I malar olmayacağına inandırabileceğimiz ve 

•inandırdığımız çocuklarımızdan endişe etmeye 
hacet kalmayacağına inanmaktayız ve buna ka
niiz. Bunları yapamadığımız takdirde, yeni kı
pırdamalara tanık olunabileceğini ve sadece 
şiddet tedbirlerinin yetmeyeceğinin hesaba ka
tılmasının gereğini hatırlatmayı bir görev saya
rız. 

j Bir gün reformlar kâfi gelmedi, devrimler 
gerekir iddialarına haldi]ık kazandıracak tu
tuma girmemiz gerekmektedir. 

Din görevlilerini hor göreceğimize, onları 
bilimle donatıp öğretmen, imam, idareci üçlüsü
nün aktivitesinde orta.k görev yapmalarının sağ
lanmasından büyük güç kazanılacağına inancı
mız tamdır. Millet ve Devletin kaynaşmasının 
bu yoldan sağlanması mümkündür. 

Üniversite konusunda şimdilik yalnızca çok 
önemli bir noktaya kısaca değinmek istiyoruz. 
Bir ülkenin bilim ve teknoloji seviyesinin o ül-

i kedeki milletin yaşantısı ve hattâ varlığı ile 
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çok yakından ilgili olduğunu herkes bilmekte
dir. İleri bilim ve teknoloji, çalışma ve araştır
ma ortamları olarak başta üniversiteler gelir. 
Bu bakımdan bir yandan eskiden açılmış üni
versitelerimizin çalışma koşullarını ve seviyele
rini yükseltmeye çalışırken, öte yandan ülke
mizin bellıibaşlı bölgelerinde yeni üniversiteler 
açılması doğal bir zorunluktur. Ancak yeteri 
kadar bir hazırlık yapılmadan açılacak üniver
sitelerin binaları, tesisleri, kitaplıkları ve diğer 
çalışma yer araç ve gereçleri; özellikle o üni
versiteye bağlı olarak çalışacak yeter sayıda ve 
üstün nitelikli öğretim üyeleri sağlanmadan her 
yerde her türlü noksanlar içinde üniversiteler 
veya fakülteler açılmak hevesine kapılmak yur
dumuzun yararına olamaz. Bu tür girişimler 
kendimizi ve daha fenası yetiştirmek vadi ile 
aldığımız; fakat yetiştir emediğimiz halde on
lara üstün değerler arayan bu zor dünyanın 
hiçbir yerinde geçerli bir güç ve hak sağlama
yacak birer diploma vermekle gençlerimizi al
datmış oluruz ki, buna hakkımız yoktur. 

Değerli senatörler, spor konusunda bir baş
ka açıdan görüşlerimizi arz edeceğiz : 

Sporun psikolojik yönünü, insanlara yüce 
özellikler kazandırma fonksiyonunu bir yana 
itip, onu sadece alan hareketleri olarak ortaya 
koyup ve kabul etmeyi doğru saymıyoruz. Spo
ru, eğitimle birlikte kişilerde yarışma hırsını 
geliştiren, kişileri kaybedince ümitsizliğe dü
şüp «Kader böyle» demek gibi mistik bir tu
tumdan kurtaran, yeni baştan hazırlanma azmi
ni veren, kişilerin her iş alanında son enerjisi
ni en yararlı biçimde kullanma alışkanlığını ka
zandıran fonksiyonları ile kabul etmek gerekli
dir. Sporun cinsî terbiyeyi olgunlaştırıp, insa-
nileştiren, kişilerde ruh ve beden sağlığı ka
zandıran, toplumumuza gereken disiplinli ça
lışma alışkanlığını veren bir araç olduğunu da 
hesaba katmak gerekir. Sporun taraf tutma his
sini geliştirerek milliyetçilik ülküsünü, vatana 
bağlılık ülküsünü takviye eden rolü ile liderlik 
özellikleri verdiği hususunu da dikkate alınca, 
memleketimizi bir müstemleke disiplinsizliği, 
dçiııe itmek isteyenlerle savaşta spordan ne den
li yararlanma olanağı olduğunu ortaya koymuş 
oluruz, 

Spor önce toplumumuzun orta direği olan 
gençliğe en çok hitabeden bir daldır. Diğer eği
tim, propaganda ve geliştirme araçları ile iyi 

I kullanıldığı takdirde aşağıdaki özelliklerin ki
şilerde geliştirilmesine sporun büyük yararı 
olacağına inanmaktayız. Kişilerde gelişen bu 
özelliklerin tüm milleti de kapsayacağı görüşü 
ile kişilerde sporun yaratabileceği diğer bütün 
yetiştirme unsurları ile beraber niteliklerini 
saymak isteriz. Bu yoldan milletin kendi gücü
ne, milletin kemdi emeğine, milletin kendi ola
naklarına, milletin kendi kaynaklarına güve
nip onlarla yetinebileceğini, gerekmedikçe bun
ları memleket yararlarına ters düşerek kullan
mamasının sağlanabileceği hissinin, psikolojik 
ortamının yaratılabileceğine inanıyoruz. 

Böylece kişilerde rakipleriyle yarışma heye
canını verebiliriz. O vakit geri kalmışlığın üzün
tüsü içerisinde kıvranan gençlerimiz de körü 
körüne yaban aşılamalara ve heveslere kendile
rini kaptırmamış olurlar. Bunlara gencin kafa
sı kapalı kalır. Umutlu ve azimli bir kitle olu
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; evet, zengin ve şeref
li bir tarihten, ekonomik ve sosyal bünyesi hır
palanmış bir vatan aldık. Gereği gibi düzeltme
yi yapamamış olmaımızdan, son yıllarda genç
likte ve bir kısım yurttaşlardaki rahatsızlıklar 
su yüzüne fırladı. Bugüne gelişimizin, bu du
rumun ortaya girişinin hizmet, yükümlülük, gö
revler yönünden kazandığı anonim karakteri 

I dolayısıyle sorunlarını aramak zorlaşmıştır, 
hattâ gercksizleşmiştir. Genellikle sınıflarında 
en başarılı olan çocuklarımız da bâzı aşılamalar 
daha iyi tutmuştur. Bütünlüğümüzü bozan, ül
kede etnik gruplara coğrafî bölgeler ayrılma
sını isteyen önemli iddialara göre, kökü dışarı
daki fikirler bir kısım genç ve yaşlıların kafa
larında yer bulabilmiştir. Bizim toplumumuzun 
bırakamayacağı, vazgeçemeyeceği ve bugün 
dünden çok daha fazla ihtiyacı olduğu gerçek 
Atatürk ilkelerinin yerinde yeller esmesine im-. 
kân verdiğimiz ölçüde zararımız büyük olacak
tır. Öğretmene, gençliğe, orduya, halka ters 
düşenlerin ve bu güçlerin iyi niyetlerini istis
mar edilmesine sebebolacaklarm, hiçbir yöne
timde iki ayağı üzerinde sağlam durmaları 
mümkün değildir. Bunalımlarımızı ve sayıp biti
remediğimiz dertlerimizi eğitimden başka bir 
güçle yenmemiz de mümkün değildir. 

ıSaym senatörler; şimdi ekonomimizin te-
| mel ve altyapı yatırımlar sayılabilen başka bir 
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dalına geçmek istiyorum. Üçüncü Beş Yıllık ı 
Kalkmana Plânında «Resmî Grazete 185, ilke 
1114» kaJbul edilen gayrisâfî millî hâsıladaki 
artış hızlarına göre enerji tüketim değerleri, 
perspektif dönem içinde petrol eşdeğeri olarak; 
1977 yılında 36 milyon 555 bin ton, 1982 yılında 
53 milyon 600 bin ton, 1987 yılında 78 milyon 
ton, 1992 yılında 105 milyon ton, 1995 yılında 
125 milyon ton olarak tahmin edilmekte olduğu 
yüksek malumlarınızdır. Kuşkusuz, bu istem
lerin karşılanmasında, bugün bilinen enerji kay
naklarının yetersizliği ortaya çıkmıştır. Özel
likle, 1982 yılı sonlarında husul bulması muhte
mel enerji açığının kapatılabilmesi için yeni 
enerji kaynaklarının ortaya konulması gerek- 1 
inektedir. Görülüyor ki, enerji kaynaklarının 1 
bulunması ve işletilmesine olağanüstü önem ve
rilmelidir. Halbuki, iyi bir koordinasyonun 
sağlanmaması, yeterli yatırımların bu sektöre 
ayrılamaması nedeniyle enerji üretimi daima ta
lebin altında kalmaktadır. 

Sayın senatörler; ihtiyaçlara yetişememe, bir 
bakıma uygarlaşmada hız demektir. İsteklerin 
arkasından hızla koşulmalıdır. Doğru. Ancak 
bu kritik bir sektördür, sanayinin muhtaç oldu
ğu bir sektördür. Bu sektörün, bütün sektörle
rin önünde gitmesine hükümetlerin dikkat etme
leri gerekir. Bugün memleketimizde genel 
enerji türü olarak 23 bin ton tezek kullanılmakta, 
ormanlarımızın tahribi pahasına 6 ilâ 7 milyon 
ton odun kullanılmaktadır. Bir enerji türü ika
me edemediğimizden dolayı bu israfil tutum de
vam etmektedir. 1980'lerde belirecek büyük açı
ğın kapanmasının çetinlikleri bugünden ortaya 
çıkmış görülüyor. 

Biz diyoruz ki, enerjinin her türü için ayrı 
bir politika gütme yerine, gelişmiş bütün ülke
lerde olduğu gibi enerjiyi sözde değil eylemde 
bütün olarak ele alalım ve böylece bütün enerji 
türlerinin birbirleriyle ilişkileri de düşünülerek, 
uzun sürede sanayi ve sosyal ihtiyaçlarımızı en 
iyi bir biçimde karşılayacak bir millî enerji poli
tikası güdelim. Elbette bu millî politikanın do
ğal gereği olarak, süratle yeni kaynaklar arayıp 
ortaya çıkarmalıdır. Bugün bilinen; fakat ka
mu yararına verimli olarak işletilenıeyen kay
naklarımızın verimli hale getirilmesi için acele 
tedbirler alınmalıdır. Petrol ve Maden reform I 
tasarıları Yüce Senatomuza geldiğinde genişle- 1 
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meşine, derinlemesine bu konularda elbet görüş
lerimizi söyleyeceğiz. 

Burada bir ilginç örnek vermek istiyoruz. 
Soma Havzamızda yaklaşık olarak 40 milyon 
tonu Türkiye Kömür İşletmeleri, 140 milyon to
nu özel teşebbüs elinde olmak üzere 180 milyon 
ton kömür rezervimiz vardır. Bu kömür rezervi 
teknik usullere uygun olarak işletilemediğinden 
ya yerinde yanmakta ya da daha istifade edile
bilir damarlar işlenemediğindeıı millî servet kö
tü kullanma yüzünden topraklara gömülmekte
dir. 

Geçtiğimiz yıllarda bu kömürden, bu kömü
rün tozlarından yararlanarak 600 Mega Watlık 
bir santral yapılması plânlanmış ve bu santra
lın 1977 yılında da bitirilmesi öngörülmüş oklu
ğu halde, özel teşebbüs elindeki kömürlerin iyi 
kullanılamaması ve özel teşebbüsün bu kömür 
ihtiyacını sağlayamaması endişesi dolayısıyle 
kömür işleyen Soma Santralı inşaasmdan vazge
çilmiştir. Tabiî memleketimizin elektrik enerjisi 
yönünden çok sıkışık bir duruma girmiş olması 
daha dikkatle çalışmamızı gerektirmektedir. 
Halbuki Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
kabul edilmiş olan bir ilke, «Elektrik enerjisi 
üretiminde öncelikle kaynaklarımızdan yararla
nılacaktır.» şeklindedir. Soma'da bu santral ya
pılamadığı takdirde bunun alternatifi aynı bü
yüklükte fuel - oil ile işleyen bir santral olacak
tır. Oysa ki bugün bütün dünya gittikçe azalan 
ve o oranda pahalılaşan ve yarattığı çevre sağ
lığı sorunları yönünden daha tehlikeli olan fuel 
- oil ile işleyen santralları kurmamaktadırlar. 
Görülüyor ki bizim fuel - oil ile işleyen santral 
kurmalınızda çelişkili, sakıncalı yanlar vardır. 
Ayrıca fuel - oil ile dışa bağlılığımız artabile
cektir. Bu nedenledir ki, Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânında kabul edilen, «Enerjinin sürek
liliği, 'güvenirliği ve ucuzluğu sağlanacaktır» 
ilkesine, fuel - oil santrali arının, son derece ih
tiyaçlar, son derece önemli sebepler olmadıkça 
yapılması aykırı düşmektedir. 

Sayın senatörler; bugün millî politika hali
ne getirilmek istenilen sanayileşmemizin gereği 
olarak, gerek genel cııerjidcı gerekse elektrik 
enerjisinde bu gibi sanayileşmemize -olumsuz 
yönden etkide bulunacak dar boğazlar yarat
maktan kaçınmalıdır. Bütün sektörler için 
de bir altyapı yatırımı olan elektrik enerjisinde 
Devlet Tekeli esas olarak kabul edilmiştir. 
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Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında, «Sa
nayileşmenin ve yükselen yaşama düzeyinin ge
rektirdiği 'elektrik enerjisi ihtiyacının zamanın
da (kararlı ve güvenilir bir biçimde sağlanması 
için 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nunu çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacak
tır» denilmektedir. (Resmî Gazete, Üçüncü Beş 
Yıllık Plân 185 nci sayfa 1115 sayılı ilke ve 187 
nci sayfa 1124 sayılı ilke) Yani, bu millî kuru
luşumuza en önemli görevlerden biri verilmiş 
bulunmaktadır. Bu kuruluşun yönetimine karşı 
ve haksız, amacı ne olursa olsun, yöneltilen 
olumsuz propagandalardan kaçınılmasını öneri
yoruz. Her iyi teşebbüsün kuruluşu sonunda 
meydan boş bırakıldığı takdirde, onu yıpratma 
çabalarının gösterilmesi, az gelişmiş ülkelere öz
gü bir haldir. Hükümetin bu konuda dikkatli 
davranmasını rica ediyoruz. 

Sayın senatörler; TEK Kanunu, üretim te
sislerinin kurulup kullanılmasında, hidrolik 
menşeli olanlar hariç, TEK^i diğerlerinden so
rumlu kılmıştır. Hidrolik tesislerin inşa asını da 
Devlet Su İşlerine, işletmesini TEK'e vermiştir. 
1995 yılında eşitlikler içinde Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna üye olacak memleketimizin; yani 
hızla sanayileşmek durumunda olan memleketi
mizin temel mal niteliğinde olan enerji sektö
ründeki ilgili kuruluşların çalışmalarında tered
dütlere mahal verecek bir tutum içinde bulun
durulmasını tehlikeli buluruz ve bu noktayı, son 
zamanda kulaklarımıza 'gelen şeyleri de düşüne
rek Hükümetin dikkatlerine sunarız. Çünkü, 
1995'de hedef, genel enerji ve elektrik enerjisin
de bugüne oranla genel enerjide 5, elektrik 
enerjisinde ise 10 kat fazla bir duruma gelme
mizi plân ifade etmektedir. (Üçüncü Beş Yıllık 
Plân Resmî Gazete 185 nci sayfa, tablo 435) 
Böyle bir zorunluğun etkisiyle 1970 yılında da
ğınık bir halde bulunan ve elektrik ile uğraşan 
kuruluşlar çok isabetli olarak bir çatı altında 
toplanmıştı; personel, zaman ve para kayıpları 
böylece önlenilecekti ve TEK, bu istikametteki 
çalışmalara başlamıştı. 

1953 yılında Birinci Enerji İstişare Kongre
sinden itibaren başlayan bu tür çalışmalar, bu 
konularda Hükümetin polemik kabul etmeye
cek kadar açık olması gereğini de ortaya koyar. 

Değerli arkadaşlarım; elektrik enerjisi ko
nusunda yabancı ülkelerden bâzı örnekler ver

mek ihtiyacını hissediyoruz. Çünkü yanlış anla
yışlar da var; 

İtalya'da 6 . 12 1962 gün 1643 sayılı Kanun
la kurulan ENEL İtalya'da elektrik enerjisini 
üretim, ithal, ihraç, dağıtma ve satmayı Devlet-
leştirmiştir, millileştirmiştir. 

İngiltere; elektrik kaynaklarını 1926 yılında 
millileştirmiştir. 

Fransa'da elektrik ve havagazı ımiillîleştiril-
miştir, (Electricie de France, Gaz de France) 
sağlanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde; 1934'de köy 
elektrifikasyonu, 1945'de Devlet Ortaklıkları 
Murakabe Kanunu çıktıktan sonra 'elektrik işle
ri Devletin yönetimi altında yürütülmektedir. 

Bizde de TEK, 2 yıldan beri çalışmalarla bir
takım tecrübeler kazanmış bulunmaktadır; an
cak TEK Kanununda düzeltilmesini istediğimiz 
bâzı hususları arz etmek isterim. 

Belediyelerin ellerinde bulunan şehir içi da
ğıtım şebekelerinin TEK'e verilmesi gereklidir. 

İmtiyazlı şirketlerin imtiyazlarının Devletçe 
satın alınaralk TEK'e devredilmesi ya da imti
yaz sürelerinin beklenerek artık imtiyaz sürele
rini uzatan bir politikaya veya olanaklar hazır
lamaya imkân verilmemelidir. 

Sadece enerji amacında kullanılacak su kay
naklarından (elektrik enerjisi istihsali işini de 
TEK'e vermelidir. 

Şimdi bu arada bir hususu ifade etmek. isti
yorum ; bu yıl uygulanması istenilen teşvik ted
birleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
altyapı yapacak kuruluşlarla işbirliği ve temas 
kuramamış olması aksamalara sebebiyet vermiş-
tir. Halbuki 1972 yılı İcra Plânının 171 nolu 
tedbirinde, «Sanayi kuruluşları teşvik tedbirle
ri için Devlet Plânlama Teşkilâtına müracaat 
«derken, TEK'ten elektrik enerjisi temin ettiği
ne dair belge alacaklardır» hükmü vardır. Bu 
tedbirin son yılda çıkarılmış olmasını sakıncalı 
bulmaktayız, Çünkü işi zayıflatır ve böylece sa
nayide, sanayie zamanında elektrik enerjisi ve
rilmemesi gibi bir durumun ortaya çıkmasına 
sebebiyet verebilir. 

Çok değenli arkadaşlarım, buraya gelmişken 
Keban konusuna dokunmadan geçm'ek mümkün 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Keban'ın kamulaştır
ma konuları dışında teknik konularıyla saym 
Hükümetin çok ciddî ilgilenmesi zorunluluğu 
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vardır. Şu anda kamuoyuna aksetmiş olan du- i 
ramlardan daha başka konularla karşılaşmak 
ihtimalleri teknik olarak bulunmaktadır. Keban 
projesinin bitirilip bitirilememesi yönünden da
hi, Keban'da teknik hizmetlerin götürülüp gö- | 
türülmeme sinin gereği yönünden dahi Hükünıe- [ 
itin inceleme yapmasının gereğine ben şahsen 
inanıyorum. Sebebi şu : 

Değerli arkadaşlarım, Keban'ın 1973'de su 
tutabileceği Devlet Su İşleri tarafından söyle
nilmiştir. Halbuki şu anda Keban'da, 250 metre 
tulünde bir tünel geçildikten sonra bir mağara 
doldurulacaktır ve Elektrik Etüt İdaresinin bu 
hizmeti yapabilmesi için Elektrik Etüt İdaresi 
henüz ilgili makinaları getirmemiş bulunmakta
dır. Ayrıca 1.80 metre derinlikte bir mağaranın 
da çıkmış olduğu ve bu mağaranın doldurulma
sının gerektiği söz konusudur. Ayrıca ben Ke
ban'ı gezdiğim zaman oradaki işi yürüten şan
tiye şefine haritalar üzerinde santralın transtas-
yon yapılmış olduğunu, döndürülmüş olduğunu 
görünce bir sual sordum. Dediler ki «Santral 
altı da iyi etüt edilmemiş». Teknolojinin bu ka
dar fazla yanılmasına imkân olmayacak kadar 
ileri olduğunu ben şahsen kabul ediyorum. Sant
ralın bu tür döndürülmüş olmasından dolayı bir 
yük kaybı olacağını ve yük kaybının enerjiye 
intikal edeceğini, üretilmesi lâzım gelen enerji
den daha az enerji üretildiğine, Türkiye'nin 
elektrik ihtiyacı geriden geldiğine göre tüm 
enerji kullanıldığı takdirde, bu noksan enerji
nin Türkiye'ye 10 yılda, 20 yılda. 30 yılda kaça 
mal olduğu konusunu iyi etüt etmesini Hükü
metten özellikle rica ediyorum. Sebebi şudur : 

Tortum santralının kabulü söz konusu iken 
% 10 ilâ 15 randıman düşüklüğünden dolayı 
önümden bir onay alınmıştı; onayı sonra değiş
tirdim. O zaman kavitasyon sebebiyle randıman ı 
düşüklüğünü söylemişti. Olmuş bir olayı arz 
ediyorum. Bir komisyon kurmak suretiyle ince
lettirdiğimiz vakit, bu tür enerji kaybından do
layı Türkiye'nin uğrayacağı zarar hesaplandı. 
(Çünkü o zaman memurlar bana «Enerjiyi nasıl 
olsa kullan almayacağız.» diyorlardı, şimdi iki 
kasaba, kullanıyor.) Bu etüt yapıldığı zaman, 12 
yıl ve 20 yılda enerji kaybından dolayı Türki
ye'nin 12 milyon lira zararı olacağı hesaplanıl
dı ve ben 500 bin lira ceza ile az kala bu onayı 
kabul ediyordum. Daha fazla detaya girmiyo
rum, son derece enteresan şeyler vardır; ELİN [ 
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Firmasının davetleri var, vesaire var, bakanla
rın girmesi var. Sonra ELİN Firmasının profe
sörleri ve bizim profesörlerimiz oturdular ve ka-
vitasyondan değil, türbin çapından bu aksaklı
ğın olduğu ortaya çıktı. O zaman bizim şiddet 
hareketlerimizden yakınanlar şu sonuçla netice
lendiğini görmüşlerdir. Bir kuruş vermeden ora
daki türbinler ELİN Firması tarafından değiş
tirilmiştir. Bugün Devleıt Başkanımız olan sayın 
Cumhurbaşkanımız da o gün Genelkurmay Baş
kanıydılar. Giden türbinler batmıştı, Türkiye' 
de yolda çökmüş olan kamyon ve türbinler as
kerî kuvvetle beş dakikada Ankara'dan ıemir 
verilmek suretiyle alındı. Bizim tutumumuzla 
16 bin dolar o suretle kazanılmıştır, böyle bir 
sonuca varıldı. 

Demek istiyorum ki, Tortum gibi 15 bin 50O 
takatli bir yerden enerji kaybından bu derece 
zayiat olabilirse, Keban'da, üzerine basa basa, 
altını kalın çizgilerle çize çize ve yüksek sesle 
söylüyorum Hükümete, inşallah Tanrı ömür ve
rir 1979'da ancak biter Keban. 1979'dan (daha 
erken Kebanı Türkiye hizmetine sokacak Hükü
metleri ve teknisyenleri ben kutlayacağını. İn
şallah arızalar çıkmaz; ben yanılmayı çok arzu 
ediyorum, çok memnuniyetle karşılayacağım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bunu günün 
önemli konusu olması dolayısıyle arz ediyorum; 
inşallah çok kuşkucu olmamdan dolayı böyle 
düşünmüş olurum ve bu tesis söyledikleri gibi 
1974'te arızasız olarak, gelecek 50 sene 100 sene 
tehlikesiz olarak hizmet etmek kaydıyle Türk 
Milletinin hizmetine girer. Sözlerimi düşünerek 
kullandım, inşallah ben yanılırım. Sebebi, siyasî 
mücadeleler sebebiyle etütlerin bana göre hızla 
yapılmaması ve işin polemik mevzuu yapılma
sıdır. İstanbul köprüsü de öyle olmuştur. Ben 
İstanbul köprüsünden yana olan yazılar yazmış 
ve yana olan fikirler söylemiş bir arkadaşını
zım. bu iş bu noktaya gelmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, çok önem verdi
ğim bu konuda bu teknik arızalar bakımından 
söylüyorum. Eğer yanlış ifade ettiysem onu dü
zelteyim; Keban hayırlı bir hizmettir, yerinde 
yapılmış bir hizmettir, teknik etütleri yönün
den, teknik kusurlarının giderilmesi yönümden 
söylüyorum, yanlış anlaşılmasın; çünkü ben Ke-
banm yapılmasından yana olan bir kişi idim o 
zaman. Belki cümleyi hızla söylerken yanlış an-
lattıysam eğer, onu tashih ediyorum. Demek is-
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tiyorum ki, birçok büyük mağaranın bulunduğu 
bir barajın altındaki boşluğu biz bulabilmeliy
dik. Bu, siyasîlerin kusuru değil. Eğer acele 
edilmeseydi, belki etütleri bir iki sene daha, bir 
sene daha uzatmak imkânı olsaydı, bu kusurlar 
çıkmayabilir ve 1973'de hizmete 'girendi demek 
istiyorum. 

Hükümet Programında Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi ya da az gelişmiş yörelerimiz 
için önemli bir hüküm yoktur. Ancak Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plâmmızdaiki hükümler ve 
Hükümet Başkanı dahil, bâzı üyelerin açıklama
larından bu yörelere önem verilmek istenildiği 
görülmektedir. Az gelişmiş yörelerin nasıl kal-
nacağma ait başka memleketlerin tecrübeleri, 
(kalkınma modelleri vardır. «Her ile bir fabri
ka» sloganı ile dağınık ve savruk bir çalışma 
içinde telâşa girmemelidir. Sayın Balkan, bu söz
lerime lütfen dikkatinizi rica ediyorum; doğuda 
kalkınmamış bölgelere, her ile bir fabrika yap
makla bir kalkınma yolu, yöntemi olacağını 
inanmadığımızı ifade ettim. Bu konuda eksikler 
olmasına rağmen Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı tarafından Nisan 1971 gün «DPT 
1039 - M : 12» işaretli yayınlanan çalışmanın 
hiç olmazsa dikkate alınmasını öneriyoruz; böy
le bir çalışma varken, «Her ile bir fabrika» den
memesi için. 

Kısaca başka memleketlerden modeller ver
mek isterim. 

Amerika Birleşik Devletlerinde Tennese Va
disi Kalkınana Plânı; İtalya Güney Kalkınma 
Plânı (Mezzogiono) Roma dahilindeki adalar 
dahil olmak üzere 131 321 km2'de 21 milyona 
yakın nüfus yaşamaktadır; ' Brezilya kuzeyin
deki Kuzey Doğusu Kalkınma Plânı; Halanda' 
nın Doğusu Plânı; İngiltere İskoçya Doğusu 
Plânı gibi birtakım plânlar varken, başka yön
temler, başka bir yol aramanın doğru olmadığı
nı ifade etmek isterim. Bu nedenle asıl teşvik 
tedbirlerinin doğu ve güneydoğuya yönelik ol
ması ve altyapı donatımının bu bölgelere yo
ğunlaştırılması gereğine inanıyoruz. Sayın Ba
kanın, kurulacak bankayı bahsetmiş olmaları 
ve yasanın Meclise gelmiş olmasını, eğer yasa 
bu amacı sağlıyorsa, memnunlukla (karşılıyoruz. 

Başlangıçta yüksek maliyetler çıkması gibi 
olumsuz görünen engelleri zaman içinde telâfi 
edecek büyük bir potansiyel ve yararlar oldu
ğu ortaya çıkacaktır, bu bölgeye uzandığımız 
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I takdirde, örneğin İtalya'da 100 liretlik bir ge
lir sağlamak için 330 liret güneyde; az gelişmiş 
yöresi olan kuzeyde ise 840 liretlik yatırım yap
mak gerekmiştir. Bu bölgelerin ciddî »olarak in
celenmiş tedbirlerle kalkınmasına dikkat edil
melidir. Bizim doğu ve güneydoğu bölgelerimiz;-
de idil, kültür birliği kuracak çalışmaların des
tekleyicisi olacağız. Eski Hükümetler yatılı böl
ge okullarını buralara yoğunlaştırmakla isabet
li hareketler yapmışlardır, aynı politikanın de
vamında isabet olacağı kanaatindeyiz. 

I Gerçekte yurdumuzun doğal potansiyelinin 
pek önemli bir kısmı, sözünü ettiğimiz bu böl-
geerdeclir. Bu bölgelere çok yönlü genel bölge
sel plânlar açısından da bakılmalıdır. Bölgeler-
asarı dengesizliğin giderilmesiyle nüfusuınrazun 
topraklarımıza homojen olarak yerleştirilebil
mesi, siyasî ve toplumsal sorunlarımızın çözü
mü de bu bölgelere gösterilecek özenle çok iliş
kilidir. Devlet Plânlama Teşkilâtımız bu bölge
lerde endüstri ve tarımsal kalkınma arasında 
organizasyonu öngörmüş bulunmaktadır; bu il
ginç bir durumdur. Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın üç dört sene evvel başlamış lolduğu çalışma
ya, bu bölgelerde orgnize sanayi bölgelerine Sa
yın Ucuza! da konuşmalarında işaret etmişler
di. Bu bölgelerde organize sanayi bölgeleri, sa
nayi siteleri, geniş çapta transit ulaşımının ge
liştirilmesi, kalkınmanın bölgenin doğal kay-
naklarıyle ilişkili olarak verimli bir şekilde yü
rütülmesi gereklidir. 

Topraklarımızın ekonomik kullanılması Do
ğu Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde vakit ge
çirmeden ilgilenmeyi zarurî kılmaktadır. Ancak 
tekrar ediyoruz «Her ile bir fabrika» yapma 
yolundan bu iş geçmez. 

Doğu sınırına kadar dayanan verimli mera
larda hayvancılığa ve hayvan ürünlerine önem 
verilmesini, bu vadide endüstriye gitmeyi Ma
latya, Erzincan, Elâzığ ve Muş ovalarında su
lamalar yapılarak gıda endüstrisinin Bingöl -
Tatvan platosuna götürülmesini, istihdam kapa
sitesi yüksek olan tekstil endüstrisinin Erzu
rum - Kars - Ağrı platosu ve Diyarbakır'a çe
kilmesi görüşlerimizin Hükümetçe etüt edilme
sini diliyoruz. 

Tekrar ve önemle ifade ediyoruz ki, Devle
tin teşvik sisteminin buralar için ciddî öncelik
lerle işletilmesi vazgeçilmez bir önem taşımak-

I tadır. 
95 — 
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Bugün istanbul'umuzun 40 ilâ 70 km. çev
resi geri ikalmış bölge olarak zorlama bir kabu
lle tabi tutulmakta, teşvik tedbirleri yine İstan
bul civarına endüstriyi yığacak biçimde yürütül
mek istenilmektedir. Bu hal disiplinsiz bir icra
at ile istanbul'un geleceğinde sorunlar yarata
cak nitelikleriyle sürdürülmektedir. Böylece İs
tanbul, bu gidişle, (toplumsal sorunlar dışında 
çevre sağlığı sorunu ile de karşılae aktır. Bu
gün Japonya'da yaz ve kış hava ve su kirlen
mesinden büyük şehirler rahatsızdır. Balık yi
yen, su içen ve bundan dolayı ölen Japonların 
sayısı 'az değildir. Bu yıl Tokyo'da 49 kişi ölmüş
tür. Sanayi sonrası şehirler problemi dünyayı 
meşgul ederken, bizim bunlardan habersiz gibi 
uygulamalara girmemizi iyi bir değerlendirme 
olarak kabul etmiyoruz. Halen 30'a yakın en
düstri 'kuruluşu İstanbul çevresinde Çerkezköy' 
de müsaade istemişler ve bu müsaadelerini de 
bir teminata bağlanmadığını ve Devlete altyapı 
yatırımı vesaire 'gibi hizmetler getireceğini, ay
rıca bâzı spekülasyonlara meydan verebileceği
ne de işaret ederiz. 

Dengeli kakınma bir yana, ülkemizin doğa 
güzelliklerinin artık düzeltilmesi olanak dışı 
olacak bir şekilde Tanrının Türk Milletine âde
ta lütfederek bahşettiği İstanbul ve dolayları 
güzelleğini kirletmeye hiç bir zaman Türk Hal
kının ve Türk Devletinin hakkı olmamalıdır. 
Bu bakımdan çok dikkatle üzerinde durulması
nı arz ediyorum ve şimdi bir bilimsel çalışmanın 
sonucunu da vermek isterim. 

İstanbul nâzım plân çalışmalarında Türki
ye'nin yabancılarla da ilişki kurmak üzere gü
vendiği şehirdi er çalışmışlardır. Bu nâzını plân 
çalışmalarına göre Büyük ve Küçükeekmece 
gölleri İstanbul'un artacak nüfusuna su temini 
için ayrılmıştır. Tersine endüstrinin buralara 
kaydırılmaması üzerinde durulmuştur. Endüst
rinin büyük enerji kaynaklarına ihtiyacı vardır. 
Doğu vs Güney - Doğu Anadolu'da endüstri ku
rulmaması halinde, bu bölgelerdeki enerji kay
naklarından üretilecek elektrik enerjisinin batı
ya iletimi çok pahalıya malolacaktır. 

Değerli arkadaşlarım bugün kurulu gücü
müz 2 .300 megavattır. Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu'da 5 bin megavatlık bir potansiyel yat
maktadır. Bu potansiyeli, yapılan tesislerle sa
nayi oraya götürülmediği takdirde, batıya taşı-
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J ma son derece pahalıya malolacaktır. Bu baş
langıçta fizibilite bakımından dikkate alınma
yabilir. Şu anda Türkiye'de enterkonnekte şe
beke 154 kilovatla iletim yapmaktadır, 380 kilo
vatla iletim yapılması gerekebilecektir. Hattâ 
Afşin civarındaki enerji kaynakları ve Keban 
devreye girdiği takdirde bu iletim hattının 780 
kilovatla iletilmesi gereği hâsıl olabilecektir, 
teknik olarak. Bunun en pahalı bir taşıma sis
temi olduğunu, burada biraz da teknisyen ola-

I rak arz etmek isterim. 

Bir başka konu ela; Sanayi ve Teknoloji Ba-
j kanlığımızın az evvel arz ettiğim gibi, müteşib-

bislere sadece belge vermesi ve başka bir temi
nat almaması hususudur. Bu son derece sakm-

I cali bir durumdur ve Hükümetin dikkatini çek
mek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; bütün bu arz ettiği
miz konuları, teknisyenler düzenleyeceklerdir. 
Yetişmiş, uzmanlaşmış ve uzmanlaşacak perso
nelimizin başka ülkelere göçünün önlenmesi 
gereklidir. Teknik personel yetiştirilmesinde, 
kullanılmasında hükümetlerin olağanüstü dik
katli davranmaları gereklidir. Komisyonlarda 
ve genel kurullarda hemen her hatibin üzerin
de durduğu bu konu nedense gereği gibi değer
lendirilmemektedir. Ecnebi teknik personel kul
lanılmasında çok hassas ve imsakli davranılma-
sı zorunluğuııu tekrar tekrar arz ederim. 

Dünya Bankasından alacağı yardımlarla İs
tanbul altyapı tesisleri 13 milyarlık bir yatırı
mı oluşturacaktır. 13 milyarlık yatırımı yaban
cı mühendislerin incelemesiyle yaptırma, yaban
cı teknisyene ihtiyaç olabilir tabiî, sadece on
lara yaptırma yolunda, eğer o yabancı mühen
disler % 1 hata yaparlarsa 130 milyon lira sa-
deee masabaşı hatadan gidebilir. Böyle büyük 
yatırımlar içerisinde yetişmiş elemanlarımızın, 
başka ülkelere 2 5Ö0 lira yan ödeme alamama
larından dolayı göç etmesi sebebiyle dışarıdan 
8 bin dolar. 12 bin dolar aylıkla teknisyen ge-

• tirilmesine yol açacak bir uygulamadan, biliyo
rum Maliyenin ve Devletin zorluklarını, kaçı-' 
nılmasım rica ediyoruz. 

Topraklarımızın kullanılması ve yerleşme 
yerlerinin sen derece önemi olduğuna inanıyo
ruz. Bir nebze de bu konuya değinmek isterim. 

19 ucu Yüzyıl, sanayi devrimi ile büyük is-
I tilıdam hacmi ve istihdam türü getirmiştir. En-
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düstrileşmiş ülkelerde kır nüfusu c/c 8 - 10'a in
miş bulunmaktadır. Bu vereceğimiz tablolar da' 
görülmektedir; zaten literatürde de vardır. 

Değerli arkadaşlarım; ihtiyacın şiddeti top
lumları geleneklerinden bile koparır. Aç kalma, 
topraksız kalma, konutsuz kalma tehlikesi top
lumlara beklenilmeyen hareketler yaptırabilir. 
Bu nedenledir ki; şehirleşme ve toprakların kul
lanılması konusu hayatî bir önem taşımaktadır. 
'Cağımızda üretim ilişkileri değişmiş, tarım ke
simi feodal yöntemlerden sıyrılmıştır. Tarıma 
teknolojinin girmesi, toprakların ufalması, kı
rın bitmesi, şehrin çekicilik kazanması köyler
den şehirlere akımı hızlandırmıştır. Yabancı 
ülkelerde önceleri endüstrileşmiş büyük şehir
ler etrafında bir asalaklar (Lumpenproletariat) 
teşekkül etmiştir. Bu. teknik tabirdir. Bu halin 
endüstri ile ilişkili olması halinde sakıncalar1 

kısa zamanda giderilmiştir. Yabancı ülkeler İm
ini giderebilmişlerdir. Bu asalaklık geçici ol
muştur. Memleketimizde gecekondu buna mua
dil oluyor. Çoğu kez aynı biçimde gelişmemiş
tir. Bizdeki asalaklık, endüstrileşme ile ilgili 
olmadığı için. yani endüstri olmayan şehirler 
etrafında dahi gecekondulaşma kalıcılık vasfı 
kazanmıştır ve bu arada gecekonducuıuğu tica
ret haline getirmiş olanların iradeleri geçerli
lik kazanmıştır. Bu tip gecekondu tacirlerinin, 
az da olsa kendilerinin baskı grubu liderleri 
oldukları, ya da arkalarında büyük oy temsil 
ettikleri telkinini yapmış olmaları bâzı cezaî 
tedbirler almayı belki de zorlaştırmaktadır. 
Böylece hareket, yani dolaylı yoldan bir ölçüde 
icraatlar bu baskı grupları karşısında lâyıkı 
veçhile yürümemektedir. 

^ayın senatörler-, şehirleşmenin ülkenin eko
nomik ve toplumsal yapısından bağımsız kala
cağı düşünülemez. Şehirleşme ile toplum yapısı 
ve ekonomisi arasında çok ilginç bir bağ var
dır. Ekonomik ilişkiler, sermaye hareketleri, 
sermaye birikimi, üretimin verimliliği, gelir se-
viyesinin artması gibi türlü işlemler hep m>e-
kânda cereyan eder. Mekân ise yerleşme yerle
ridir. Xüfus arttıkça, toplumlar uygarlaştık-
ça bu halin, şehirler ve yerleşime yerlerinin öne
minin daha çok farkına varılır. İtiraf edeyim 
ki; biz de henüz toprakların kullanılması öne
mini gereği gibi aydınlar dahi kavramamış bu
lunmaktadırlar. Çünkü topraklarımız başka ül
kelere nazaran daha geniş görünüyor. 
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Çağımızda gelişmiş ülkelerde pek önemli 
sorunlar başgöstermiştir. Bu sorunlar, atom dö
nemi şehirleşmesi, başka bir deyimle sanayi son
rası şehirleşmesi dönenidir. Bu, olağanüstü so
runlar .yaratmaktadır. Bir Ankara'nın havası
nın kirlenmesinin ne büyük dalgalanmalar yap
tığını düşündüğümüz zaman, Türkiye'nin bu 
tür şehirleşmelerde başına neler gelebileceğini 
bugünden hesaba katmak pek kolaydır. 

Hava kirlenmeleri, kıyıların, suların fenalaş
ması. toprakların yetmemesi büyük dertk r ya
ratmıştı!'. Birçok ülkeler'de seçim mücadelele
rinin konularını bunlar teşkil etmektedir. 1965 
yılı Xe\v - York Belediye Başkanı seçimlerinde 
Xew - York havasını temizleme propagandası 
ile seçim yürütülmüş ve kazanılmıştır. İlimi 
adamları, insanların dünya topraklarına sığ
maması. insanların ileride doymaması, içecek 
su bulamamaları sorunları ile dünya nüfusunun 
hızlı artışı karşısında ne denli mücadele edecek
lerini düşünüp uykularını kaçırırken, bizim 
topraklarımızı fena kullanmamızı hoş görmek 
mümkün değildir. 

Türkiye Yi e daha çok adette büyük şehir ya
ratma politikasına Atatürk zamanında başlan
mıştır. Tek büyük şehrimiz olan istanbul'dan 
o tarihlerde kopulmuştur. 500 bin nüfusa yak
laşan ve aşan 3 - 4 kentimiz vardır. 100 bin nü
fusu asmış 20 şehrimiz vardır. 

Değerli senatörler, asıl plânın plansızlık ol
duğunun savuuulabildiği bir dönemin hâtırası 
olarak gelişen disiplinsiz şehirleşme, cesaretsiz
ken yakalanıp, irade içi bir gidişe alınamadığı 
gibi bugünü zorlaştıran fena alışkanlıklar ka
zanılması da önlenememiştir. Olay küçükken 
tedbiri alınmamıştır. Bu nedenle bu konunun1 

temelden gelen bir zorunluluğu vardır. Batı 
memleketlerinde «SlamJ» denilen gecekonducu-
luk bizde bambaşka bir biçimde, bir yanı ile de 
konut sorununu çözecek bieim'de gelişmektedir. 
En kötü çözüm yolu ile gecekondu peyk şehir
ler büyük şehirlerimizin çevresinde gelişmekte
dir. 1950 yılında park, bulvar, röfü.j, çocuk bah
çesi, spor alanı, hipodrom, stadyum ve şehir 
sağlığı, şehir havasının temizliği ile yakından 
ilgili olan yeşil saha Türkiye'de kişi başına 5,1 
metrekare iken, daha gelişmesi gerekiyorken. 
yılımızda % 100 azalarak yeşil saha alanı kişi 
başına 2 metrekareye düşmüş bulunmaktadır. 
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Bölge plânlarının yetersizliği, bunlarda di

siplinin sağlanamaması, toprak fiyatlarının ser
best piyasa kurallarına göre, oluşmasının önle
nememesi. paramızın değerindeki kararsızlık 
halkımızın mülkiyet tutkusu ile birleşerek mem
leketimizin geleceği için önemli toprak kullanıl
ması soranları yaratmaktadır, yaratacaktır. 

Topraklan nüfuslarına göre çok dar olan 
ülkelerde bile kişi başına yeşil saha alanı 15 - 2o 
metrekaredir. Bu bütçe yalında da arz ettiğim 
bu konuda ferahlatıcı bir tedbir gelmediğini 
görmekteyiz. 

1967 yılında uygulanmaya başlanan 775 sa
yılı Gecekondu Kanununa göre 1967 yılından 
sonra yapılacak gecekonduların yıkılması ge
rekmekte idi. Kanun hazırlanırken önce uçak
larla fotoğraflar çekilmiş ve sonra yer tespit
leri ile gecekonduların adedi tespit edilmiş, on
dan sonra 775 sayılı Kanunu çıkaran Yüce Mec
lislere sunulmuştur. 1945 yılından 1967 yılma 
kadar 400 bin gecekondu yapılmış olduğu böy
lece tespit edilmiş olduğu halde son 5 yılda ilâ
ve olarak 450 bin daha gecekondu yapıldığını 
görmekteyiz. 

Görülüyor ki; 775 sayılı Kanuna göre ıslah 
ve önleme bölgelerinde Hazineye ait arsaların 
usulüne göre dağıtılması gerekirken, bir başka 
yöntem uygulanmaktadır; yani 1967 yılından 
smııa yapılan gecekondular bu haktan yarar
lanamazlar. Hazine arsalarının amaç dışı ve dü
zenleyici yoldan saptırılarak kullanılması top
raklarımızın israfıdır. Bu israfı önlemek için 
1971 yılında geçici durdurmalar müktesep hak
lar saklı kalmak üzere uygulanmıştır. 1967 yı
lında. çıkarılmış olan Gecekondu Kanununa gö
re o tarihe kadar yapılmış olan gecekondular 
ancak bu haklardan faydalanırlardı. Ondan son
ra yapılacak gecekondular bu haklardan fayda
lanamaz. Binaenaleyh, bu tür hakların düzen
lenmesi için alman tedbirler ne yasa organları
na karşı tedbirlerdir, ne de kanun dışı tedbir
lerdir.- Yeni tedbirler geliştirmeden Hazine ar
salarının dağıtılmasının etüde muhtaç bir hal 
olduğunu belirtmek isterim. Bu tedbirler alına
madığından ve seçimlerin yaklaşmasından olsa 
gerek, bugün yetkililer bile gecekondulara kat 
verilmesi ve geniş ölçüde uygulamalara izin 
verileceği yolunda beyanlarda bulunabilmekte 
ve belediye başkanları demeçleri ile yarışırken, 
Hükümet bu konularda hiçbir eğilim belli et-
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memektedir. Televizyonlardan dahi bunları din
lemekteyiz. 

£>ayın senatörler; özellikle mülkiyet hak
kına değer veren arkadaşlarıma hatibediyorum. 
Bildiğiniz gibi 775 sayılı Kanunda gecekondu 
şöylo tarif edilmiştir : 

«Gecekondu, başkasına ait arsada veya ara
zide zorla, teknik ve sağlık şartlara genellikle 
uymaksızın yapılan yapılardır.» 

Demek ki, bunları teşvik ederken başkaları
nın tapulu taşınmaz mülküne yumruk zoru ile yapı 
yapılmasına rıza göstermeyi peşin olarak kabul 
etmiş oluyoruz. Hele hele toprak işgallerine 
kızan, toprak mülkiyetine değer veren çevrele
rin bilerek ya da bilmeyerek bu olguyu teşvik 
etmelerindeki büyük çelişkiyi sadece enteresan 
buluyorum. 

Disiplinsiz şehirleşmeyi önlemek için o hal
de bâzı öneriler sunmak zorundayız. Bu öneriler 
nelerdir? 

1. Plânın yasama, yürütme ve yargı gibi 
toplum varlığını düzenleyen ve yöneten bir dör
düncü kuvvet ağırlığını kazanacak gibi kulla
nılması. Bu. imar plândan ve nâzım plânlardır, 

2. Ulusal, 'ekonomik ve sosyal kalkınma 
plânlarının fizikî plânlarla bütünlenmesi gere
ği temin edilmelidir. 

•). Az gelişmiş yörelerimizde altyapı dona
tımı yaparak endüstrileşmenin yeni merkezlere 
kayması sağlanmalıdır. Bölgesel gelişme mer
kezleri ve bunların ardından şehirsel kademe-
1 eşmeler oluşmasında irade Devletin elinde ol
malıdır. 

Türkiye'de saptanmış olan 24 gelişme mer
kezinin metropoller, büyük merkezler, gelişti
rilecek merkezler halinde sürdürülmesine ihti
yaç vardır. 

4. Ama imar plânlarında neyin, nereye, ne* 
zaman, kaça yapılacağının saptanması ve alına
cak tedbirlerle şehirleşmenin yozlaştırılmasımn 
önlenmesi, arsa spekülâsyonları ve düzensiz, ka
nunsuz gecekondulaşmanın önlenmesi gerek
lidir. 

5. Şehirlerde kamunun yarattığı değer ar
tışlarının değeri ölçüsünde kamuya dönmesini 
sağlayacak araçların tespiti ile bunların işletil-* 
meşinin temin edilmesi zaruridir. 

fi. Toplu konut kuruluşlarının daha etkili 
biçimde organizasyonu, yapı tasarruflarının da-
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ha ilgili günün koşullarına elverişli yasaların 
çıkarılmasını dileriz. 

7. imar plânlarına ve mülkiyet hakkına 
ters düşen emrivakilerde, gecekondu gibi, tapu 
vermelerinde üslenme hakkının kamuda kalma
sının temin edilebilme yollarının hukukî ve tek
nik bakımdan incelenmesine gerek vardır. 

Konuyu biraz açmak ihtiyacını duyuyorum : 
Demin, tarif ettiğim gecekonduya değiniyorum. 
Birisi zorla gelip gecekondusunu yapacak, şe
hirleşme ilerleyecek. Birtakım altyapı yatırım
ları ile, Devlet yatırımları ile gideceksiniz, 3 
bin lira değerinde olan gecekondunun 5 sene, 
10 sene. 15 sene sonra 2 milyon lira gibi bir de
ğer kazanması halinde, zorla alınmış olan bu 
toprağın, yine işgalciye yapmış okluğu hizmet 
karşılığında yapının bir kısmının . verilmesine 
evet, fakat 20 katın 20'sinin de kendisine hak 
tanınmasına hayır. İşte bu üslenme hakkının 
da etüt edilmesini öneriyoruz. 

İki yıldan beri bitirilemeyen aşağıdaki yasa
ların kesinleştirilerek Meclislere gönderilmesin
de ,sayısız faydalar vardır. Yukarıda arz etti-' 
ğim hususların, sözlerimin basında da söyledi
ğim gibi kendimize göre de temenni ve çareleri
ni söylememiz gerekecektir.' Şimdi bu söyledik
lerimizi sağlayacak kanunlar ya da yasalardan, 
tedbirlerden bahsediyorum : 

Konut sorunlarını düzenleyen Konut Kanu
nu tasarısı ile Arsa Ofisi Kanununu arsaya iliş
kin tüm kamu düzenlemelerini yürütecek nite
lik ve yeterliğe getirecek biçimde değiştirmek. 

Gecekondu Kanununun, oluşmuş gecekondu 
bölgelerinde ıslah ve tasfiyesine ilişkin sınırlı 
bir kanun haline getirilmesi, önleme işlemleri
nin şehirsel gelişme sorunu ile bütünleştirilerek 
götürülmesi. 

Ben gecekondu vakıasını, olgusunu inkâr 
etmiyorum; ama disipline alalım diyorum ve bu
nun için ucuz konut yapımına elverişli alanlar 
düzenlenmesi ve izinsiz yapıların ıslah ve tasfi
yesi hakkındaki kanun tasarısı meclislere geti
rilmelidir. Bu tasarının hazırlıkları çok <?vvel 
bitmişti, 

Bu arz ettiğim konular reform kanunları ka
dar önemli kanunlardır. 

1973 yılı seçimleri yaklaşmaktadır. Seçim
lerde toprak ve mülkiyet. hakkı ihlâllerini teş
vik edecek anlam taşıyacak eylemlerden kaçı-
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nılmasını tavsiye ederiz. Son günlerdeki beledi^ 
ye başkanlarının âdeta birbirleri ile yarışırcası
na verdikleri demeçlerin doğuracağı sakıncala
rı Hükümete tekrar hatırlatırım. 

xVrea spekülasyonları ile mücadele etmelidir. 
Bu konuda 6830 sayılı Kanun ve bu Kanunu 
değiştiren 122 sayılı Kanun spekülasyonları ön
leyecek yeterlikte değildir. Bilirkişiler, yargıç
lar ve Yargıtayça kanun uygulamasında varı
lan sonuçlarda spekülasyona yol açıcı durum
lar ortaya çıkmaktadır. Yargıç kararları yan
lıştır demek istemiyorum, bu Kanun yetersiz
dir demek istiyorum. 

Şöyle ki: Keban'da, Ankara'nın çevresinde 
ve İstanbul'da Devlet tarafından yapılmış olan 
kamulaştırmalarda âdeta arsa fiyatı!arının art
masını ve spekülasyonu teşvik edici uygulama
lar olmuştur. Şöyle ki, kamulaştırmaya tekad-
düm eden günlerdeki emsal fiyatlarla karşılaş
tırılması esasını kanun öngördüğü için, 'bilirkişi
ler teknisyenden de olmakla beraber, teknisyen
lerin fizibilite raporları ve imar plânı, kat du
numu, sosyal imkânları dikkate almaksızın em
sal karşıl aştı um adan dolayı hâkimlerimizin ve 
bilirkişilerimizin bu kanun hükmüne uymala
nında büyük arsa fiyatları, büyük emsallerle 
ka rşıla şılmakt adır. 

Bunun en ilginç bir matematik misalini arz 
etmek isterim. 800 metre karelik bir arsanız ol
sa, üzerinde 2,5 kat yapılmasına müsaade edilse, 
2,5 katlı evi 200 bin liraya yapsanız, bu arsaya 
da 700 bin lira kamulaştırmak için gitmiş olan 
bilirkişiler fiyat koysa; arsa 700 bin veya 800 
bin, üstüne yapılacak bina 200 bin, 1 milyon li
raya bina yapacaksınız, içinde 4 yahut 6 altı 
daire olacak kiraya verseniz batarsınız; ama 
emsal böyle diyor diye karar verilebüLmekte
dir. 

Bunun sebebi, Devletin kamulaştırmaların
da nerelerde kamulaştırma yapılacağı önceden 
görülmekte ve muvazaa satışları yapılmakta
dır. Tapuya hiç bir zaman satışlarda esas bedel 
tespit e t;t irilmediği halele, bu tür emsallerde 
40 bin metrekarelik arsasından 400 metrekare 
üç tanesini sattı mı muvazaaJİı olarak, bu em
sal olabilmekteıdir. Çoğunlukla değil, ama bu 
önemli ölçüde arsa fiyatlarını artırma gibi so
nuçlar doğurmakta ve spekülasyona yol acımak
tadır. 
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Sayın senatörler. işçi sorunlarına oldukça 
kısa bir şekilde değinmek isterim. Bugün çalış
malara bâzı sosyal güvenlik tedbirlerinin geti
rilmesi bütün siyasî rejimlerin hedef aklığı hu
suslardandır. O kadar ki, bütün siyasî rejim
lerde sosyal bakla!' konusunda âdeta asgarî 
müşterekler, en küçük ortaklar teessüs etmiştir. 
Kalkınarak refah Devleri unvanını alınış olan 
ü'kelerde, kalkınmaları incolendiği zaman oıı-
kii'iıı eğitini seferberliklerini yapmış oldukları, 
İşçi - işveren sorunlarını çözmüş oldukları gö-
iülür. 

(«izli ve açık işsizlikle iyi bir mücadele ve
rip üstesinden gelmeden kalkındık iddiası tu
tarsız olur. Aslında çok iyi bir personel poli-
.'kası güdülmeksizin ne hizmet ün kel erinin, 
ne de Devirtin muvaffak-olması, kalkınabilmesi 
mümkün değildir. 

L'cretlerin ekonomiye yararlılığı, ekonominin 
ücretlere yararlılığı ile çalışanların hizmet he
yecanı ve işteki yaratma güçleri birbirini ak-
s.-ıksız. kusursuz bir döngü içinde bütünleyebil-
diği takdirde hızlı kalkınmanın maddî ve ma
nevî yanı güven alınmış olur. 

Diz eudüstriieşmemiş, her alanda örgütlen-
nmmiş, çe.dîli kuruluşlarımız arasında iyi bir 
organizasyon kuramamış bir toplum görüntü
sün.leyiz. Reform isteklerinin temelinde belki 
bu yalv'iiakiadır. Sosyal güvenlik soranları, 
İşçi haklan, tüm çalışanların istedikleri, yurt-
tauii geleceğinden güveni olması yönündeki 
ça!esmaların 19uI Anayasamızda olağanüstü hız 
kazanmış olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bu 
konularda daha yeterli ve daha etkin çalışma
ların son yıllarda olduğunu da söylemek isteriz. 

Sosyal güvenlik tedbirlerinin alınmasında 
hüner aynı zamanda imkânlar yaratmaktır. Ge
lire, emeğe, malzemeye, materyale ve paraya öy-
h: sine bir değişim, mübadele hızı ve türü verme
lidir ki, sosyal güvenlik tedbirleri bu unsurların 
birbirlerine sağlayacağı gelirlerle ve olanaklar
la biri diğerini kovalayabilsin ve ortaya çıkan 
bir oto - finansman bizi bu dar geçitlerden ge
çirebilen. [ekonominin tabiatında, dolayısıyle 
sosyal güvenliğin tedbirlerinin tabiatında sa
dece alıp hiç vermeyen bir ilke yoktur. Sosyal 
güvenlik tedbirlerini geniş ölçülerle çeşitlendi
rip takana, tarıma kadar yaymak hedef olma
lıdır. Bunla mı kapsayacağı alanlar kısaca şun

lar olabilir: Eğitim, işsizlik ve meslekî plas
man, sağlık sigortası, sakatlık yardımdan, hu
kukî yardımlar (bizde adlî müzaharet var da
ha genişletilmesi) aile yardımları, olağanüstü 
yardımlar, ihtiyarlık sigortası, hastalık ve ka
za, evlilik, hamilelik, ev kadınlığı, çocukların 
himayesi, emekli yardımları gibi sigorta ted
birlerini söylemek mümkündür. 

Tüıtkij^e'de olağanüstü işsizlik yıllardan beri 
sürüp gelmektedir. Bütün dünya işletmelerinin 
birleştirilmesi, teknolojik gelişmeler, para krizi 
işsizlik doğurmasına sebebiyet vermiştir. 

Almanya'da faal nüfusun % Di Fransa'da 
9c 2'si, İngiltere'de vt 3,4'ü, Amerika Birleşik 
Devletlerinde ck 6'sı bugün iş bulamaz durum
dadır. Kuşkusuz bu oranlar o ülkelerin kendi 
koşullarına göre az ya da çok sayılabilirler. Ni
tekim Amerika Birleşik Devletlerinde nüfusun 
geniş topraklara yayılmış olması, iş piyasası or
ganizasyonunun geniş olması ve mevcut işgücü 
ve işten bir işe geçiş dikkate alındığı takdirde 
bu c/c 6 oranı tehlikeli bir sınır teşkil etmemek
tedir. 1930 yılında Amerika rr 15 gibi bir is
sizlikle karşılaşmış ve bunun üstesinden gelmiş
tir. Bu örneği Türkiye'nin bugün girmiş oldu
ğu işsizliğin bizi büyük bir ümitsizliğe götür
memesi bakımından veriyorum. 

Önemli bir hususa sırası gelmişken değinmek 
isterim. Emek ve sermayesi mevcut olan bir 
ülkede millî tasarrufların yatırımlar halinde o 
ülke gelirlerinin artırması, o ülkenin sağlıklı 
ekonomik bünyesinde yardımcı olabilmesi için 
o ülke maliyesinin dış kaynaklara borçlanma 
zorunluluğu normali geçmemelidir. Aksi halde 
o ülkede önemli bir çıkmaz, dış ticaret yönün
den önemli bir sıkışıklık ortaya çıkar. 

Dış ülkedeki işçilerimizin aîmterleri ürünü 
dış ülke paralarının yurdumuza akmasını şük
ranla karşılıyoruz. Önemli olan işçilerimizin 
yurda ailelerinin günlük ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere gönderdikleri tüketim malı karak
terlideki bu kaynaktan siyasilerimizin, görevli 
teknik ve idarî memurlarımızın, görevlilerimizin 
gereken tedbirleri hızla alarak bu döviz halin
deki tüketim mallarını üretim malı karakterine 
dönüştürebilmeleridir. Bu dövizlerin daha ya
rarlı hale gelmelerini sağlamalıdır. Aksi halde 
bu dövizlerin bugünkü haliyle bir ölçüde pahalı
lığa dahi etkisi olabilecektir. Savın Bavka-
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ranm bu doğrultuda demeci ya da bir yazısı da 
olmuştur. 

Çalışma ve Millî Eğitim bakanlıkları is haya
tını düzenlerken insangüeü plânlamasını temci 
olan kalkınmamıza destekçi doğrultuya yönelt
melidir. Meslek içi, görev başı ve meslekî eği
timlerle işçiler ve çalışanlar iyi göreve devamlı 
olarak hazırlanmalıdır. 

Dış ülkelere gidecek ve gelecek işçilerimizin 
vasıflı, vasıfsız işçi olmalarına göre kurslardan 
geçirilmesinin, çalıştıkları yerlerdeki uzmanlık
larını memleketimiz ihtiyaçlarına uygun şekilde 
geliştirmelerinin disipline ve irademiz altına 
alınmasını tavsiye ediyoruz. Yabancı ülkelerde
ki işçilerimizin yurda hemen ve toptan dönme
leri hesaba katılarak tedbirli olmalıyız. Ancak 
bu arada fazla telâşa ve aceleciliğe ihtiyaç olma
dığını bir yönüle arz etmek isterim. 

Yabancı işçi kabul eden ülkelerde sosyal gü
venlik tedbirleri, işsizlik sigortası çok gelişmiş
tir ve millî gelirden kişi basma düşen miktar da 
çok fazladır. Bâzı tür işler vardır ki, o yaban
cı ülkedeki insanlar o işleri almamaktadırlar. 
Binaenaleyh yabancı ülkenin bu tür işçiyi dışa
rıdan getirme ihtiyacı doğmaktadır ve böyle bir 
menfaat bağı vardır. 

Ayrıca dışarıdan, az gelişmiş ülkelerden ge
len işçilerin özellikle elektronik apereyler, ev 
makineleri gibi .makineleri yenileme biçiminde 
değil, tümden ihtiyacı olma biçiminde bir du
rumları vardır. P>u da, o ülkelerde bu işçilerin 
o sanayie pazar olmak gibi bir yararı olduğu ne
deniyle işçilerin bir anda çekilmesi teorik ola
rak mümkün olsa bile, belki şöyle denilebilir, o 
ülke için zararlı hali de vardır. Bunun için 
Federal Almanya başka memleketlerden de isçi
ler almak suretiyle bu tehlikeleri kaldırma ted
birlerini almış bulunmaktadır. Bununla beraber 
işçilerimizin Avrupa'da başlayacak bir krizde 
toptan Türkiye'ye dönmesi halinde bizim ne yap
mamız gerekeceğini, ne gibi tedbir alacağımızı 
düşünmeyi de tabiî önemli bir husus olarak sa
yarız. 

Sanayileşmenin beraberinde pek önemli çev
re sorunları getirdiği ve bu sorunların giderek 
daha zorlaşmış olduğuna değinmiştik. Sağlık po
litikamızda enfeksiyonlarla mücadele ve şehir
lerin altyapı donatısının belli programlarla yü
rütülmesi konusunda daha Erim Hükümetleri 
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zamanında bakanlıklararası bir çalışma yapıl
mıştı. Bu çalışmaların bölgesel plânlara kadar 
indirilerek yürütülmesinin önemini, bakanla r-
arası çalışma biçiminde götürülmesinin önemini 
burada belirtirim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının he
kimler sorununu enerjik bir şekilde1 çöziimleme-
sini diliyoruz. Hekim gitmeyen yörelere belcini 
gidebilmesi için tedbirler alınmasını ve bir âdil 
rotasyon sisteminin kurulmasını, ki bu yolda ça
lışmalar vardır, geliştirilmesini; aşılama, be-i 
sorunu, nüfus plânlaması çalışmalarında halkı
mıza güven verici bir ortamın yaratılmasını tek
rar diliyoruz. 

özellikle ana sağlığı ve çocuk bakımı yönün
den en ileri derecede titizlik gösterilmesini dili
yoruz. 

Zamanın çok gecikmiş olmasına rağmen bu
rada bir millî örneği vermekten kaçınmayaca
ğım ve kendimi alamayacağım. ?vFüzelerimize 
baktığınız zaman oralardaki zırhların ve 1(> ren, 
17 nci asırda kullanılmış olan kalkan ve kılıç
ların büyüklüğünü düşündüğünüz zaman, o za
manki ana sağlığı, insan bakımı ve insanların, 
yani bizim soyumuzun ne büyük' ölçülerde oldu
ğu hakkında fikir edinebiliriz ve ayrıca Balkan
larda küçük bir kuvvet bırakmak suretiyle, ge
ride emniyet sağlayıp Tuna Ya kadar gidebilen 
zekâyı, bu büyük vücutlarla beraber /ekâ ve be
den bakımından büyük ölçülü bir şovun mev
cut olduğunu ve bu tür sağlık tedbirleriyle tek
rar buna dönmenin mümkün olacağım :'sokakla
rımızda gezdiğimiz zaman yeni neslin ölçüleri
ni ve yeni neslin kabiliyetini de karşılaştırarak 
anlamak mümkündür ve bu sorunlar! da bu tür
lü bir bağlantıya, memleketin kalkınması bağ
lantısına getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; sosyalleştirmeyle ge
nel sağlık politikasının uyumunun sağlanması
na, ki bu son derece önemlidir. Hükümetin dik
katini çekerim. Hem sosyalizasyon hem genel 
sağlık sigortasını birlikte nasıl götürecekleri hu
susunda dikkatli ve etütlü gitmelerini tavsiye 
ederiz. 

Yataklı tesislerde tam bir doluluk derecesi 
temin edilerek yapılmış olan yatakların halkı
mızın yararına kullanılmasını dileriz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe 
raporunun 1 nci kısmında yer akmış olan bir 
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ibare vardır. Bu konuşmamın tümünü zabıtla
ra geçirmeden inmeyeceğim, zabıtlara geçiril
mesinde büyük faydalar kabul ediyoruz. Bu ra
porda, «Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
projesinin İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
Plân hedeflerine uygun olarak geliştirilmemiş» 
sözü vardır; ama 1968, 1969 ve 1970 yılları için 
Sağlık Bakanı Bütçe Komisyonundaki ifadele
rinde : «Sosyalizasyon sisteminin batı ülkele
rinin dahi takdirle karşıladığı bir sistem oldu
ğunu» söylemiştir. Biz de aynı görüşteyiz. 

O halde bu soruna Hükümetlerin dikkatle 
sarılmaları, eğilmeleri ve batı ülkelerinde ör
nek gösterdikleri bu konuda dikkatli olmaları
nı diler ve konuşmamın bir bölümünü gecenin 
çok ilerlemiş olması nedeniyle bırakarak 1973 
yılı Bütçesinin Türk Ulusuna mutlu gelecekler 
getirmesini ve artık aydınlık, huzurlu yolların 
dönüş yılı olarak bitirilmesini diliyor, Grubu
muzun saygılarını yüce Senatoya sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuş
malar bitti. 

Şimdi, şahıslar adına söz alanların isimleri
ni okuyorum : Sayın At a yurt, Sayın Özer, Sa
yın İsmen. Sayın Erdinç, Sayın Karaağaçlıoğ-
lu, Sayın Hazer, Sayın Ergin. 7 sayın üye söz 
almışlardır. Yarım saatten, en aşağı 3,5 saatlik 
bir çalışmayı gerektirmektedir. Sayın Bakanın 
konuşması 1 saati geçecektir. Grupların ikinci 
kez söz almaları, Bakanın tekrar söz alma hak
ları mevcuttur. Bütçedeki programda gösterilen 
bugünkü hususu bitirebilmek için en az saat 
05,00'e kadar devam gerekmektedir. İlk günden 
bunun güçlüğü ve sayın üyelerin devamı gözö-
nünde tutulur ise, biraz zor olacaktır. 

Bu sebeple Başkanlık, Bakanın da daha top
lu ve üyelerin çok olduğu bir zamanda konuşma 
imkânına sahip olmasını düşünerek iki sayın 
üyenin konuşmasından sonra birleşimi yarma 
bırakmak kararındadır. Eğer bir itiraz yoksa, 
bu şekilde bir tatbikat yapılacaktır?.. İtiraz ol
madığına göre bu tatbikat yapılacaktır. 

Buyurun Sayın Atayurt. Konuşmanız 30 
dakika ile sınırlıdır. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

1973 yılı bütçesi hakkındaki şahsî görüşle
rimi Komisyonda arz etmekle beraber, gene Kar-
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ma Komisyon Raporuna iliştirmiş bulundu
ğum muhalefet şerhimde de tebarüz ettirmiş bu
lunmaktayım. 

Bu muhalefet şerhinde üç kısımda arz ve ifa
de ettiğim fikirlerimin, birincisi usul bakımın
dan, ikincisi esas bakımından, üçüncüsü de ne
tice bakımından belirtilmiş bulunmaktadır. 

Usul bakımından olan görüşlerim üç noktada 
toplanmaktadır. 

1. — Bütçenin tamamının kanunî süresinde 
verilmemiş bulunması. 

2. — Karma Komisyondaki program bütçe 
görüşmelerinin klâsik bütçedeki gibi yapılmış 
olması. 

3. — Seçilen yeni bütçe modelinin kifayetsiz 
ve uygulama ortamının önceden hazırlanmamış 
olması gibi başlıklar altında eleştirmiş bulun
maktayım. 

Esas bakımından olan görüşlerimi de 9 nok
tada ifade etmiş bulunmaktayım. Bunlar : 

1. -— Bütçenin, sorunları gereken ölçüde dik
kate alamamış olması. 

2. — Bütçenin enflasyonist eğilimin devamı
na müstait karakter taşıması. 

3. — Bütçe tahminlerinin program hedefine 
uygun bulunmaması. Bu da iki altbölüm halinde 
incelenmiştir; 

Gider tahminleri bakımından, 
Gelir tahminleri bakımından. 
4. — Bütçedeki ödenek tahminlerinin fazla 

ve kabarık olması ve dengesiz dağıtılmış bu
lunması. 

5. — Bütçenin cari masraf yönünün ağır bas
ması ve israfçı olması. 

6. — Bütçenin personel kadro ve masrafla
rı itibariyle kabarık bulunması. 

7. — Genel bütçe gelirlerinin fazla ve yük
sek tahmin edilmiş bulunması. 

8. — Bütçenin açık ve çeşitli destek ve da
yanakların gerçekleşmesi şartına bağlanmış ol
ması. 

9. — Bütçenin Komisyonda yapılan düzelt
melerle esas yapısının değişmemiş bulunması. 

Netice itibariyle, Bütçenin gider, gelir ta-
minl erinin kabarık ve şişkin olması ve israf çı ol
ması, büyük açıkla ortaya çıkması, samimiyet
ten uzak ve inandırıcı bulunmaması, realiteye 
uygun düşmemesi, istikrarı teminden uzak ka
lışı ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planındaki 
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ilkelere ters düşen bâzı imkânlar getirmiş bu
lunması ve hizmet sektörünün ve tüketim sana
yinin gelişme temposunun artırılması ve böyle
ce enflasyonist baskının sürdürülmesi gibi esas
lara dayanması. Harcamaların hedeflere uyma
masına rağmen belki bâzı hallerde fizikî büyük
lüklerin gerçekleştirileceği, fakat esas gayenin 
bir türlü bu bütçe ile tahakkuk edemeyeceği 
noktasında toplanmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; zamanın gecikmiş ve 
fevkalâde imkânsızlıklar içinde bulunduğumuzu 
dikkate alarak mâruzâtımı bu muhalefet şerhi
nin dışında bâzı spesifik noktalara toplamak su
retiyle doldurmak kararındayım. 

1973 malî yılma girerken, bulunduğumuz 
şartları şöyle ifade etmek mümkün bulunmak
tadır. Bir defa 1972 yılı Bütçesi evvelce denk de
nilmişti, 4 milyar yahut da onun daha üzerinde 
bir açıkla kapanacağı artık kesinleşmiş gibidir. 
İkincisi, Hazinenin net nakit durumu (Kasım 
itibariyle arz ediyorum) elverişli bir manzara 
göstermemektedir, 8 milyar liraya yakın bir 
menfi durumla karşılaşmaktadır. Dövizle öde
nebilecek dış borçlar, dolar olarak artmıştır. 
Bunun toplamı 2,9 milyar dolara yaklaşmıştır. 
Faizi 1,2 milyar dolar etmektedir. Dövizle öde
necek dış borçları 1971 ve 1972 Kasım itibariy
le mukayese ettiğimiz zaman 110.5 milyon do
larlık bir artışla karşı karşıya kaldığımız da 
görülmektedir. Türk Lirası itibarı ile ödenecek 
dış borçlarda da artışlar dikkati çekmektedir. 
3,8 milyar liralık bir rakam durumu tespit et
mektedir. Faizi 1,7 milyar liraya baliğ olmak
tadır, Kasım itibariyle. 

İç borçlar bakımından da Kasım durumu 
şöyledir; 33,2 milyar liralık bir borç gözükmek
tedir, faiz tutarı 17.3 milyar lira etmektedir. îe 
borçlarda da 3,0 milyar dolarlık Kasım itiba
riyle geçen seneye göre bir artış gözükmektedir. 

İşte 1973 yılı Bütçesine girerken karşılaştı
ğımız durum bundan ibarettir. 

Ayrıca öteden beri kamu yönetimine israfçı 
bir tutum ve eğilim hâkim olmuş bulunmaktadır. 
Burada gizli şekilde cereyan eden israflar, ka
nunî mevzuattan tevellüt eden israflar ve bâzı 
yöneticilerin tutum ve davranışlarından doğan 
israflar da. dahil olmak üzere bir lüks ve israf 
politikasının bütün bütçe tatbikatını hâkimiyeti 
altına almakta bulunduğu görülmekte ve sezil
mektedir. 

Diğer taraftan kadrolar şişirilmiştir, şişmek
tedir. Birtakım bakanlıklar ihdas edilmiştir. 
Bundan evvelki hükümetler zamanında kuru
lan Kültür Bakanlığı, Dış İlişkiler Bakanlığı 
gibi. Olurlar ile teşkilât kanunlarına istinat 
etmeden genel müdürlükler, daire başkanlıkla
rı, şube müdürlükleri, yeni memuriyetler ihdas 
edilmiş ve bu kamu kuruluşları alabildiğine ge
nişletilmiş bulunm akta dır. 

Ayrıca kadro şişkinlikleri yanında bâzı Ana
yasa kuruluşları kişisel kadro namı altında bir
takım yeni kadro imkânları da temin etmiş bu
lunmaktadırlar ve bu kişisel kadrolar hakkında. 
Yüksek Anayasa Mahkemesince son defa itti
haz edilmiş bulunan bir kararla da bu kadrola
rın diğer kadrolardan farksız olduğu da tespit 
edilmiş ve o müesseselere tamamen mal edilmiş 
bulunmaktadır. 

Böyle bir durum içerisinde gayet tabiî ki, 
birtakım enflasyonist durumla karşı karşıya bu
lunulma kt ad ir. 

•Muhterem arkadaşlar, memleketimizde gider 
politikası, vergi politikası ve bütçe politikası gi
bi Maliye politikasının, yani malî siyasetin esas 
üç unsurunu teşkil eden politikalarda zaman 
zaman teorik olarak bâzı esaslar tespit edilmiş 
olmasına rağmen bunların tatbikata intikal et
tirilerek semereli sonuçlar alınması, bu politi
kalara vefasızlık noktasından semereli olama
makta dır ve birtakım güçlüklerle karşılaşılmış 
bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı mensupları 
bu politikaları yakinen izlemekte iseler de, tat
bikatta gerektiği şekilde kamu kesiminin diğer 
yöneticileri tarafından bu frenlenmekte ve dur
durul m akta bulunmaktadır. 

Ayrıca kamu kredisi, kamu borçlanmaları, 
yani kamu borçlanması politikası, istikraz poli-
t ikalan da bütçelerin arzu edilen finansman 
kaynaklarının geliştirilmesi noktasında elverişli 
bir 'ortamda yararlı bir biçimde tespit edilmemiş 
İmi ummakta dır. 

Bütün bunlar ekonomik dengeyi iktisadî is-
t ikran etkilemektedirler. 

Toplam harcamalarla toplam kaynaklar ve
yahut daha dar ifade ile, toplam arz ile toplam 
talep arasında bir muadeletin meveudolması ha
linde ekonomik denge ve istikrardan bahsedile
ceği tabiîdir; fakat ekseriyetle bu iki unsur 
arasında bir dengesizlik hüküm sürmektedir ve 
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bu dengesizlik devam •etmektedir. Şimdi talep 
daha yüksek buna mukabil arz daha düşük ol
duğu için bir .enflâsyonist 'eğilimin devanı et
mekte. bulunduğu tamamen belli olmaktadır ve 
bu muadeletin normal olabilmesi için bilimsel 
çevrelerde fiyatların artış ve düşüşünün zait, 
nakıs % 3 ilâ % 5 arasında seyretmesinin mâ
kul bir seviye olduğu ve mâkul bir rakam bulun
duğu söylenmektedir. Eğer talep fazla ve arz 
düşük ise burada fiyatlar % 3 ilâ % 5 oranında 
art a biliyorsa bir istikrar ortamı bahis konusu
dur. Eğer bunun aksi ise, talep küçükse arzdan 
İra takdirde bu nispetlerde bir fiyat düşüşün-
d?n daha fazla bir düşüş varsa, -bu takdirde 
deflasyon var demektir. Her iki halden de kaçı
rılmak mecburiyeti bulunmaktadır ; fakat biz 
bu hususu tetkik ettiğimiz zaman memleketimiz
de söyle bir manzara ile karşılaşmaktayız. Dev
let Plânlama Teşkilâtınca yapılmış olan araş
tırma ve tespitlere göre, toptan eşya fiyatları 
endeksi Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dö
neminde 1963 - 1967 devresinde % 1,2 ilâ % 
8,1 arasında bir oynaklık göstermektedir. İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde ise, top
tan eşya fiyatları endeksindeki artışlar % 3,2 
ile fc 18.3 arasında oynamaktadır. Fakat, 1970 
yılında 6,7 olan toptan eşya fiyatları endeksin
deki artış, 1971 yılında birden bire dikleşmekte 
15,9'a 1972 yılında da 11 aylık dönemde % 17,8 
fakat 12 aylık kısmı içerisine alan dönemde % 
18.3 oranına \âsıl olmuş bulunmaktadır. 

Birdenbire fevkalâde yüksek artış, ekono
mi de şüphesiz olumsuz etkiler ya ratm arktadır ve 
•bu fiyat dalgalanmalarına nrucibolmaktadır. 
Hayat pahalılığı şeklinde kendisini göstermekte
dir. Esasen geçim sıkıntısı ve darlığı çeken ve 
çoğunlukla mahdut ve dar gelirli kitlenin esas 
olduğu memleketimizde, büyük bir ıstırap kay
nağı olmaktadır. Gıda maddeleri fiyatları son 
yıllarda çok artmış bulunmaktadır. Giyim eş
yası fiyatları yükselmiştir ve mütemadiyen yük
selmektedir. Tüketim malları talebi gittikçe 
artmaktadır. Sanayi hammaddeleri ve yarı ma
mulleri fiyatı da 1971'de % 21 oranında artmış
tır. Bu maliyetler yükselmekte devam etmekte
dir. Gene fiyatların artışı mevsimlik dalgalan
malar şeklinde değil, bütün yıllara sâri yaygın 
bir manzara göstermektedir. 

Sayın senatörler; bu artışa mukabil geçin
me endekslerinde de artışlar dikkati çekmekte

dir. 1970'de Ankara'da % 11,6, istanbul'da % 
7,'9; 1971'de Ankara'da %21,8, istanbul'da % 
19,; 1972'nıin 11 aylık kısmı Ankara'da c/c 14;5 
ve İstanbul'da da % 15,8'i bulmaktadır. Şüphe
siz 1973 yılı Bütçesi demin kısaca temas ettiğim 
karakteristik vasıflarıyle bu fiyat dalgalanma
larını artırıcı rol oynayacaktır. Gerek toptan 
eşya fiyatlarının artması ve geçinme endeksleri
nin daha da yükselmesi durumunu ifade etmiş 
olacaktır. 

Bütçenin bu hususiyetleri yanında, bilhassa 
cari harcamalar noktasındaki olumsuz gelişmeyi 
de burada tekrar etmekte fayda vardır. Bütçe
deki cari harcamalar rakam olarak 29,7'dir. Bu
na. mukabil 12.1 milyarlık yatırını'dan c/c 10 ka
darının caıiye dönük olduğu kabul edilebilir. 
Bu 1,2 milyar etmektedir. Kamu giderlerinin 
yarısını yatırım yarısını da cari şeklinde kabul 
edersek. 1,01 milyar etmektedir. Ayrıca trans
ferlerden yatırıma dönebilecekleri de burada 
kaale alacak olursak, 9,6 milyar liralık bir pa
ra etmektedir ki, toplam 41,6 milyar liraya ba
liğ olmaktadır. Şu halde yatırımlar ise bütü
nüyle 11,9'a düşebilmektedir. Bunun transfer
den mütevellit yatırıma inkılâbedebileeek kıs
mı da 17,950 milyar liralık harcamadan, yatı
rım şeklinde mütalâa edilebilecek kısmı 8,4 mil
yar liradır. Şu hakle 20,4 milyarının gerçek bir 
yatırım şeklinde tecelli edeceği dikkati çek
mektedir. 61.9 milyar liralık bir bütçede üçte 
ikisi cari masraf şeklinde tecelli edebilecektir 
1/3'ü de gerçek yatırımlara dönük olabilecek 
vasıftadır. 

Şüphesiz masraflar artarken bu artışların 
daha ziyade prodüktif alandaki yatırımlara ve 
zarurî yatırımlara tevcihi gerekirken, bu yapı
sal değişikliği temin edecek durum da tam mâ-
nasıyle gerçekleştirilememiştir. Bunda birta
kım imkânsızlıklar olduğunu bilmekte ve gör
mekteyiz. Gerçekten yatırımların olsun, diğer 
masrafların olsun program hedefleri bakımın
dan bütçeleri tetkik edecek olursak, bir defa 
giderler bakımından programa tamamen teva
fuk etmediği görülecektir ve bu fazlalık 1 mil-
lar 117 milyon lira civarındadır. 1973 progra
mı 60,850 milyar liralık bir harcamayı öngör
düğü halde, 1973 bütçe tahmini 61,967 milyara 
baliğ olmaktadır. Aradaki fark 1 milyar 117 
milyon lira etmektedir. Bu 1 milyar 117 milyon 
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lira demek oluyor ki, program hedefinin ön
gördüğü harcamalardan daha fazla bir harca
mayı temin edecek demektir. 

Gelir tahminleri bakımından da arada fark 
yardır. 1973 program hedefi 59 milyar 939 mil
yon lira iken, 1973 bütçe tahmini 61 milyar 967 
milyon liradır. Hükümetin getirdiği, bu iki ra-
ram arasındaki fark 2 milyar 037 milyon lira 
etmektedir. Şu halde 1973 yılında programın 
öngördüğünden 2 milyar 037 milyon liralık bir 
geliri de kapsamaktadır ki, bununla 1973 yılın
da fert başına düşen vergi yükünün biraz daha 
artacağı anlaşılır ve nitekim 1972 yılında gay-
risâfi millî hâsılaya oranla vergi gelirleri % 
17,7 iken 1973'te 18,5'e yükselmiş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar; personel sayıları ve 
masrafları da gittikçe artmakta ve çoğalmak
tadır. Nitekim 1971 yılı sonu ile 1972 sonu iti
bariyle genel ve katma bütçelerde bir karşılaş
tırma yapılacak olursa yıllık personel sayısın
daki artışın 29 260 civarında bulunduğu ve ka
mu iktisadî teşebbüslerinde 1971 yılında 159 -
160 bin civarında bulunan personel sayısının 
belki 1972 yılında tespit etmemiz mümkün ola
madı, biraz daha artmış bulunacağı ve bu ke
simde de artışlar görüleceği belirtilmektedir. 
Bir taraftan derece yükselmeleri, diğer taraf
tan personel kadrosundaki artışlar bu bütçenin 
büyük bir kısmının ve bahusus cari harcama
ların, büyük kısmının doğrudan doğruya per
sonel giderleri şeklinde tecelli edeceğini ifade 
etmektedir. 

Gerçekten 1972'de aylıklar, ücretler, diğer 
personel giderleri ve yolluklar da dikkate alın
dığı zaman, 19 milyar 2 milyon lira civarında 
bulunan bu giderler, 1973 bütçe yılı tahlilleri 
sonucunda 1 milyar 200 milyon; yani 2 milyar 
liralık bir artışla 21 milyar 200 milyon lira ci
varında bulunduğu görülmektedir. Fakat per
sonel giderlerinin 1973 bütçesinde öngörülen 
miktarlarla halledilebileceğini zan ve tahmin 
etmek mümkün değildir. Gerçi transfer harca
malarında Maliye Bakanlığının transfer bölü
münde 1 milyar liralık transfer edilecek bir 
ödenek yer almışsa da, bunun birikmiş 9 aylık 
farklardan belki 1973'te tediyesi öngörülen 2 
aylık kısmı verilmekle beraber, son defa çık
mış bulunan kanun kuvvetindeki Kararname-
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nin, personel giderlerinin ne miktara baliğ ola
cağı şimdilik bilinmeyen miktarının oldukça 
kabarık bir rakama ulaşacağını kabul etmek 
lâzımdır. Nasıl ki, Personel Kanunu baştan tah
min ve tasavvur edildiğinin dışında büyük bir 
harcama rakamı ile karşımıza çıkmışsa, gene 
bu kanun kuvvetindeki kararnamenin de geti
receği ve şimdiden hesaplanması belki kabil ve 
mümkün olamayacak miktarda bir yeni bütçe 
giderini ve personel ücretlerinin artmasını, ya
ni toptan yapılacak tediyenin çoğalmasını mu-
eibolacağı tabiî bulunmaktadır. 

Bütün bu hâdiseler bize göstermektedir ki, 
1973 yıh Bütçesi belki pek çok iyi tarafları 
bulunmasına rağmen bu masrafçı ve bürok
ratik durumu geliştirici vasıf ve nitelikleriyle 
ihticaca salih bir manzara ve durum gösterme
mektedir. 

Diğer taraftan bütçenin ayakta durabilmesi 
için Bütçe kanunu tasarısında birtakım imkân
lara da. başvurulmuş bulunmaktadır. Meselâ 
4 milyar liralık bir iç istikraz temini suretiyle 
bütçede zaten mevcudolan açığın belli bir kıs
mının kapatılması giderilmesi metodu tercih 
edilmiştir. Açık finansmana gitmektense bu 
yola boşvurmak şüphesiz daha elverişli bir yol 
olarak gözükmektedir. Fakat bütçe tatbikata 
vazedildiği zaman fiyat artışları dolayısıyle 
programların tutulamayacağı ve programların 
tutulmak istenmesi halinde programlar ve pro
jeler için, altprogramlar için konulmuş olan 
ödeneklerin kifayet etmemesi nedeniyle ve per
sonel masrafları dışında kalan diğer giderler-
deki artışlar ve yatırımlardaki bâzı artışlar sebe
biyle ek ödeneklerle gelinmesinin kuvvetle mel
huz ve muhtemel bulunduğu dikkate alınmak 
durumundadır. 

Sonra Personel Kanununa zıt düşecek ve hat
tâ Anayasaya yan bakabilecek bâzı hükümlerde 
bu Bütçe kanunu tasarısına getirilmekte ve mü
fettişler için sürekli yevmiye müessesesi ihdas 
edilmek suretiyle öteden beri uygulanan belli 
bir ilke tatbikatı fena neticeler verecek istika
metlere doğru sürüklenmektedir. Müfettiş ve 
benzeri görevlilerin harcirahlarının artırılması 
doğrudur, yerindedir ve Personel Kanununun 
hükümlerine göre bunlara yan ödeme de verile
rek gereken tatminin yapılması kabildir. Ancak 
mevzuatın ihlâl edilmesi suretiyle ve Anayasa 
hükümleri dışına çıkılarak ve Sayıştayın ta-
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karrür etmiş ve kaziyye-i muhkeme halinde gö
züken genel kurul kararları hilâfına tasarının 
19 ncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci ben
dinde (f) fıkrası kalkmış olmakla beraber aynı 
•maddeye aynı hükümlerin tekrar getirilmiş ol
ması sistemiyle meselenin içinden çıkılması doğ
ru ve caiz değildir. Bence çok kısa süreli ol
makla beraber bunun kanunî mevzuat içerisinde 
hallinin daha doğru ve yerinde olacağını belirt
mek isterini. Kişisel kadrolar, buna benzer bir 
görüşle bahis 'mevzuudur. 

Sonra kısa vadeli avanslar bakımından tasa
rının zannedersem 39 nen maddesiyle verilmek 
istenilen geniş yetkilerin de fiyat artışlarına ve 
talebi geliştirici ve artırıcı yönlerde olmamak 
üzere kullanılacağından mutmain ve emin olmak 
isteriz. Bu oldukça nazik ve ince bir nokta ola
rak dikkati çekmektedir. Gelir tahminleri ba
kımından da oldukça enteresan ve ilginç durum
larla karşılaşmış bulunmaktayız. 

1972 tahsilat tahmini ile gerek 9 aylık yapıl
mış tahsilat ve ondan sonra üç aylık yapılabile
cek tahminler dikkate alınarak 1972 yılı Bütçe
sinin gerçekleştirilmesi oranları ile alâkalı ola
rak 9.8, yani 10 milyar liraya yakın bir artışla 
vergi gelirlerinin 38,2 milyar liradan 48,02 mil
yar liraya yükselebileceği gibi bir tahminle de 
karşılaşılmış bulunulmaktadır. Bu tahminin 
gerçekleşmesini ümit etmektedirler; fakat ka
naatimce oldukça güç bir rakamdır. Esasen 
bunlar getirilirken bütçe hazırlıklarında yürür
lükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmelikler 
esas alınması icabederken. bâzı hallerde; vergi 
gelirlerinin gelişmesinde. Parlâmentoya sevk 
edilmiş bulunan ve henüz kanunlaşmamış olan. 
istikbalde kanunlaşacak olan birtakım, mevzu
atın getirebileceği artışlar da dikkate alınarak 
bu tahminlerin yürütüldüğü görülmektedir. 
Bunların ne şekilde tecelli edeceğini Hükümetin 
peşinen bilmesine imkân olmadığım ve muamele
nin de arzu edilen ölçülerde inkaşaf edip etme
yeceğinin şimdilik şüpheli bulunduğunu bilhas
sa belirtmek isterim. 

140 kadar çeşitli vergi, resim ve harem nor
mal olarak getirmekte bulunduğu gelirlerden 
maliyeye taallûk eden kısımlarda belli bir in
kişaf ve gelişme olabilecektir; ama bunların ger
çek miktarlarım, olduklarından biraz daha dun
ca, tahmin etmekte, ihtiyatlı olmak bakımından 
favda olacağını zannetmekteyim. 

Bizde, vergi gelirlerinin geliştirilmesinde ga
yet dikkatli ve müteyakkız olunması ve bu sa
hanın geniş ıslahata ihtiyaç gösterdiğini takdir 
etmek gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın At a yurt, müddetiniz bit
miştir. 

FAİK ATAYUKT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; Sayın Başkan bana vaktin geldiğini 
işaret etmiş bulunuyorlar; yalnız; bir hususu 
ifade edeyim. Para arzında da büyük artışlar 
dikkati çekmektedir. 1970 yılma göre 197! yı
lında para arzı 9f 23,6 oranında artmış bulun
maktadır. Keza, 1971 ilâ 1972 arasında da bu 
artış, c/r 16,2 oranında olmuş, netice itibariyle 
7.057 milyar lira bir artışla 4:1,087 milyar lira
dan 50,644 milyar liraya çıkmış bulunmaktadır. 
Bütün bu artışlar, gerek toptan eşya fiyatları 
artışım ve gerekse geçinme endekslerini şüphe
siz etkilemiş bulunmaktadır. 

Şahsen, bir önemli noktayı da burada arz et
meden geçemiyeceğim. 657 sayılı Kanunun 
33 neü maddesi, kadroların bütçelere eklenme
sini âmir bulunduğu halde, bu, çıktığından beri 
mütemadiyen ertelenmektedir. Bununla kadro 
üzerinde yürütme organının gerektiği şekilde 
tasarruf edebilmesi ve aynı zamanda buradaki 
Parlâmento denetiminin tesirsiz kalması sonu
cunu doğurmaktadır. Şüphesiz, yürütme or
ganı bununla, Parlâmento denetiminden kaçma 
temayülünü göstermektedirler. Ancak, netice 
böyle tecelli edebilmektedir; mahzurları izale 
edilmek suretiyle biran önce kanunî kuruluş
ların kadroların mutlak surette... 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, müddetiniz dol
du. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — ... Sağlanarak, 
bunların bütçelere bağlanması usulünün esas it
tihaz edilmesi şart ve lâzım bulunmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen bu eleştirilerimin 
Sayın Hükümetçe müsamaha ile karşılanacağın
dan emin bulunduğumu belirtir. Bütçenin yapıl
masında. başta Sayın Maliye Bakam olmak üze
re Maliye Bakanlığının mümtaz temsilcilerine 
sarf etmiş bulundukları emek ve gayretlerinden 
dolayı teşekkür eder, şükranlarımı sunar, 1973 
yılı Bütçesinin memleketimize hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Savın özer. 
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HAMDI ÖZER (Malatya) — Sayın Başka
nım, salonda büyük bir boşluk var, gecenin bir 
hayli geç saatlerine de gelmiş bulunuyoruz; ya
rın sabaha ertelenmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yarın sabaha görüşülmesini is
tiyorsunuz ; gerçi sizden sonraki saym üyeleri 
çağırabilirim ; ama o zaman da sizin hakkınız 
düsmüs olur. 

B : 21 30 . 1 . 1973 O : 3 

Bu sebeple görüşünüze Başkanlık Divanı ola
rak da katılıyoruz. 

Bugün, -)i Ocak 197.'] Çarşamba, günü saat 
09,30'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 00,05 

» > • • < « 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI ŞORTLAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım'ın hava meydanlarındaki perso
nele dair soru önergesi ve ITaştırma Bakam Rıfkı 
Danışmeın'ın yazıl} cevabı (7/79) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımızın Saym Başbakan 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi üstün saygılarında rica ederim. 

1 . 11 . 1972 
C. Senatosu İstanbul Üyesi 

Cemal Yıldırım 

Sorular 
1. Son zamanlarda Türk uçakları zamanın

da gerekli tedbirler alınmadığı için kaçırıldığı 
bilinmektedir. Bunların sebepleri hava mey
danlarında personelin laubali hareketleri ve 
meydanda ciddî güvenlik tedbirleri alınmaması 
ve yolcu eşyalarının dikkatli bir şekilde aranma-
yıp, arama araçlarının kullanılmamasıdır. Bun
lar basında dahi ifade olunmuştur. Hükümet 
olarak bundan sonra ne gibi tedbirler alındığı
nın lütfen bildirilmesi? 

2. Uçak programlarının esaslı bir şekilde 
tatbik edilmeyerek, yolcuların saatlerce termi
nallerde bekletilmesi ve terminallei'deki yolcu 
karşılayan'vatandaşların mevsim şartlarına ay
kırı olarak soğuk mahallerde bekletilmesi ve 
uçağın geliş saatlerini bekleyenlere bildirmekle 
görevli personelin bilgi vermekteki lâubalilik
leri ne gibi tedbirlerle izale edilecektir? 

o. Demiryollarındaki dikkatsizlik ve vazife 
şuurundan yoksun kimselerin yöneticiliklerde 

ne zamana kadar muhafaza edileceği ve bu 
umursamazlığın sonucu olarak can ve mal ziya
ma ne zamana kadar göz yumulacağının lütfen 
bildirilmesi? 

Ayrıca, trenlerin varış saatlerinde istasyon
lara ulaşamaması, lokomotiflerin bakımsız ve 
kontrolsuz yola çıkarılması yüzünden katarla
rın saatlerce yollarda kalması hususları nasıl 
telâfi edilecektir? 

4. Denizyollarında Marmara gemisinin ba
tırılması ve bir araba vapurunun havuzda dina
mitlenmesi üzerine gemilerde sefer sırasında ve 
bakımda Bakanlıkça ne gibi güvenlik tedbirleri 
alınmıştır? 

5. Bilhassa Marmara'da işleyen gemilerde 
acentalar mükerrer numaralı bilet sattığından 
halk çok müşkülât çekmektedir. Bu işin orta
dan kaldırılması için ne gibi tedbirler alınmış
tır? 

6. Yurt içi limanlarda vatandaşın can em
niyeti ile oynayan motorcuların yasalara ve yö
netmeliklere uymamaları yüzünden olaylar vü
cut bulmaktadır. Bu konu üzerinde Hükümet 
olarak ne gibi tedbirler alınmış ve alınmak is
tenmektedir? 

7. PTT İdaresi şehirlerarası konuşmaların
da numara alıp veren görevliler, vatandaşlara, 
iyi muamele etmemektedirler. Ayrıca, gişelerde 
(Bilhassa İstanbul Merkez Postanesi gişeleri) 
çalışan görevliler halka fena muamele etmekte 
ve kendi aralarında garip hikayeler anlatarak 
görevle ilgisi olmayan işlerle meşgul bulunmak
tadırlar. PTT İdaresinin ötedenberi dikkat na-
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zan çekildiği halde, bu meseleye önem vermeme
si karşısında Hükümet olarak ne düşünülmekte
dir? 

Ayrıca, mektup ve telgraflar zamanında va
tandaşın eline geçmemesi, senelerden beri üze
rinde durulan ve Bütçe müzakerelerinde ele alı
nan konulardandır. Bu meselenin medeni mil-
letlerdeki seviyeye ulaşması için PTT İdaresince 
ne gibi tedbirler alınmıştır veya alınmak isten
mektedir? 

6. Yukarıda arz edilen hususlar ve son ola
rak 35 vatandaşın ölmesine ve birçok kimselerin 
yaralanmasına sebebiyet veren tren kazası dik
kat nazara alınacak olursa. Ulaştırma Bakanlığı 
camiası tam bir lâkaydi ve umursamazlık içinde 
olduğu görülür. Sayın Başbakanın yürütme 
kuvvetinin başı olarak bu camiada ne gibi ısla
hat tedbirleri almayı düşünmektedir? Bugüne 
kadar bu işlerde ihmal ve siistimali görülenler 
hakkında ne gibi işlem yapıldığı ve ne cezalara 
çarptırıldığının bildirilmesi?. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Kavıt No. : 216711 
23 . 1 . 1973 

Konu : Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Cemal Yıklırmı'ın yazılı 
sorusuna verilen cevap. 

• Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı

nın 15 . 11 . 1972 gün ve 15821 - 921 - 7/79 
sayılı yazıları : 

b) Başbakanlığın 24 . 11 . 1972 gün ve 
77 - 220/11814 sayılı yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu İsıanbul Üyesi Cemal 
Yıl dirim'm çeşitli ulaştırma hizmetleri ve hava 
meydanlarındaki personele ilişkin 1 . 11 . 1972 
tarihli yazılı soruları cevabı hazırlanarak ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal 

Yıldırımanı soru önergesinde yer alan 1 ve 
2 nci maddelerin cevabıdır : 

Cevap 1. Uçak kaçırma olayları ve sivil 
havacılığa karşı yapılan kanunsuz müda
haleleri önlemek için herhangi bir mevzuatımız 
bulunmadığından. 1969 yılında İçişleri Bakan
lığı koordinatörlüğünde ilgili Bakanlık ve ku

ruluşların katılması ile birçok toplantı xe 
çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar sonucun
da tanzim edilen protokollerle mevcut emniyet 
tedbirleri tayin ve tespit edilmiş bulunmakta
dır. Bunun dışında gelişen olayların özelli
ğine göre mevcut emniyet tedbirlerine ilâve 
olarak yeni tedbirler alınmış ve alınmakta
dır. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı ta
rafından uçak kaçırma olayları ile alâkalı 
olarak yayınlanmış bulunan dokümandan ya
rarlanılarak Bakanlığımın direktifleri ile bir 
çalışma grubu meydana getirilmiş ve millî 
bünyeye uygun bir yönetmelik taslağı kısa bir 
zamanda hazırlanmıştır. 15 Kasım 1972 günü 
bu taslak Millî Güvenlik Kurulunda Bakan-
lıklararası Komitece incelenmiş ve halihazırda 
alınması gereken âcil emniyet tedbirleri 
tespit edilerek 23 Kasım 1972 tarihinde 
Millî Güvenlik Kurulunun yüksek seviyedeki 
toplantısına sunulmuştur. Bundan ' sonraki 
çalışmalar Millî Güvenlik Kurulu direktifi ge
reğince Devlet Bakanlığı koordinatörlüğünde 
ilgili Bakanlık ve kuruluşlarca müştereken 
yürütülecektir. Yolcu ve eşyalarının kontro
lü işi uluslararası hava limanları dışındaki 
küçük meydanlarımızda da büyük bir titiz
likle yürütülmektedir. Fizikî aramadan başka 
arama cihazları da kullanılmaktadır. Bu ci
hazların ve 3 - 4 km. menzilli telsiz cihaz
larının yetersiz olusu nedeni ile âcil tedbir
ler meyanmda en kısa bir zamanda teminine 
çalışılmaktadır'. THY uçaklarıyle taşınacak 
kargoların ne şekilde taşınacağı hususu. Ulaş
tırma Bakanlığının 3 Kasını 1972 tarihli 
bir tamimi ile bütün Bakanlık ve kuruluş
lara duyurulmuştur, ve halihazırdaki uygula
ma ve esas dahilinde yürütülmektedir. Yolcu 
ve bagajların arama ve kontrolları havaalan
larında görevli İçişleri Bakanlığı personeli ta
ra f m d an ya pil m a kt a d ı r. 

Cevap 2. Uçuş programlarının gereği 
gibi tatbik edilemeyerek yolcuların bekleme
lerine sebebolduğu zaman zaman görülmekte
dir. Bu aksaklıkların çeşitli sebepleri var
dır. Yeni uçakların alınıp servise sokul
ması, tamir ve bakım tesislerinin tevsii eği
tim programlarının düzenlenmesi gibi uzun 
vadeli tedbirler alınmış ve gerçekleştirilmesine 
başlanmıştır. Bunun yanısıra kısa vadeli 
tedbirlerle önlenmesi ve düzeltilmesi mümkün 
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aksakl ık lar sık s de sayın Bakanın veya müs
teşarı başkanlığında ilgili kuruluş lar yöneti
cileri ile düzenlenen toplant ı larda görüşül-
•nıetke. gerekli ikaz ve tavsiyelerde bulunul
makta . çözüm yolları tespit edilmektedir . Bu 
lcab.il çalışmalarımız devam etmektedir ve ede
cektir. 

Cumhuriyet Srnatosıı İs tanbul Üyesi Cemal. 
Yıidıi 'im'm soru önergesinin 3 neü maddesine 
cevap : 

TCDD (ieııel [Müdürlüğündeki personel ih
t iyaç ve istihdamı ilgili kanun ve yönetmelik 
hükümler ine uyu la rak yapı lmakta olup. per
sonelin gerek yetişmesinde ve gerekse (•alışma
larında her türlü kontrol yapı larak eğitime 
çağdaş koşullarda dikkate alınarak gereken 
önem verilmektedir . 

Ezcümle t renlerde görevlendirilen perso
nel bu göreve başlamadan önce birçok aşama
lar geçirmektedir . Trafik görevinin ağırlığı ne
deniyle istasyon ve t renlerde görev alacak 
bilûmum faal personel temel eğitim ve öğreti
nle tabi t u tu l a rak branşlarıyle ilgili önsmav-
dan geçirilip staj yaptığı branş ile ilgili 
kursa gönderi lmektedir . Bu kursu da ba
sarı ile bit irenler t a tb ika t yapmakta ve 
ta tb ika t sonunda da t ekn ik bir heyet 
ta raf ından sınavdan geçiri lmektedir . Bu sı
navı da başardıktan sonra ancak, bir yetiş
miş eleman denetiminde sorumlu görev a lmakta 
ve bu işi tamamen kendi basma yürütebilece
ğine1 kanaa t get i rdikten sonra kendi sorum
luluğu alt ında göreve a tanmaktad ı r . Bu süre 
bir faal. personel için yaklaşık olarak .iki yılı 
bu lmaktadı r . 

Kara voli arında 1968 

İs tanbul ve Ankara banliyölerinde çalışan 
elektrikli tren ve lokomotifler hariç , t üm de
miryolu şebekesinde an aha t lokomotifi olarak 
buharlı lokomotifler ile dizel lokomotifler ça
l ışmaktadır . 

Buharl ı lokomotiflerin demiryolu sebekesi-
sinin muhtelif nokta lar ında kuru lmuş 34 adet 
depo ve 21 adet sundurma da her sefere çı
kış tan önceki normal kont ro ldan başka as
garî ayda bir defa muayene ile gereken bakım 
ve onarımı yapılmaktadır. 

Dizel lokomotifler ise önerilen periyodik 
muayenelere tabi tu tu lmakta ve gereken tamir
leri yapı lmaktadı r . 

Oerek plânlı bakım ve tamir, gerekse arıza 
tamir ler i depo ve fabrikalarımızda aksatma
dan yürü tü lmektedi r . Mevcut ta l imatname
lere Q;ÖVQ seyrüsefere engel teşkil edecek sı
nır ölçülerinin altına düşmüş lokomotif tel
aşla servise veri lmemektedir . 

Bü tün d ikka t ve gayret lere rağmen demir
yollarında kazalar ın tanı olarak önlenmesi 
mümkün olamamaktadır . Demiryollar ında li
derliği elinde t u t an sayısız ülkelerde de bu 
ti]> kazalar maalesef olmakta üstelik, bu ül
kelerde sürat in çok fazla olmasından dolayı 
elim sonuçlar ortaya ç ıkmaktadı r . 1972 yı
lında. Amerika. Fransa . Almanya ve Japon
ya'da meydana gelen kazalarda ölüm miktar ı 
çok fazladır. Karayollarunızda meydana ge
len kazalarla demiryollarında, meydana ge
len kazalar mukayese edi l i rse; demiryolla
r ında meydana gelen kazalar ın, karayol lar ın
da meydana gelenlere nazaran çok düşük oldu
ğu anlaşılacaktır . . (Ölüm ve yaral ı miktarı 1970 
traf ik kazalar ı bül teninden alınmıştır .) 

1969 1970 

Kaza savısı 
Ölüm sayısı 
Yaralı sayısı 

19 97:3 
3 747* 

17 615 

19 663 
3 760 

17 203 

19 207 
3 978 

17 672 

Demirvol larmda 

Yılı 

1968 
1969 
1970 

Taşman 
yolcu adedi 

98 119 805 
102 568 550 
104 040 847 

Kaza adedi 

13 
20 
34 

Ölü adedi 

2 
4 
1 

Yaralı adedi 

32 
23 
18 
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3 1 . 10 .1972 tarihinde Gökçekısık'ta meyda
na gelen çok üzücü olayda 34 kişi ölmüş ve 40 
kişi yaralanmıştır. Bu gibi olaylar çok ender 15 
ilâ 20 yılda bir defa meydana gelen olağan dışı 
olaylar olarak kabul edilmektedir. İstatistikler 
bunu göstermektedir. 

Demiryollarında küçük bir dikkatsizlik ve
ya ihmal çok defa önemli can ve mal kaybına 
sebep olabilecek kazalar doğurabileceğinden 

Ücret 
Yıl İhtar Tevbih Kesimi 

1970 G95 687 581 
1971 996 636 317 
1972 844 495 483 

Yukarıdaki listenin tetkikinden de anlaşıla
cağı gibi mevcut personelimizin bir sene içinde 
takribi olarak % 10'u ceza almakta olup kaza
ya sebebiyet veren personelin ekserisine derece 
tenzili ve hizmetten ihraç cezası verilmektedir. 

Soru 4 : Denizyollarında Marmara gemisi
nin batırılması ve bir araba vapurunun havuz
da dinamitlenmesi üzerine gemilerde sefer sıra
sında ve bakımda Bakanlıkça ne gibi güvenlik 
tedbirleri alınmıştır ? 

Cevap 4 : Denizyolları İşletmesine ait Mar
mara gemisi ile şehir hatlarına ait Eminönü ara
ba vapurunun batma olayı. 4922 sayılı Denizde 
Can ve Mal Koruma hakkındaki Kanun hüküm
lerine göre tedbir ve tertipler alınmasına rağ
men bir gerçektir. 

denlilerimiz. 4922 sayılı Kanuna paralel ola
rak meriyette bulunan «Ticaret Gemilerinin Tek
nik Durumları Hakkındaki Tüzük» gereğince 
teçhiz edilmekte, tedbir ve tertipler alınmakta, 
personelinin eğitime tabi tutularak bu konuda
ki kabiliyetleri liman otoritelerince denetlen
mekte. denize ve yola elverişlilik belgeleri alın
masını müteakip de gemilerin seferlerine müsa
ade edilmektedir. 

Bütün bunlara ilâveten son olaylar muvace
hesinde Bakanlığımızca hazırlanan talimatlar 
Bölge Liman ve Denizişleri Müdürlüğü ile 
D. B. T. A. O. Genel Müdürlüğünce İşletme. 
sahil tesisleri ve gemilerin zabitan ve mürette
batına yayın suretiyle iletilerek gerekli uyarma
lar yapılmış, ayrıca kanun, tüzük, talimat ve 
Bakanlığımızca verilen emirler uyarınca gemi-
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personelin hiçbir dikkatsizlik veya ihmaline göz 
yumulmamakta ve personel yönetmeliğimizde 
belirtilen disiplin cezaları verilmektedir. Suçun 
mahiyetine göre bâzı suçlarda ilgililer hakkında 
disiplin kovuşturması yanında ayrıca Gökçekı-
sık olayında olduğu gibi adlî kovuşturma da ya
pılmaktadır. 

1970. 1971, 1972 yıllarında personelimize ve
rilen disiplin cezaları aşağıda gösterilmiştir. 

Terfi Derece Hizmetten 
Geciktirmesi Tenzili İhraç 

399 227 256 
393 165 284 
371 94 281 

lerde aşağıda belirtilen tedbir ve tertipler alın
mıştır. 

a) Gemilerin hukukî sorumlusu kaptan sa
botaja karşı alınacak tedbirde yükümlü âmir
dir. Yardımcısı güverte 1 nei zabittir ('_ nci 
kaptan) 

b) Gemilerde güverte, makine ve kamara 
personelinden yeminli personel bu maksat için 
tefrik edilmiştir. 

e) Gemiler parsellenmek suretiyle görevli
ler verilmiş, liman ve seyir nöbetleri takviye 
edilmiştir. 

d) Gemilerde giriş ve çıkışlar kontrol altı
na alınmış, bu giriş - çıkış yerleri asgarî hadde 
indirilmiş ve yolcu gemiyi terkettikten sonra, 
gemide umumî arama yapılmaktadır. Aynı za
manda her sefer- sonu yapılan bu işler bir ra
por halinde bağlı olduğu işletmesine vermekte
dirler. 

e) Kanunlar ve tüzükler gereğince her ge
mi can ve mal emniyeti ile ilgili eğitim yapmak
ta ve Donanma Eğitim Merkezinde her sene gü
verte. makine, kamara personeli ile güverte ve 

• makine zabitanı yangın kursuna gönderilmekte
dir. 

Dış hatlarda sefer yapan gemiler içinde sa
botaja karşı sabotaj âmiri yardımcısı olan 
(ikinci kaptan) 1 nci zabite, bu hususta yardım
cı olması maksadıyle ilâve 2 nci güverte zabiti 
\-> nciı Kaptan) verimieı\teo.ır. 

f) Bu suretle gemiler uyarılmış, kanun ge
reğince seyirde alınması gereken tedbirlere ek 
olarak fazla personel kullanmak suretiyle kon-
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troller pekleştirilmiş, ihbar ve ikazda zaman 
kaybına meydan verilmemesi sağlanmıştır. 

Soru ö : Bilhassa .Marmara'da işleyen gemi
lerde acenteler mükerre numaralı bilet sattığın
dan halk çok müskilât çekmektedir. Bu isin or
tadan kaldırılması için ne gibi tedbirler alınmış
tır? 

Cevap 5 : Yolcuların mükerrer bilet satışla
rından müskilât çektiği doğrudur. Nitekim, bir 
taraftan numaralı bilet alan bazı yolcuların, bi
lete verilen mimara kuponunda tarih bulunma
dığından, bu kuponu saklaması ve aynı kupo
nu yeni bir seyahatinde aldığı numarasız bilete 
eklemesi ve bunun neticesi olarak da gemiye er
ken gelip o yeri işgal etmesi olaylara ve diğer 
taraftan da, bugün için Marmara hattında çalı
şan Ayvalık ve Gemlik gemilerinden birinin her
hangi bil' fi rıza nedeniyle sefere gidenıeyişi so
nucu bizzarur yerine Kadeş. Tırhan veya Et-
rüsk gemilerinden birinin sefere konulması ve 
bu gemilerde de numaralı yer olmaması itiraz
lara yol açmaktadır. 

'Mezkûr-hatta acentelerin mükerrer numara
lı bilet satışlarının önlenmesi için: 

a) Xumara kuponları tüketimi sonu 197• > 
yeni bastırılacak kuponların tarihli olması sağ
lanacaktır. 

b) 197-) senesi sonu servise girecek ve ha
len inşaatı devanı etmekte olan Marmara tipi 
gemiler, kadroya alındığmnıa, amme hizmetle
rinde bu gibi aksaklıkların tekerrürü önlene
cektir. 

Soru d : Yurt içi limanlarda vatandaşın can 
emniyeti ile oynayan motorların yasalara ve yö
netmeliklere uymamaları yüzünden olaylar ' vü
cut bulmaktadır. Bu konu üzerinde Hükümet 
olarak ne gibi tedbirler alınmak istenmektedir. 

Cevap G : Bilindiği üzere. Ticaret Gemileri
nin Teknik Durumları Hakkında Tüzük'ün «Ti
caret Gemisi» tarifine giren ve denizde sefer 
yapan bütün teknelerin, bölge liman ve deniz-
işleri müdürlükleri gemi sörvey kurullarınca ve
ya muayyen tonaja kadar liman başkanlıkların
ca gerekli sörveyleri yapılmaktadır. 

Bu sörveylerde, teknesi sağlam ve yapacağı 
sefere elverişli, donatım ve teçhizatı tamam 
olanlara, denize elverişlilik belgesi verilmekte
dir. Keza ticaret gemisi tarifine giren motorlu 
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tekneler için de aynı esaslar uygulanmakta
dır. 

Belirtilen belgeleri haiz olmadan sefer yapan 
gemilerin, kaptan ve donatanları, ilgili liman 
başkanlıklarınca 4922 sayılı Denizde Can ve 
Mal Koruma Kanunu hükümlerine göre ceza
landırılmaları talebi ile C. Savcılıklarına veril
mektedir. 

Gemi sınıfına girmeyen ve 12 Yİ en az yolcu ta
şıyan küçük motorlu tekneler ise. 1580 sayılı 
Kanun gereğince, mahallî belediyeler tarafın
dan muayene ve kontrol edilmekte ve gerekli 
belgeleri verilmektedir. 

İstanbul Tumanında dolmuş yaparak 12'den 
fazla yolcu taşıyan tenezzüh motorları diğer ti
caret gemilerinin tabi tutulduğu senelik sörvey-
ler ve ara kontrollerinden fazla olarak, yaz ay
larında her o ayda bir ve kıs aylarında ise (> 
ayda bir munzam sörveylere tabi tutulmaktadır
lar. Ayrıca, bu tenezzüh motorlarının sefer yap
tığı iskelelere, belediye kontrol memurları kon
makta. bu suretle istiab haddinden fazla yolcu 
almaları, daha sefere çıkmadan önlenmektedir. 

Limanlarda, gemilerin ve küçük deniz araç
larının, limanlar kendi tüzükleri hükümlerine 
riayetlerinin temini için. liman başkanlıkların
ca mümkün olan kontroller yapılmaktadır. Ge
niş bir sahaya yayılmış bulunan ve trafiği çok 
kesif olan Karadeniz Boğazım ihtiva eden İstan
bul limanında, bu kontrollerin daha müessir ha
le getirilmesine çalışılmakta, bunun için lüzumlu 
olan personel ile süratli deniz araçlarının kifa
yetli sayılara çıkarılmasına çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan; mevzuata aykırı hareket 
eden gemi kaptanları ile sair deniz araçlarını 
idare edenlerin, yürürlükte bulunan 4922 sa
yılı Denizde Can ve Mal Koruma hakkında Ka
nun 'hükümlerine göre hapis cezası ile cezalan
dırılmaları talebiyle C. Savcılığına verilmeleri. 
hadisenin akabinde cezanın infazı ekseriya müm
kün olamadığından istenildiği şekilde müessir 
olamamaktadır. Bu sebeple, hazırlanmış bulu
nan yeni Denizde Can ve Mal Koruma hakkın
da Kanun tasarısında, mevzuata aykırı hareket 
edenlere hapis cezası ve yerine göre ağır para 
cezası verilmesi öngörülmüş, keza kontrol siste
minin daha müessir hale getirilmesi için özel 
hükümler konmuştur. 
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal 
Yıldırım'm Soru Önergesinin 7 nci maddesine 

cevap : 

PTT Genel Müdürlüğünce eğitime geniş 
çapta önem verilmekte ve eğitim çalışmaları bir 
plân dahilinde sürdürülmektedir. Bu meyanda 
gişe ve şehirlerarası personeli için de özel kurs
lar düzenlenerek meslekî bilgi verilmekte ve 
halkla ilişkiler konusunda eğitimleri sağlanmak
tadır. 

Halka kötü davranışlarda bulunan şehirler
arası ve gişelerde çalışan personele gerekli ce
zaî işlem uygulanmaktadır. Nitekim İstanbul 
Posta Merkezi personelinin bu konuda dikkatle
ri çekilmiştir. 

Posta maddelerinin alıcılarına mümkün olan 
en kısa süre içerisinde ulaştırılmasına çalışıl
maktadır. Bu amaçla posta servisleri otomatik 
makinelerle takviye edilmekte, büyük şehirler 
arasındaki direkt posta hatları işletmeye açıl
makta ve dağıtımda sürat sağlayacak tedbirler 
alınmaktadır. 

Telgrafların zamanında alıcılarına ulaştırıl
masını temin için ise şimdiye kadar alınmış ve 
bundan sonra da alınacak olan tedbirler şunlar
dır : 

a) Telgraf trafiği müsait olan mors mer
kezleri telem muhaberesine açılmaktadır. Bunun 
için de gerekli cihaz temini cihetine gidilmiştir. 

b) İhtiyaç mahallerine telgraf sistemleri 
tesis edilmekte ve büyük işyerleri arasındaki 
telgraf kanalı miktarı artırılmaktadır. 

1973 yılı içerisinde otomatik teleks santralı
nın faaliyete geçmesiyle PTT merkezlerinin bir
birleriyle irtibatlandırılmaları ve direkt çalışma 
imkânları ileri düzeydeki ülkeler seviyesine ula
şacaktır. 

c) Telgraf dağıtım ve telefon davetlerine 
ihbarname tebliğ hizmetlerinin süratle yerine ge
tirilmesini sağlamak üzere, 1967 yılında 200. 
1969 yılında 117, 1970 yılında 60, 1972 yılında 
140 adet motosiklet mubayaa edilip ihtiyaçları 
nispetinde PTT merkezlerine tahsis edilmiştir. 
Ayrıca 1973 yılından 1977 yılma kadar her sene 
150 adet motosiklet mubayaası öngörülmüştür. 
Bu suretle bütün PTT merkezlerinde telgraf 
dağıtımı ve telefon davetlilerine ihbarname teb
liğ hizmetlerinin motorize hale getirilmesi sağ
lanmış olacaktır. 
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Ancak bunların dışında, özellikle şehirlerara
sında çalışan % 25, milletlerarasında çalışan 
% 50 kalifiye personel, zaman zaman büro me
saisi yapan özel ve resmî teşekküllere kaymakta, 
böylece aksaklıkların bir kısmı, maddî bakım
dan daha iyi koşullarla başka işlere geçen yetiş
miş personelin PTT'den ayrılmasından ileri gel
mektedir. 

Bu durumun önlenmesi ise, çalışma şartları 
ağır olan servislerde çalışan personelin halen 
hazırlık safhasında bulunan İktisadî Devlet 
Teşekkülleri Personel Kanununun çıkarılması 
ve is riski, iş güçlüğü gibi yan ödemelerden 
faydalandırılması suretiyle tatmin edilmesine 
bağlı bulunmaktadır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Uy t si 
Mehmet tnaldı'nın, Suriye'de kamulaştırılan 
Türk vatandaşlarına ait emlâkin durumuna dair 
soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Halûk Bayül-
ken'in yazılı cevabı (7/98) 

22 . 12 . 1972 
C. Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanaıııın Dışişleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Adana 
Mdımet Ün a İdi 

1. Suriye'de kamulaştırılan Türk vatandaş
larına ait emlâkin ne suretle tasfiyesinin düşü
nüldüğü ? 

a) Bedeli para ile mi ödenecek, Türkiye'de
ki Suriyelilere ait arazilerle tekas mı edilecek? 

b) Para ile ödenecekse takdiri kıymet he
yetleri nasıl ve kimlerden teşekkül edecek? 

2. Türkiye'de. Suriyelilere ait emlâkin du
rumunun ne olduğu ve söz konusu tasfiyede na
sıl değerlendiıiLeceğinin açıklanması ? 

a) Suriye'deki, Türk vatandaşlarına ait 
arazilerin tabi olduğu tasfiye esasına mı tabi 
olacakl 

bi)! Türkiye'deki, Suriyelilere ait araziler 
için başka bir değerlendirme usulüne mi müra
caat edilecek1? 

fc) Başka bir usûl tatbik edilecek ise müte
kabiliyet esası korunmuş olacak mı? 

3. Lozan Anlaşmasına göre Türkiye'ye ai-
dolması gereken vakıf emlâkin durumu ile tas
fiyede nazarı itibare alınıp, alınmadığının açık
lanması. 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 24 . 1 . 1973 

440. 946 KOED Dairesi Gn. Md. 

Konu : Sayın Ünaldı'nın önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 22 Aralık 1972 günlü re 1069-7/9846159 
sayılı yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 
Mehmet Ünaldı'nın Suriye'deki Türk vatandaş
larına ait emlâk konusunda sorduğu soruların 
cevaplarını muhtevi bir not ilişikte sunulmuş- \ 
tur. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

Ü. Halûk Bavulken 

Not : 
Suriye ile 22 Aralık 1972 tarihinde imzalanan 

ve Meclislerin tasdiki ile yürürlüğe girecek olan 
«Emlâk Sorunlarının Çözülmesine dair Sözleş
me» ve diğer protokoller hükümlerine göre : 

t. Vatandaşlarımızın Suriye'de tarım re
formuna tabi tutulan arazileri karşılığı olarak 
huriye tazminat ödeyecektir. 

Ayrıca Suriye, halen mer'i mevzuatında de
ğişiklik de yaparak şimdiye kadar diğer çeşitli 
yollardan malları alınan vatandaşlarımıza mal
larını iade edecek, veya, bu mümkün olmadığı 
takdirde, anılan mallar karşılığı gene tazminat 
ödeyecektir. 

Her iki çeşit tazminat memleketimize trans
fer edilecektir. 

2. Vatan d a şiarımızın haklarının tespiti işi, 
yakında Suriye'de çalışmaya başlayacak olan 
Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonu tarafından 
yapılacak. Emlâk Komisyonunda sonuçlandırıl
mayan dosyalar, «Emlâk Sorunlarının Çözülme
sine Dair Sözleşme» ile kurulacak Karma Ko
misyonda ele alınacak, bu sonucu komisyonda da 
hallcdilemeyen dosyalar Hükümetlere sunula
caktır. 

Sonuçlandırılan dosyalardaki taşınmaz mal
ların -değerleri iki dereceli yetkili Suriye Ko
misyonlarınca takdir edilecek, takdir edilen 
bedel tam ve âdil görülmediği takdirde, konu, 
yeniden incelenmek üzere, tarafımızdan Türk -
Suriye. Karma Komisvonuna sunulabilecektir. 

'3. Türk - Suriye Emlâk Komisyonunun ça
lışmalarını bitirdiğinin iki Tarafça bir tutanaikla 
tespit edilmesi üzerine, iki Taraf Hükümetleri, 
1966 yılı tedbirlerini, karşılıklı olarak kaldıra
caklardır. Karma Komisyonda sonuçlandı rılma-
yıp Hükümetlere sunulan konuların önemi ve ni
teliğine göre de, 1966 yılından önceki tedbirleri, 
iki Taraf gene karşılıklı olarak kaldırabilecek
lerdir. 

Bu suretle, Suriye'de çeşitli kısıtlama tedbir
lerine mâruz kalmış Türk malları gibi, memle
ketimizde alınmış olan tedbirlere konu teşkil 
eden Suriye malları maliklerine iade edilecek
tir. 

4. — Türkiye - Suriye Emlâk Sorunlarının 
Çözülmesine dair Sözleşme hükümleri uyarınca 
Türk gerçek'kişiler kadar, Türk tüzelkişiler de 
haklanın Suriye'den talebedebileeeklerdir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Fethi Çelikbaş'ın, 1973 - 1974 Bütçe Kanunu ta-
sarısıyle yapılması öngörülen ve inşaat bedelleri 
1 milyon liramın üstündeki projelerin hazırlık 
çalışmalarına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı ceva'bı (7/99) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Baş-
1 > akan t ar af ı ndan c e vaplahdı rıl m a sın a mü saa d e 
•buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Üyesi 

Fethi Çelikbaş 

1973 yılında ,elo alınması, 1973 - 1974 Bütçe 
Kanunu tasarısı ile öngörülen ve ilgili dairele
rince inşaat bedelleri bir milyon liranın üstünde 
tahmin edilen projelerin, hazırlık çalışmaları 
hakkında bilgi edinebilmek üzere, 

1. —• Arsa durumları, 
2. —• Hazırlık durumları, 
3. —• İhale şartnameleri tamamen bitirilmiş 

ve Bütçe Kanununun 1 Mart 1973'de yürürlüğe 
girmesi ile beraher, derhal inşasına başlanabile
cek veya murakasaya çıkarılabilecek olanları 
hangileridirl? 

4. — G-eeikmiş olan projeler varsa bunların 
gecikme sebepleri hakkında, ayrıntılı bilgi veril
mesini rica ederim. 
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T. C. 
Bayındırlık Balkanlığı 

Özel Kalemi 
Sayı : A - 01/100: 

.Konu : Cumhuriyet Senatosu Kon
tenjan Üyesi Fethi Çelikbaş'm ya
pılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2 . 1 . 1973 gün 161T8-1077-7/99 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Fethi 

Çelikbaş tarafından, 1973 malî yılında ele alın
ması karaıiaştırılaın ve maliyetli bir milyon lira
nın üstünde tahmin edilen projeler hazırlık ça
lışmalarına ilişkin olarak verilen ve Sayın Baş
bakan adına cevaplandırılmak üzıere Bakanlığı
ma gönderilen yazılı sıoru önergesine cevap ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1973 yılında ele alınması kararlaştırılan ve 

maliyeti bir milyon liranın üstünde tahmin edi
len projeler hazırlık çalışmaları hakkında, Sa
yın Senatör Fethi Çelikbaş tarafımdan verilen 
yazılı soru önergesine, Sayın Başbakan adına, ce
vabımı arz ediyorum. 

1. —• 1973 malî yılında ele alınması kararlaş
tırılan ve maliyeti bir milyon liranın üstünde 

olan projeler arsa durumları hakkındaki bilgiler 
ilgili kuruluşlarda bulunmaktadır. 

1973 yılı bütçesi Program - Bütçe tekniği ile 
hazırlanmış olduğundan, 1973 yılında ele alına
cak projeler ilgili kuruluşların program ve büt
çelerinde gösterilmiştir. 

2. — Program ve bütçe kesinleştikten sıonra 
ödenekler Bakanlığımız bütçesine aktarılacak 
ve ondan sonra Bakanlığımızca hazırlık faaliye
tine geçilecektir. 

3. — İhaleler için gerekli şartname, rayiç, 
•biramı fiyat ve sair evrakların basım işleri 1 Mart 
1973 tarihine kadar bitirilmiş olacaktır, 

İlgili Kuruluşlardan ödenek aktarması ta
mamlanınca : 

— 1973 malî yılında başlanıp bu yıl içerisin
de bitirilecek işlere öncelikle başlanacaktır. 

— Gelecek yıllara sâri işler daha sonra ele 
alınacaktır, 

— Gelecek yıllara sâri işlerden 1973 yılı öde
neği 50 - 100 bin TL. civarında olan işler malî 
yıl sonuna doğru ihaleye çıkarılacaktır. 

4. — 1973 malî yılında ele alınması kararlaş
tırılan ve inşaatlarına 1973 malî yılında başla
nacak olan projelerden gecikenler uygulama sı
rasında ortaya çıkacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. '25.1.1973 
Mukadder öztekin 

Bayındırlık Bakanı 

* • 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

21 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 1 . 1973 Sah 

Saialt : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1973 yılı Bütçe Kamımı tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu rapora Millet Meclisi 
(1/734) ; Cumhuriyet Senatosu (1/124) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ İGÖRÜŞMESÎ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Bütçe Kanunu Tasarıs 

v e 

Bütçe Karma Komisyonu Ra 





Bütçe K a r m a Komisyonu raporu 

T. B. Al. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/7 S-i 
Karar No. : ;IH1 

Cumjhuriyet Senatosu Başkanl ığ ına 

197;i yılî Bütçe kanunu tasa l ı la r ı , Millî Bütçe tahminler ini guston MI rapor ile birlikte Anayasamızın öngördüğü 
hinde) 'Türkiye I îüyük Millet Meclisine B a k a n l a r Kuru i u t a ra f ından sunularak Bütçe -Karma Komisyonunda gön'i 
lıînde yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyru imuş tur . 

Bütçe kanun t a şan la r ın ın görüşülmesine 12 . 12 . 1972 (gününde baş lanarak (Bayram, ta t i l i hariç) aralıksız ola 
«aat devam, edi lerek 482 senatör ve milletvekili bütçeler üzerindeki görüş ve kanaat le r in i belir tmişlerdir . 

Bütçelerin görüşülmesi sırasında. Komisyonum uzun teknik özelliği güzü nünde bulunduru la rak par t i f a rk ı göze 
re geniş imıkâu verilereık üyeler. memleketin içimle bu lunduğu siyasî, sosyal ve eikorıomik du rumu dikk nv alaraık, 
bask ıdan kurtarmaik. İJçüneü <Beş Yıllık Kalkınma Plânının 197*î y ık diliminde öngörülen yati 'mııları sarsıntıya uğ 
nim un. gdtireeeği vergilerle, bâzı vergilerde yapılması istenilen değişikliklerin vatandaşı daha fazla sıkıntıya. düşür; 
d a r boğazdan kurtar ı lması ve enflâsyomist baskı unsuru olmaması prensibinden hareket le yap t ık la r ı konuşmalarda , 
rüşler ini yapıeı bir zihniyet ve t u t u m içinde titizlik ve berraklıkla, ifade ederek ka tk ıda bulunnıuşjar, bu suretle J9 
gerçekleri m uv a e eh esinde malî ve ik t isadî karakter in in muhafaza edilmesine gayret sarf etmişlerdir. 

Y u k a r d a özetlenen hususları böydeee . 'kaydettikten sonra millî gelir ve üretim. para ve kredi politikası, dış ekono 
b u y ı ldan itibaren uygulanan asma başlanılan program bütçe hakikında'ki izahatımıza temas etmek istiyoruz. 

i l - MİLLÎ GELİR. V'.E ÜIÎETİM : 

1972 yıiında gelinme hızı p rogramlanan seviyenin ü /er inde gerçekleşmiştir . Devlet 'İstatistik Enst i tüsünün geçici 
•GBMlf'daki ree! art ış •% 7.7 o k n ı ş t u r . 1970 ve 1971 yı lİannd'aki ge lkme hızı sırasıyle % 5.8 ve % 10.0 idi. 

Aneaık, beîirttmek gerekir İd, 1.971 yı l ında gelişme hızının. yüksek seviyede gerçekleşmesini -büyük, ölçüde t a n ı n 
âlom gelir lerindeki yükseliş etkilemişti . 1072 yılında i/ırmı hariç, s ı m a y i inşaat , ulaşt ı rma ve ticaret rektör ler i ö 
l işme hızlan güsteıımiştm 
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Aşağıda bayiıea sdktörler itibariyle son üç. yılı kapsayan millî gelir değerleri (I9G8 yılı sabit fiyatları 
Yerilmektedir. 

'OMUyar TL.) Zincirleme İndeks 
1970 1971 1972 1970 197! 1972 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat; 
Ula s tınma 
Dış âlem ge liri 

82.(5 
28.8 

8. i 
7.7 
1.5 

: ; • ( ) . : > 

:i\.2 
7.9 
8.6 
:i.O 

3(5.4 
:U.i) 

8.(5 
9.(5 
4.0 

. ___ 

105.0 
!02.2 
108.2 
10(5,1 
:î4îi.2 
_ 

1 11.9 
110.4 
95.7 

111.8 
20:5.4 

99 
' 1 1 1 

1 18 
111 
1 :t:i 

. 
(1HMÎİ 121.4 133.5 143.8 105.8 1İ0.0 107 

Kalkınmamıza birinci derecede ölçü teşkil eden sanayi 'kesiminde tespit edilen gelişme bizidir. Zira, hu 
simle rd etkinden fazla olduğundan katma değer artışları -genel gelişime hızını hüyük öh;üde etkilemektedir 
yılının, gelişme hızı % .11.9'dur. '.Bu hız önceki iki yıla kıyasla daha yüksektir. 1970 ve 1971 yılla anda. san 
rı sırasıyle % 2.2 ve %' 10.4 idi. Hanayı kesimi için plânda öngörülen gelişme hızı % 12.0 olduğuna gör 
e ok yaklaşmış hulunimaktadır. 

İnşaat kesiminde daha değişik bir' 'durunu vardır. 1972 yılında bu kesimin gelişine hızı •% 18.5 olmuştu 
me gösteren inşaat kesimi 1971. yılında % 4.)> oranında gerileme 'kaydetmişti, i M ânda inşaat kesimi için öng 
zaran, 1972 yılında, ;gerçcikleşen gelişme hızı plân hedefinin çok üzerinde bir gelişmeyi ifade etmektedir. 

Ulaştırma kesiminin 1972 yılındaki ıgdişmc hızı % 11.9 olmuştur. 1970 ve 1971 yi İhın uda İm kesimin gös 
% 11.8 olaraik tespit edilmişti. i Bu kesimde plânda öngörülen gelişme hızı '% 7.2'dir. Görülüyor ki, 1971'de 
gösterdiği gelişme -hızları plân hedeflerinin oldukça üzerinde gerçekleşmiş 'bulunmaktadır. 

Dış âlem net faktör gelirleri 1972 yılında (19(58 ıs ahit fiyatlarına göre) 4.0 milyar TL. olmuştur. D 
1.5 milyar TL. ve 1971 yılında 3.0 milyar TL. idi. 1972 yıl unla gelişmede işçi dövizi gelirleri ile ihracat •ge 
olmuşlardır. 

YATİRİMLAR : 

1971 yılı sonuçlarına göne toplanı şahit sermaye .yatırımları 1972 yılı fiyatları ile (35 09(5.2) milyon o 1 ara 
milyon lirası kamu sektörü yatırımları ve (17 721.2) milyon lirası özel .selktör yatırımlarıdır. 

1971 yılında toplanı şahit sermaye yatırımlarındaki artışı özel sektör yatırımları önemli ölçüde olumlu y 
1972 yılı durumuna gelince Devlet Plânlama Teşkilâtının tahıminlenine göre 1972 yılı fiyatları İle topla 

milyon lira olması beklenmektedir. Aynı tahmine göre bu Tniktaruı (21 400.0) milyon lirası kainin sektörü 
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yatırımları ile ilgilidir. Böylece 1972 yılında önceki yıla kıyasla toplanı sabit sermaye yatırımlarında % !8.4 oran 
konusu artışı kamu sektörü yatırımlarıııdafki :% 19.1 ve özel seiktör yatırımlarındaki '% 17.7 oranını bulan artışlar 

Özlü bir ifade ile 1972 yılında bir önceki yıla nazaran yatınım faaliyetlerinde önemli bir artış sağlanmıştır. 
İSTİHDAM : 
Tarım ve tarım dışı kesimlerde fiilen çalışanlar ile yurt dışına gidenlerin sayısı 1970'tc (14 582) bin iken 1971 

(13 834) olmuştur. 1972 yılı için yapılan tahminler istihdam seviyesinin 1971 yılma nazaran (298) bin artış göster 
termektedir. ıSion yıldaki artışı, (85) bin artışla hizmetler ıkesimi, (80) bin artışla yurt dışına gönderilenlerin ' 
kesimi önemli ölçüde etkilemiştir. Ayrıca, inşaat, ticaret ve ulaştırma 'kesimlerinde de 4971 yılma nazaran artışla 
fiilen çalışanların sayısı değişmemiştir. 

1972 yılında istihdam seviyesinde bir yükselme olmuş, ayrıca, iş isteyenlerin sayısı geçen yda nazaran azalmıştır 
1970 ve '1971. yılları için gerçekleşen ve 1972 yılı için tahmin edilen istihdam, seviyeleri ve artışlar sektörler 

Tarım 
ıSanayi 
İnşaa t 
Ticaret 
Ulaşt ı rma 
Hizmetler 
Y u r t dışı 
Diğer 

(İVm 
1970 

9 750 
1 424 

489 
437 
385 

1 202 
482 
413 

kişi) 
1971 

8 763, 
1 450 

419 
581 
424 

1 494 
570 
133 

Değişme 
•iniktir 

— 987 
26 

— 70 
144 
39 

292 
tS8 

— 280 

1972 

8 763, 
1 519 

433 
605 
450 

1 579 
050 
133 

Değişme 
mikt ar 

. 
69 
14 
24 
26 
85 
80 
— 

Toplam 14 582 13 834 14 132 298 

İş ve İşçi 'Bulma Kurumundan edinilen bilgilere gör: 1971 ve 1972 yıllarının Ocak - Etkim ortalamasını göre m 
işe yerleştirmelerde mukayeseli durum şöyledir. 

Ocalk - Ekim ortalaması 

1971 1972 (Miktar 

İş isteyenler 
İş ımünhalleri 
İşe yerleştirilenler 

46 010 
34 367 
33 052 

44 805 — 1 205 
37 485 + 3 118 
35 536 + 2 4=84 

D eğiş m o 
Nispet 

— 2.6 
+ 9.1 
+ 7.5 
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•llörü'kfüğ'ü g i b i 1971 yılma k ıyas la 1972 yılında iş isteyen k r in sayısı % 2.6 Hvsiktns, w münha İleri «ay 
% 7.5 ı-.r1nm«tıı*. 

TIA.LKP : 
Devlet Plânlama Teşkil âtının. tal ıminlerinc göre <-ari fiyatlarla 1970 yılımla (109 019) milyon lira ohın 

da % 28.8 art ışla (140 428) milyon l i raya ve 1972 yılında % 22.1 artışla (171 400) milyon l iraya yükselmiş 
r ım harcamalar ı ise, 1970 yıl ında (28 547) milyon liradan 1971 yıl ında % 19.8 artışla (34 196) milyon liraya 
milyon liraya çıkmıştır. ÎVıı karş ı laş t ı rmadan anlaşılacağı üzere gerek tüketim harcamaları ve gerekse ya t ı r 
lara. nazaran hızlı sayılabilecek 'bir ar t ış göstermişi ir. .Ayım-a, d ikkale •de.̂ M* .bulunan nokta., ^ ın ' i ı yıl yatır ı 
rına. kıyasla çak daha hızlı bir büyüme gösterişidir. 

Asa.gıda toplam talep durumundak i gelişmenin ayrınt ı lar ; hakkında bir fikir edinmek üzere bellibaşlı üret 
O c a k - Aralık dönenden |!)71 ve 1972 < hmk - Eylül dönemleri i t ibariyle iç satışlarının mukayeseli 'd urum 

H a d d e mamulleri 
Oimento 
Sjeker 
KJahve 
Çay 
iSıgara 
Tü tün 
Bira, 
Kiaikı 
Şarap 
Pamuklu Dokuma 
Yünlü "Dokuma, 

O) 
(2) 
l'2) 
(1) 
d) 
d) 
(-0 
d) 
( i ) 
O) 
'(T) 
0) 

Birim 

S ün ton 
» 
» 

'Ton 
» 
» 
» 

Bin l i t re 
Bin. ılitre 
Bin litre 
Bin metre 
Bin .metro 

(h'.»k -
1970 

1 145 
6 3,95 

609 
3 817 

17 861 
37 830 

3 607 
39 543 
18 18İ 
5 681 

227 432 
4 93,5 

Aralık 
1971 

934 
7 540 

658 
5 791 

19 933 
41 143, 

3 154 
42 875 
19 786 
5 940 

237 982 
5 032 

Ocak -
197! 

726 
5 889 

474 
3 646 

14 499 
41 408 

2 497 
37 293 
15 594 
4 626 

219 661 
3, 984 

Kyli 
1 

1 
3 

4 
1 

14 

(1) Resmî SeMör 
(2) Resmî ve özel sektör 

Yukardak i r a k a m l a r a göre yat ı r ım mal lar ından hadde mamulleri ve çimento iç sa t ış lan d ikkate değe 
tüket im malları içinde- önemli bir yer i olan tekel madde le r i ile dokuma .maddelerinin iç. satışları kısmen aza 
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Fİ. YAT LAK : 
1972 yılında daha önceki yıllar seviyesini asan önemli .fiyat yükselişleri olmuştur. Toptan eşya r i y a d a n gen 

1971 yı l ında <%• 15.9 oranlar ında yükselmişti . 1972 yılının onbir aylık döneminde ise genel indeksin yükselişi % 
Geçinme indeksle rinde ki yükselişler gecen y ı ldakinden daha a/ olmuştur-. 1970 yılında % .11.G ve 1971 yı l ında 

geçinme indeksi 1972 yılının onbir ayl ık döneminde ri 14.5 yükseliş kaydetmişt i r . İs tanbul gerinme indeksinin 19 
Birasıyle c/(: 7.9 ve •% 19.0 o larak tespit edilmişti. Aynı. indeksin 1972 yılının on bir aylık dönemindeki yükselişi is 

(1903 = 100) 
Toptan eşya Ankara geçinme İs tanbul geçinme 

Fiyat lar ı Un. :İud. İndeksi İndeksi 

1970 (12 aylık mi ahuna) 
1971 (12 aylık or ta lama) 
1972 (11 aylık ortalama) 

145.7 
Kİ8.9 
199.0 

148.3 
180.7 
20(5.9 

155.0 
185.2 
212.7 

Toptan eşya f iyatları ile geçinme indekslerinin geçen yılki, yükselişlerinde gıda maddeleri f iya t lar ındaki art ışla 
i'ica giyim eşyası f iyatlarının sürekli art ışlarla geçinme indekslerinin yükselişini etkilediği görülmektedir . Bu gel 
talebin ekonomideki baskısının devam ett iği sonucu çıkarılabilir. 

Toptan, eşya fiyatları genel indeksinin bir bölümünü .teşkil eden sanayi 'hammaddeleri ve yarı mamulleri fiyat 
aşan ar t ı ş lar tespi t edilmiş'tir. Bu art ış lar , önemli ölçüde mal iyet yükselişlerinin <\e f iya t lar genel seviyesini yükse 

(1963 = 100) 

1971 Aralıık 
1972 Mart 
1972 Hazinin 
1972 Eylül 
1972 Kasım 

Toptan esva 
Fiyatları. Un. İndeksi 

184.9 
194.5 
198.0 
203.4 
209.5 

Ankara geçinme 
İndeksi 

198.1 
199.9 
203.6 
211.7 
222.2 

İ stambul geçi nme 
İ ndeksi 

202.0 
204.7 
214.8 
220.3 
223.5 

Dikka t edilirse, g-eçen yıl. meydana gelen fiyat yükselişleri yıl içindeki bütün dönemlere yaygın bu lunmaktad 
fiyatların gerilemesi gerekirken aksi yönde hareket, gösıter meşinin f iyat lar or ta lamasını oldukça etkilediğini o r t ay 
ler i geçen yılın Kasım ayında, önceki aylara nazaran yüksek olmuşsa, da bu yükselişte diğer etkenler yan ınd 
tesiri oî'mustıır. 
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PARA VE KREDİ : 

1971 yılında olduğu gibi 1972 yılında da ekonomimizin likiditesi önemli bir genişleme göstermiştir. Geç 
arzı % 16,2 artmıştır. 1970 ve 1971 yıllarının aynı dönemlerindeki değişmeler % 7.3 ve % 16,9 oranlarınd 

1972 yılının son ayında para aramdaki artışın daha da fazlalaşmış olması beklenmektedir. Çünkü, tedavü 
son ayda da artışlar göstermiştir. 1971 ve 1972 yıllarının mukayesesine göre tedavüle çıkarılan banknot m 
tış oranı 1970 ve 1971 yıllarındakinin altındadır. 1972 yılındaki bu artışta başlıca iki önemli etken bulunduğun 
birisi işçi dövizleri ve ihracat gelirlerinin katkısı ile rezervlerimizin artmış olması ve diğeri Merkez Banka 
lunmasıdır. 

1972 yılının ilk on bir aylık döneminde toplam mevduatta '% 16.9 oranında bir artış meydana gelmiştir. 
yılının ise altındadır. 

Banka kredilerindeki artış mevduata nazaran daha hızlı olmuştur. Geçen yılın ilk on bir- aylık dönemind 
nında genişlemiştir. 1970 ve 1971 yıllarının aynı dönemlerindeki artış ise sırasıyle % 6,1 ve % 11,6 oranla 
kredi talebindeki artış önceki yıllardan yüksek olmuştur. Bunun sonucu olarak bâzı bankalar plasman ihtiya 
larına ilâveten Merkez Bankası kaynaklarına da başvurmak ihtiyacını duymuşlardır. 

DİŞ EKONOMİK İLİŞKİLER : 

1972 yılının on bir aylık döneminde dış ticaret hacmi 2.119 milyon dolar olmuştur. 1971 yılının on iki ay 
milyon dolar olarak tespit edilmişti. İthalât ve ihracatta 11 aylık dönem sonuçları 1971 yıl sonu rakaml 

(Milyon dolar) 
Artış farkı 

1971 1972 (1) Miktar !% 

İhracat 676 758 82 12,1 
İthalât 1 171 1 361 190 16,2 

Dış ticaret hacmi 1 847 2 119 272 14,7 
Dış ticaret açığı 495 603 108 21,8 

(1) Ocak - Kasım 
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Dış ticaret hacmindeki genişlemeyi ihracatımızdaki ve ithalâtımızdaki artışlar meydana getirmiştir. Geçen yılın 
mız 1971 yılı seviyesine nazaran 82 milyon dolar bir artış göstermiştir. İhracatımızdaki bu artışta sanayi malları 
Ayrıca, ihracatımızın serbest döviz sahasına kaymış olması da memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. İthalâtı 
minde 190 milyon dolar ve % 16,2 oranında bir büyüme göstermiştir. Geçen yıl özellikle makine ve teçhizat ile 
duğu kaydedilmek gerekir. 

Son iki yılda ödemeler dengemizin ihracattan sonra en önemli gelir kalemi haline gelen işçi dövizlerinde de 
yılında 470 milyon dolar olan işçi dövizi geliri, 1972 yılında geçici olarak 735 milyon dolara yükselmiştir. Bö 
milyon dolarlık bir artış sağlanmıştır. 
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< IFA Mi iiüT<;ı-:s! 

t ieüneü Beş Yrllık Kalkınma. Plânının 1 nei yılında, 10T-1 malî yılı Gelir Büteysınin mahiyet ve dııruni'U h 
evinler inin ıreemiş y ı l l a rdaki ^erişmeler ve uygula aa m'tieejerrm iııeelrmekSe fayda vardı.!'. 

ilialûndaı>. bulunduğu üzere, plânlı. devrede ka..ikiiiıu-a hızım. v«- im arada karma ('komimi sistemi irinde kam 
«jyreekiestbil'mesi zorunluluğu, plân. devresinde devamlı olarak kamu tasar ruf la r ın ın a r t ı n b n a s ı ve maksatla, 
büyük. nisp-4 ve mik ta r l a rda indisine! er göstermesi souue.unu •meydana getirmişt ir . I în arada, »vlir kaynak la r 
Joroo yerin» yvtrrilmesi imkânı bulunmayan al1yn|>ı y a t ı n m l an ile 'mahallî lıiiznı eti erin merkezî Devlet ta ı a l ınd 
ma büieeleri'u ıha;ci.mleH:ııin büyük nispetlerde artmasına, müncer olmuştur. 

1962 yılı, ba»şiau<ne olarak alınmak. 've aynı yA irayri safi millî hâsıla ve .^eıırî büteyye iri ren ve.i .'»i gelirleri 
ü'ulaki tabloda, İm durum aeik o.ü,rak alini I m ektedir . 

Cari fiyatlarla G. S. M. H. ve Genel Bütçe vergileri endeksleri 

V'ıJlaı-

1962 
196,1 
1964 
19G5 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 (*) 

(Milyon TL.) 
Gayri sfıi'i millî 

hâsıla 
Mik ta r rhıdeks 

55.111 10b 
64.160 .116 
69.190 125 
74.521 l.'îf) 
88.: 182 ;i6() 
98.252 178 

109.0 f;; 197 
120.726 219 
140.29: i 254 
182.a59 :Î:Î0 
228.:155 4()5 

Genel 
v e r ^ i jj 

M î kî a r 

7.114 
8.424 
9.292 

M 1.294-
12.464 
Î4.882 
1 0.249 
19.114 
2:!.d02 
."il.420 
48.195 

IJİifee 
y lirleri 

rbıdeks 

10 J 
11 o 
IbO 
144 
1.7i 
209 
225 
268 
;J2:.; 
441 
5-i' 

(*') Tahmin 
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Yakardaki tablonun tetkikinden de görüleceğe üzere, genel 'bütçe vergi gelirlerindeki bu gelişmeler sonunda, 
gayrîsâfi millî hâsıla içindeki oranı da seneden seneye önemli ölçüde- artışlar göstermiş bıüun maktadır. 

Genel bütçe gelirlerinin millî hâsılaya oranı 

16,19 
17,91 
17,25 
17,32 
17,06 
18,40 
18,23 
18,60 
22,30 
21,60 
20,47 

1%2 ilâ 1972 yıllan uygu hım ahin m gösteren yukardaki tabloda, görülen devamlı gelişme seyri, bir yandan y 
leler hacmindeki artışlar ile millî gelirde kaydedilen gelişmelerle ve diğer yandan da özellikle plânlı devrede k 
ek finansman, tedbirleri neticesinde sağlanmış bulunmaktadır. Vergi idaresinin ve vergi kazasmm yeniden düzenl 
li ve âdil biı- vergi uygulaması anı, müteakip yıllarda, bütçelerin ek finansman ihtiyaçlarının sağlanması için ola 
mesi zorunluluğu önemli derecede azalacaktır. 

Yıllar 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 (*) 

(*) Tahmin. 
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Vergi gelirlerindeki artışlarında belirtilmeye değer bir husus da vasıtalı - vasıtasız vergi oranlarındaki g 
sıtasız vergilerin payı 1966'dan bu yana devamlı şe'kilde artmakta bulunmasıdır. Bu cihet aşağıdaki tablod 

Vasıtasız ve vasıtalı vergilerdm vergi gelirleri içindeki hissesi 

(Milyon TL.) 
Vasıtasız 

vergilerin 
vergi gelirleri v 

Vasıtasız Vasıtalı Vergi içindeki payı 
Yıllar vergiler vergiler gelirleri '% 

196G 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 (*) 
1973 >(**) 

4.196 
5.009 
5.695 
6.775 
8.636 
11.851 
14.625 
20.783 

8.267 
9.812 

10.544 
12.339 
14.368 
19.569 
23.570 
27.469 

12.464 
14.882 
16.239 
19.114 
23.002 
31.420 
38.195 
48.252 

33,7 
34,1 
35,1 
35,5 
37,6 
37,8 
38,3 
43,0 

1972 malî yılının 10 aylık devresinde gerçekleşen Devlet gelirleri tahsilatı, vergi gelirlerinde 1971 tahsil 
lam genel bütçe gelirlerinde ise '% 28,9 oranında artışlar kaydedilmiştir. 

(*) Tahsilat tahmini. 
(**}, Bütçe tahmini. 
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1972 malî yılmın Mart - Aralık donemi 10 aybk uygulama sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

(Milyon TL.) 

Gelirin cinsi 

Vasıtasız vergiler 
Vasıtalı vergiler 
Vergi dışı normal gelirler 
Özel gelirler ve fonlar toplamı 

Genel toplam 

1972 yılı 
Bütçe tahmini 

18.990 
26.070 

4.552 
700 

50.312 

Mart • - Aralık 
dönemi toplamı 

tahsilatı 

13.037 
18.708 

4.658 
1.430 

37.833 

Tahsi 
tahm 
oranı 

1972 yılı genel bütçe gelirlerinin 10 aylık toplanı talısiiâtı geçen yılm aynı dönemine nazaran 8 milyar 500 mil 
rinin 10 aylık tahsilat miktarı ise, geçen yılın aynı devresine nazaran 7 milyar 46 milyon liralık bir artış gösterm 
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1973 YILI G-ELİR BÜTÇESİ : 
1973 malî yılı Bütçe kanunu tasarısına ekli (13) cetvelinde yer alan grlir tahminleri ile Konrisyonum 

sonra, (B) cetvelinin, aldığı son şekil 1972 yılı Bütçesi ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

(Milyon TL.) 
Bütçe 

Komisyonu 
1972 bütçe 1973 bütçe yapıla 

Gelirin cinsi tadımım teklifi ilâve 

Vergi gelirleri 45.060 48.021 2 
— Gelir üzerinden alman vergikvr 17.950 18.300 2 
— Servet; ve servet transferleri üzerinden 

alınan vergiler 2,000 2.252 
— Üretim üzerinden alınan vergiler 8.568 10.065 
—• Harcama üzerinden alınan vergiler 1.580 2.225 
—- Hizmetler üzerinden alınan vergiler 4.622 5.620 
— îthaJlât üzerinden alman vergi ve resimler 10.340 9.559 
Vergi dışı gelirler 4.550 6.832 
Özel gelirler ve tonlar 700 '1.868 
— Tasarruf bonoları 100 1 
— Karşılık paralar ve proje kredileri. — 700 
— Fonlar 100 1.167 

1973 malî yılı Bütçesi gelir tahminlerinde aşağıdaki esas ve kıstaslara dayanıl mistir 
1972 malî yılının uygulama sonuçları. 
Geçen yıllar tahvilâtlarında kaydedilen gelişmeler. 
1973 yılında millî gelirde meydana gelecek artışlar, 
1973 yılında yapılması öngörülen 1 milyar 610 milyon dolarlık ithalât hacmi. 
'Vergi kapsamına giren maddelerin 1973 yılı üretim ve tüketim tahminleri. 
1973 yılı istihdam hacmi, 

Toplam 50.310 56.721 2 
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7. lî)73 yılında alınacak finansman tedbirleri ile sağlanacak ek gelirler. 
1973 malî yılı Bütçesi gelir tahminlerine esas alman bahis konusu temel verilere göre (B) cetvelinde yer alan 

olduğu anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan, gelir kalemlerine ait madde gerekçesinde, 1973 yılı gelir tahminlerinin ne şekilde yapıldığı, h 

şekilde açıklanmış bulunmaktadır. Madde gerekçelerindeki açıklamalardan gelir tahminlerinin samimî ve objekti 
rektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Yukardaki tablodan da anlaşılacağı üzere, '.Komisyonumuz, çalışmaları sırasında Kurumlar Vergisine 1 
gisine 81 062 740 lira ki toplam olarak 231 063 740 lira ilâve yapmıştır. 

Jvomisyonunıuzca yapılan bu ilâvelerden sonra, 5ti 721 959 280 lira olarak teklif edilen genel bütçe gelirleri 56 95 
lını inakta dır. 

PROGRAM BÜTGK ÇALIŞMALARI : 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü içerisinde 1968 yılında özel bir «Bütçe Program Grubu» kurulması i 

tirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalar 1972 yılı Türk Program Bütçe modelinin gerçekle 
mıştır. Uzun süreli, cikldî ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan bu .modelin uygulamasına 1973 malı yılı Bütçe ka 
ııraktadır. 

Türk Program Bütçe modeli, I nci, U nei ve III neii Beş Yıllık Kalkni'ma 'Plânlarında ifadesini builau, daha b 
ması ve 'milletçe, bir bütün halinde, daha, yüksek bir ekonomik ve sosyal refah düzeyine erişilmesi amacım gerçe 
cut kaynaklanılın daha, etkin hür şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi hedefine dönük bir tercihin ve çal) a 

O Haya konulan Türk Program Bütçe modelinin ülkemizin malî. ekonomik ve idarî üzerliklerine vo şart! arma u 
hizmet ieriııiu aksamasına, yol açmayacak bir tarzda, hazırlanmasına dikkat edilmiş ve başka ülkelerde uygu! itin ak 
minin aynen kopye edıİnvosinden. özellikle kaçınılmıştır. 

Genel ve Katma bütçeli 'kuruluşların hkmetleri ile ilgili ödeneklerin, program, altprogramhır ve faaliyet v 
mesi ve sınıflandırılması esasına dayanması Programı Bütçe sisteminden yıllık program - bütçe ilişkisinin ve pa 
kurulma,sına. yardımcı olacağı; yatırım bütçelerinin Yüce .Meclislerde projeler itibariyle müzakere edilmesine v 
receği, yatır wı il arla. iilgil'i performans izlenmesinin ve malî kontrolün proje bazında yapılmasını sağlayacağı bekle 

Program Bütçe siktemi ilk aşamada ödenek taleplerine esas teşkil eden gaye ve hedeflerin belirlendiği ve bu 
edilen hizmet programlanın belli bir sınırlandırma düzeni içinde tasnif edildiği bir bütçeleme sistemidir. Kiktenim 
ile igili çalışmalar önce, bu sınıflandırmaya uygun, program maliyetlerini verebilecek nitelikte bir muhasebe sis 
ma,sı: daha sonra, da, her program veya o programım belli alt bölümleri için etkin ve anlamlı bîr performans de 
yöntemlerin geliştirilmesi suretiyle devanı edecektir. 

Program Bütçe ileriye dönük sürekli bir gelistirmıe hareketidir. 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile birlikte T 
hareketin ilk aşamasını teşkil etmektedir. Zaman içinde. Program Bütçe sistemlinin uygulanmasına devanı edildik 
kilde gerçekleştirilmesi suretiyle, yeni sistemden beklenen faydaların artarak devam edeceği beklenmektedir. 
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PERSONEL REFORMU ÇALIŞMALARI : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanması bakımından 1971 bütçe yılında başlatılan yoğun 

vam edilmiştir. Kanunun iki yıldık uygulanma müddeti içinde ortaya çıkan çeşitli sorunlar yeni bâzı ça 
halli amacıyle Yüce Meclise bir Yetki kanunu tasarısı sevk edilmiştir. Bu tasarı 31 . 5 . 1972 tarihinde k 
maktadır. Bu kanuna müsteniden hazırlanan Kararname 30 . 12 . 1972 tarihinde Resimî Gazetede yayınlan 

Devlet Personel Dairesi uzmanları ille birilikte hazırlanan bu Kararnamede sorunlar üç ayrı grupta mü 
gili düzeltmeler, idarenin gerekleri açısından personelle dönük düzenlemeler ve idareye dönük diğer düzen 

İki yıllıik uygulanma sırasında ortaya çıkan va halli gerektiği için yetkili kararnamesi ile düzeltilme 
koyabiliriz. 

Kanunun kapsam maddesi, kamu. hizmeti gören bütün personeli kapsama almaaııış'tır, mevcut istihdam 
bakımından yeterli olamamıştır, sınıfların giriş vo yükselme derecelerine ait hüküraılerde bariz dengesizli 
ki ve yeni ımemurlar arasında ayrıcalıklar ve dolayısıyle huzursuzluklar yaratmıştır; memurların kurum, 
kin hükümlerin idareye gereken hareket serbestisini sağlayamadığı anlaşılmıştır, boşalan görevlere aşağ 
kadro şişkinliği yarattığı gömülmüştür; vekâlet ve ek görevler hususundaki çok kısıtlayıcı hükümler do ka 
sebebolmuştur; disiplin hükümleri, tüzüğe bağlandığından, çalıştırılamamıştır; üst derece aylık alanların 
suzluk yaratmıştır; Devletin aslî görevini yapan maaşlı memurlar için intibaklarda kadro esas alındığı 
recesi, geçici hizmetlilerle sözleşmeli ve yevmiyeli personelde hizmet süresinin nazara alınması m nasılı mem 
mıştır; kadrosuzluk nedeni ile terfi edemeyenlerin kıdem kayıpları, sigortalı olarak geçen sürelerin değer 
derecelerinin tespit edilmemiş olması gibi durumlar da ayrıca ihtilâflar yaratmıştır. 

'Sözlü edilen kararname ile bütün bu hususılar dikkate alınarak; Devletin aslî personeli aleyhine tecelli 
nıfurlar arasında hizmet kıdemi ve görev derecesi bakımından denge kuracak, eski ve yeni memur arasında 
sağlayacak, kanunun prensiplerini zedelemeden kanım personellinin değerlendirilmesi öngörülen eski hizme 
lık getirecek, personel istihdamında karşılaşılan güçlükleri, kadro israfını önleyecek ve çeşitli maddelerde 
derecek hükümler getirilmiştir. 

Kararname ile ilgili çalışmalar yanında mevcut hükülrnilerin uygularması yapılmış ve 057 sayılı Kanunl 
lunda önemli aşamalar kaydedilmiştir. 13 . 11 . 1971 tarih ve 7/3434 sayılı Kararname ile tespit edilen 1 
rumlara tahsisi çalışmaJİarı yapılmış ve hemen bütün kurumlara ait 1-4 ncü derece unvan standardizasyon 
için Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerindeki 1-4 ncü derecelere girecek kadrolar hakkında da çalışmalar tamam 
sayılı Kararname 1 . 12 . 1971* tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

Öğretmen, sivil savunma sekreter ve uzmanlığı kadroları ile belediyeler personeline ait ilk dört derece ç 
ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. 
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İlk dört derece dışındaki kadrolardan boş olanlar sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmak suretiyle kullanı 
rin aksamadan yürümesi sağlanmış hem de kadroların unvan standardizasyonuna uygun hale getirilmesi temin ed 

Devlet Memurları Kanununun 33 neii maddesi gereğince bu kanun kapsamına giren hususlardaki Devlet mem 
gerektirdiği görevler için tespit olunan kadroların her yıl bütçe kanunlarında gösterilmesi gerek muktedir. An enik 
rece kadrolarının 7/3434 sayılı «kararnameye uygun olarak tespit ve tahsisinin tamamlanmamış olması, gerek 15 
teniden çıkarılacak kararnameler uyarınca bütün personelin intibaklarının ve dolayısiyle kadrolarının yenliden i 
söz konusu ikadro cetvelleri 1973 yılı Dütçe Kanununa, eklenmemiştir. Ancak 1973 bütçe yılı içinde intibak sonuçla 
peyderpey Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Bütçe Kanuna eklenmiş sayılacaktır. Bu suretle ilgili kurum ve 
lan sonucu kadro cetvellerinin (>57 «ayılı Kanunun öngördüğü kadro piramidine uygun bir biçimde tamamlanmas 

1972 'malî yılında iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı uygulanmasına başlanılarak Devlet Memu 
1970 yılından beri teknik ve sağlık personeli arasındaki huzursuzluk geniş çapta giderilmiştir. 

(.fenci, ve katma bütçeli kuruluşlar i çim uygulanmasına başlanılan iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük z 
Devlet Teşekkülleriyle mahallî idareler içinde yapılmakta olan çalışmalar sonuçlanmak üzeredir. 

Bu zamların hazırlanmasında 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun genel sınıflandırma esasına dokunulma 
itibariyle yapmış olduğu hizmetin güçlüğü dikkate alınmış ve personelli kamu görevlerimin yoğun olduğu bölgeler 
lerinin cazip hale getirilmesine gayret gösterilmiştir. 

Yukarıda verilmiş bulum an genel izahattan sonra 1973 yılı bütçesinin karakteristik' vasfını bozmadan komis 
yişimi t arsan. ve anarşik olaylara meydan vermemek amacıyle günün icapları olan silâh, araç ve gereçlerin temin 
<le Silâhlı Kuvvetlerimiz ile Jandarma (lenel Komutanlığına bu yıl için gerekli ödenekler bütçelerinin ilgili progra 

İl, ilçe ve köy yolları yapımı,il e hız yolları ve çevre yolları yapımı için Karayolları (<enel Müdürlüğüne; 
Organize sanayi bölgeleri kurma fonuna, küçük sanayi çarşıları ve siteleri kuracak kooperatiflerin faaliyetle 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıma, 
Çevre- sağlığının korunması maksadiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, 
Cfcnçliğin moral ve fizikî gelişimini sağlamak gayesiyle (lençlik ve iSpor Bakanlığına, 
Kalkınma plânlarında öngörülen köy yolları ile içme sularının yapılmasında sarf edilmek üzere Köy İşleri Ba 

de ilâveler yapılmıştır. 
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Öğretim ve eğitim laaHyetler imu düzen içinde devam'hhğ.ını sağlamak, üniversi te ve- fakültelerin yurt sa 
üzere i lâveler yapılmış, d iğer k a t m a bütçeli idarelere de bütçenin du rumu dikkate al ınarak hizmetlerinin ak 
rekl i i lâveler yapılmış Imlunmaktadır . Yapılan ilaveler karşılığı olacak Midiye Bakanl ığı Bütçesinin ilgili 
nel istikraTMm bozmadan bâzı indir imler yapılmıştır . Bu indi r imler sırasıyle, 500 000 UOO lira ödenek person 
oranında, bütçelerin :>00, 400, 500, (>()(), 700 ve SO0 ncii harcama. kalemlerinden, 

:100 000 000 liralık ödenek ise 05 000 000 lirası Köy İşleri Bakanl ığından. 20 000 000 lirası Karayollar 
ras ı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanl ığ ından, 10 000 000 .lirası vSanayi. ve Teknoloji Bakanbğındaı-;, 10 000 00 
lüğünden, 12 000 000 lirası Maliye Bakanl ığ ından , :i 000 000 lirası Adalet Bakanl ığ ından, 

200 000 000 lirası Maliye Bakanl ığ ından düşülmek. suret iyle cemi. an 800 000 000 'lirahi-:, hir indir i l ! yap 
2;>î 06: > 740 liralık ödeneğin 150 000 000 lirası {{',) işaretli cetvelin 'Kurumlar Yerc i s ine ^1 0(;:j TİP lirası d 
retiyle iletir ve iride r dengesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bu duruma t>üre (A) işaretli cetvel 00 05:; 02:! 020 lira, ı,B) işaretli cclyehLe 50 950 02:; 020 liı e olarak 
Köy İsteri Bakanlığından indiri lmesi öngörülen :î5 000 000 tiranın nerelerden düşüleceğini gösterir bir 
'1.97'"> yılı Bütçe kanunu tasarısına yukar ıda da arz -edildiği gibi Komisyonumuzda yapılan ça lışmalarda 

nim l ıareamalaruıa hasredil meşini ve bütçenin enfkisyon.ist bir bütçe ka rak te r i almamasına ve ekonomik istik 
âtin a gösterilmiştir . Bu cümleden olarak Bütçe kanun tasarısına, eklenen hir imcide -ile > Deviei borçlan ha 
oranında bir 'kesinti yapılmış ve gelir kaynak la r ın ın imkan vermesi nispet inde yal ınııı:!;ını öncelik verilmek. s 
la r Kuru luna ye-tki verilmiştir. 

:TM'I.MN'N'İLİ0K : 

Bingöl iİTfııi'/iiın. geçirmiş olduğu deprem l'elâ ketinde uğramış olduğu zarar lar ın ın Ma-liy-e Bakarhek m"n e 
Bin.gül Özel İdaresine Önledik ve ivedilikle ödenmesini. 

Trabzon - Ol' - .Hayrat Tay fabrikaların m 1117:! yıkı programda rina. al ınarak yaplınl.m.a-sıuı, 
Marmara. Zeytin Birliğinin 1 1 . 1 1 . 1900 tarih ve 0/7:>28 «a.yılı K a r a r n a m e lile ve hıı kararnameye ek' \' 

'Uieye gere yapt ı r ı lan zeytiil ih rac ından dolayı meydana gelen zararının T, ('. Ziraat- Bankası ile Bir 
w bu kabil birlik ve kuruluş lar ın h'izmetılerinden doğan zararlar ının 1974 yılı programlarına alınmasını, 

iAnfkarakia. Türk iye .Modern derra i ı i küğitim ve Araşt ırma Derneği, 1 liatkevleri Menci Merkezi, g'Onüllü kiiru 
Koleji. n.l'ko.kul kısmına. Tü rk - Atlant ik Amlkışması. Derneğine ve Aile İMânlamaısi Derneğime Maliye Baka 
k u r u l u ş ve benzeri teşekkü!!<n'e yardım maıldesindek-i ödenekten bir nispcır, (tâ h i I ilikle ösıeH'-ükk' karşılaınn 
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Ç'ay Kurun-ınıun v.o.y 'iıÎDiivr.i »Uvslekiertu-k üzere 3Ieiikez Kanıkası kaynakkanndan faydalandırılması iein nük 
l l l , 

Komisyonumuz temenniye sayan görmüştür. 

(leîa-J 'Kurulum tasvibine sunulmak 'üzt-iv Yüksek ibiskanlığa arz olunur. 

Bask'a n 
Zonguldak 

K. N((liıiioğlıı 

Bas'kaııve'kîil'i 
Ankara, 

Y. Köker 

Sözcü 
Ankaıra 

M. K. yılmaz 

Adana Afyon Karali'imr 
77. Hamamcı oğlu 

Afyon Kara hisar 
Süz; hakkım mahfuzdur 

K. Kamağaçhoğhı 

Aydın Baiikesİr Bursa, 
N. Atlı 

İn ıza-t i a bul una ı n adı 

Ooımnı 
i. Güh-r 

(kmdıurbaşkanmea S. İ). 
Karşılıksız 'bütün: vk ödeneklere 

karşman. Sözhaikkıcm saklı 
S. Bahüroğlu 

Edirne 
M. X. Er genel i 

Erzurum 
Muhalifim 
R. Çinisi i 

Eskişehir 
l. Angı 

Eskişehir 
S. Öztürk Sö 

Hatay İsparta 
A. t. Balım. 

içel 
Sö/î lı aklanı mahfuzdur 

C. Okyayuz 
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İzm'ir 
Söz .İKüklk.un nııa:hfuzdun-

Not ek'liikHü-
K. Önder 

Kayseri, 
V. Â. Özkan 

K ıx"aeli 
Söz hakki'm. ımaMuzduı 

L. Tokoğlu 

Kivtühyn 
İ. E. E'relin< 

Maılatya 
Söz .lıa'ckıııı. imalı Tuzdu r 

H. Cökee 

M'a'iııisa 
I). 'Baın.ıtfMioğLıı 

İmzada biü] umun adı 

X. Xeftei .V. Çerezci 
'Niigdo 

/ / . . 1 . KıteuıDieıcıoylu 

Ovdu 
Söz hakkımı ınudiTuz'lur 

Sa:ka.rya; 
Söz hakkını ıma'hi'uzdıır 

A'. Hayıı-r 

Sakarya 
Sö>ı hakâvMiı mudi Tuzdur 

/ / . Cıısal 

Tînbiî üyo 
Söz luddam. ım;!h Tuzdur 

A'. Iıaravelioğhı 

Tabiî İvy<> 
Söz baklanı :m,allı T uzdur 

l/\ Özg-ihıeş 

Trabzon 
.MuibaiiTmı 
/ ; . Dikmen 

Muha'M'f'iım. Söz haikki'm 'imdıfuz-
dur. Mıılhıa'lefot şenlınu okl'idir. 

F. Atm/url 

Yozgat. 
Söz hakknıı imalı Tuzdur 

C. Suıu/ıer 

/JoiH.>;i! 

S. T. M'û 
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Al Ull AL UF KT ŞKl ı l I İ 

15)7:5 malî yılı. Konsolitle Devlet Bütçesine, aşağıda, kayda, değeü' gördükler imden bâzılarını, çok kısa ve sını 
sebeplerle, bizzarure muhalif kalınmıştır . 

1. Usul ıb&kamon'âajı 
1.1. Bütçemin ta toamının kanun î /süresinde yerilöiriEimib faulırnması : 
'i\ (\ Anayasanının 94 /1 uıci maddesinde, «(lenel. ve 'katma bütçe t asa r ı l a r ı ille Mallı bütVe taluninleı ini göster 

az üç ay önce, Bakan la r Kuru lu taraf ından, T. B. M. M.'ne sunulan» deni l m esine rağlm'cn, t a t b i k a t t a bu şa.rt ve l 
ö!:çiis 1 e r iayet e-dilemeımiştir. 

F i lhakika Hükümet , bu konuda .Anayasanın öngördüğü sürenin soına ereceği oO . i l . 1972 günü bitmek üzer 
ve doku manian , önemli noksanları iile, T. I>. M. M.'ne sunabil m işse de. Devlet bütçesünin bütün, unsur lar ıy le t a 
Karma Komisyonda 12 . 12 . 1972 - 2o . 1 . 197.°) günler inde yapı lan görüşülmesi s ırasında kısım kısmı1, peyderpe 
bilmiştir. 

Şüphesiz bu. gecikme, K a r m a Komisyon üyelerinin bütçeler uzeiin.de yapabilecekleri a raş t ı rma, inceleme ve 
iktiza -eden 'asgarî süreler i dâhi , olumsuz yönde etkileyip sınırlamıştır . 

!>u 'nedende bütçeler, gereken nitelik ve ölçüde e I eştiril e m.em iş 'bulunmaktadır . 

1.2. 'KairLaıa Ko-müisyoıniiaki Pno'gnam bü tçe ^örüşmislerinin k lâs ik Ibütçedıeki gibi yapı lmış olması : 
Program bütçe üzerinde Kar ına Koımlsyonda. yapı lan görüşmeler, Karma Komisyonun, klâsik bütçe ler için. ö 

usul ve t u l u m içinde cereyan ıederek sonuçlandırı lmışt ır . 
Karma, Komisyon, müzakerelerinin, program büt cenin kendine özgü yeni ve i leri bâzı ni tel iklerine ve gayeler 

içinde yapılması, ve böylece eeşitii bi l imlerin .program, maliyetlerinin öğrenilmesi, birbir iyle mukayesesi, muh 
ruım-si, daha lüzumlu ve yara r l ı tercihlerin yapılabilmesi gibi hususların araşt ı r ı l ıp tespi t edilmesine zaman ve 
görüşmelerde maalesef bu esaslara, ica.beden öm-m ve ağırlık verişilememiştir. 

Gerçekten zamanın, darl ığı .nedeniyle 'de, 197:5 malî yıl Bütçesinin temel yapısına, ve bâzı önemli özellikler 
ği 'kadar temas ve nüfuz edilememiştir. 

Ksasen, plânlı dönemde ve özellikle program bütçe modelinin uygulanmas ı halinde, bütçe görüşmelerinin, 
bakımından, yıllık p rogramlar la birl ikte incelenmesi ve müzakeresi şar t ının lüzum ve faydası pek aş ikâr iken, ta 
riayet ('dilmek is tenmemektedir . 

1.3. — Seçilen yeni bütçe modelinin kifayetsiz ve uygu lama or tamının önceden hazır lanmamış olması : 
det i r i lc i ı yeni «program bütçe» modelinin, «nazarî», «şekilci», «kırtasiyeci», «noksan ve ih t iyaçlara cevap 

uygulama or tamının daha önceden gerekt iği kadar hazu ianamamış bulunduğu, özellikle d ikka t i çekmektedir . 

http://uzeiin.de
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Program bütçe düzeni ile, «bu alanda, teme] ve biçim bakımından köklü yenilikler get ir i lmesi ; . «yand 
manın önemli şa r t l a r ından bir inin daha- gerçekleşmesi», «mevcut kaynak la r ın ve Devlet fonlarının doğru değ 
lanılması», «bütçe harcamalar ının disiplin a l t ına alınması ve bu meyanda özellikle yatırını dışındaki aş ın 
sebeplerinin tespit edilmesi ve bunlar ın izalesi suret iyle tasarrufun sağlanması», «yapılan masrafla. e]de o 
ler aras ındaki anlamlı ilişkilerin tespit edilmesi», «kuruluşlar la sürdükleri , hizmetler arasında, mukayeseler y 
ruluşlar arasında mevcut t e k e r r ü r ve tedahül ler in ortaya, konulması» »ini çeşitli gayeler güdülmek isteııiimişs 
mitif», «teorik», «şekilci», «kırtasiyeci», «özentiden ibaret», «masraflı», «külfetli» ve eski klâsik w fon 
neksel bütçe te r t ip plânının, bu defa. bâzı izafi ve muhtes program gruplar ı içinde «desimal sistem» e göre 
retiyle düzenlenmiş, ödenek t e r t ip plânı vasıf ve karekter ini haiz bu p rogram bütçe modelinin, şimdilik, 
şüphelidir . 

Diğer la raftan. !:i7'» yıiınm «program bütçe» modeli ile- filhakika ilk defa hizmetler, program olarak ay 
düzenine geçilmek ve bitmelice bir basamak çıkılma.k. istenilmosse de, bu sinslemin esas ve kaçınılmaz unsur 
ler kısmı geliştirilememiştir. Ayrıca, bu modelin, ülkemizin ve bütün kamu kuruluşlar ının s tatü, bünye, ion 
uygun luğu da, henüz kamu kesimi ilgililerinin çoğunluğu ta raf ından , şüphe ve te reddüt le karşılanmakta, b 

Esasen, p rogram bütçe modelinin bidayet ve başlangıçtaki ilk uygulanmasından, daha önce. personel ve 
rııluşla.rınui reorgauîze edilmesi, görevlilerin bu yeni modele adaptasyonu, için yeter i k a d a r gelişi irilmesi ve 
My.meî, yat ı r ım, işletme ve üret im fonksiyonları gibi unsur lar bakımından taşıdıklar ı ayrıl ık ve farklı l ıklar 
manın başarılı olabilmesi için, gereken ön. ve asgarî şar t lar ın yarat ı lması ve gereken ortamın hazırlanması 
kademeli olarak yapı lmasının zaruret ve faydaları , bütçe müzakereleri münasebetiyle bir kere daha teeyy 

Netice, i t ibariyle, ortamı önceden hazır lanmayan, esas temeline otur tulanı a yan ve sadece şekilden, ibaret 
modeli, çok noksan ve gerçek, ihtiyaçlara, cevap vermekten pek uzak olduğu gibi, hazırlama ve uygulama 
baskı , personel ve benzeri unsur la r ın doğurduğu çeşitli ve farklı masraf ve külfetler bakımından da. prat ik 
müşküller le karsı hışma, ist idadı göstermektedir . 

2. — Esas bakımından 

2.1, — Bütçenin sorunları gereken ölçüde dikkate alamamış olması : 
197î> malî yılı bütçesi, genel yapı ve muhtevası i t ibariyle. 1972 malî yılı bütçesinin temadisi ve ona benze 

dâvalar ı olarak belirlenen hızlı nüfus artışı , yetersiz eğitim ve- sağlık, dağınık yerleşme, gizli işsizlik, yetersi 
dağılımı, tasarruf açığı ve kredileme sistemi, AY/İ' ile olan ilişkilerin get i rdiği yükümler gibi sorunlar ile sana 
hedeflerinin saptanması hususlarını , kendi hissesine düşen ölçüde d ikka te a larak ihata, edememiştir . 

.Bu bütçenin gerçekten, ü lke sorunlarının çözümüne gerekt iği kadar dönük olduğu ve -'î ııcü Plân hedeflerin 
1972 - 197;î'ün «kaynak la r - ha rcamala r» a ras ındaki dengeyi sağlayabileceği yolundaki iddia ve espri de, 
ruianamaıtnş ve inanç verecek derecede açıklık ve kesinlik kazanamamışt ı r . 
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Diğer ta raf tan , H)7Ö mudi yılı bütçesi, getirdiği \'e ileride dolayısıylo getirebileceği esas ve tal i totbiHorle. 
enllâsyonist baskıyı kaldırabilecek' veya tahfif edebilecek vasıf w ka rak te rde giistorenıemedUedir. 

]:>u olumsuz niteliklerino inzimameu ayrıca, arık \v aynen ta tb ik i hal inde yıl sonunda açığı daha d.a ar tabi le 
hassa son birkaç yı lda pek fazla da lga lanarak ar lan ve çeşitli spekülâsyonlara, yol açan fiyatların, ar l ış hızla 
i s t ik ra r ortamına dönüş türmek ve esasen öteden beii kronik rahatsızl ıklar içinde k ıvranan ekonomiyi tedavi etm 
lâfisi ağır, külfetl i ve ciddî engellerle karşılaşılnıasımn muhtemel, w m u k a d d e r bıılııueluğıı kanaa r ve intıibai. ka 
rın arasında da. gi t t ikçe kuvvet ve t a ra f t a r kazanmaktadı r , 

.2.2. — Bütçenin enf lâsyonist eğilimin devamına müsta i t karekter taşıması : 
(Ierek 'i ncü Beş Yıllık. Kalkınma Plânının Karma. Komisyonda, yapılan müzakereler i dolayısıyie vâki boyan 

rapora ilişkin 22 maddel ik muhalefet şerhimde ve gerek 1Î)7Ö mali yıh Bütçesi aynı komisyonda ;rü:!i bütçeler 
teaddi t konuşmalarımda, özellikle a i.', \'e İrak ölmeye gayret ettiğim sebep ve otomatik gelişmeler muvacehesinde 
lık Kalkınma Plânı, lf)7o yılı icra program1 , 1'")T'! nmiî yılıum açık. pahalı ve müsrif yönetim giderleri, kabarık ve 
iâsyonist 'eğilimin devamını sürdürecek karektec gösteren. bir oıi;i.m w sisime içinde bulunmaktadü ' . 

Kaynakla r ın en etkin ve verindi biçimde kullanılmasına ve isin fin önlenmesine kâfi derecede yardımcı olmayan, 
lecek bir ekonominin teşekkülü hazırl ıklarını gerektiği kadar desteklemeyen, a l l an nüfusa, i.-üihdam olanakları sağl 
kınmanın yükü il" nimetlerinin, adalet ülçüh-ri i-dn.de dağıtılmasına. ;cab"itiği nispette iltifat ve revccü]) etmeye 
Boş Yıllık Kalkınma Plânının, hızlı ve sürekli kalkınma, için, a raç olarak değil hedef olarak öngördüğü sanayileşme 
çüde müessir ve yardımcı olması dr şüphelidir . 

(ierçekten. ülkemizde son. birkaç yılda malî siyaset alanında, gider politikası, vergi politikası, bütçe politikası 
suslarda, birbirlerini taiıuımla.yabihcok \ e kendi koşul ve nitelikleri çerçevesinde izlenebilecek uygun, tutar l ı ve p 
ti.ee bâzı hal lerde yanlış pol i t ikalar uygulandığı cihetle, ekonomide meydana gelen, dengesizlikler giderilememiş, ek 
lanamamış, ekonomik gelişmenin istenilen ölçüde gerçekleştirilmesi mümkün olamamış ve gelir dağılımı dm, arzu 

Devalüasyonu müteakip bidayeten a lman bâzı t; diniler , sonradan konulamamış , bi lâhare başvurulan tamamlayı 
uygulanması ve kontrolü da sürdürülememiş, kamu iktisadî teşekküller inin hizmet ve üret t ikleri malların fiyatla 
yevmiyeler yükselt i lmiş w toplu sözleşmelerle yeni külfetler getiri lmiştir . Şüphesiz, maliyeti artırıcı birer önemli f 
olumsuz yönlerde şiddetle etkilemiştir . 

Temadi ve teselsül eden büyük bütçe açıkları , kredi politikası ve ta tbikat ın ın düzensiz işleyişi, para. arzında, dik 
tışlar. yeni personel rejiminin getirdiği ek satın a ima gücündeki, fazlalık, a r t a n döviz rezervlerinin gerekt iğ i gibi1 d 
nu tamamlayan dövize çevrilebilir mevduat artışı için, muktezi tedbir lere baş vuruıamaıuış bulunması , i thalât ın g 
•alımlarının mütemadiyen fazlalaştsrılmış olması gibi faktörler ele, talebi sürekli olarak ar t ı rmış ve kamçılamışt ır 

http://i-dn.de
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Diğer taraf tan , dış ekonomik ilişkilerin bazı olumsuz gelişim ve etkilerinin, zaman zaman kuvvetlenmesi v 
bünye vi bozukluklar ın en önemliler inden İmzalarının bile ıslah edilememiş olması, yatırımların, gi t t ikçe çoğalm 
çü ve parale lde gelişip a r t ı n lama iniş bulunması gibi nedenler de, .ayrıca, ekonomiye menfi hamule teşkil etm 

Esasen, mütekabi l en birbirinin sebep ve neticesi olarak gözüken siyasî ve ekonomik is t ikrarsızl ığm hüküm 
ması m u k a d d e r olan li)7-> m a l î y d i bütçesinin, muhteva, ve ekonomik yapısı i t ibariyle, carî uygulama usul, tu 
bir ler bakımından , mevcut şiddetl i fiyat ar t ı ş ve dalgalanmalar ın ın ve bilmelice enflâsyonist eğilim ve gidişi 
a rzu edilen ekonomik denge ve genel i s t ikrar ı sağ lamaktan uzak kaldığı kanaa t ve intibaı belirmektedir . 

2.3 — Bütçe tahminlerinin program hedeflerine uygnn bulunmaması : 

Aşağıdaki (2) tabloda açıkça ve özetle ifade edildiği üzere, Hükümet in sevk ett iği 197') malî yılı bütçe 
p r o g r a m 'hedeflerine uygun ve mutabık bu lunmamaktad ı r . 

2.3.1 — Gider tahminleri bakımından : 

Bütçe tasarıs ının gider tahminlerinin, program hedefi ile olan farklılığı şöyledir : 
(M 

.Açıklama, Hedefi Talimini haz!'* 

.1. Carî hiziinot ödoneği 30.7*00 29.728 — 
2. Savunma özfol yat ı r ım ve gideri eri — 2.189 2.18 
8. Yatınım ödenekleri 
4. Sermaye teşkili ve 'transferler 

Toplam 60.850 61.967 2.18 
1.07 

Fark ( f ) 1.117 1.11 

Şu hakle, Hüküm e tin 197.*) malî yılı bütçe tasarısı , p rogram hedefine göre, (1.117) milyar liralık giderin fa 
e tmektedir . 

Ancak, Karma Komisyonda bâzı bütçeler in gider tahminler inde yapı lan birtakım değişiklik ve gider art ır ıcı 
hiyet ini cüzi ve nispî olarak, değişt i rmişt ir . 

.1973 
•"rograını 
1Iedefi 

30.7*00 
—. 

.12.100 
17.950 

60.850 

1978 
Bütçe 

Tahmini 

29.728 
2.189 

12.100 
17.950 

61.967 
69.850 

V 
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2.3.2 — Gelir tahminleri bakımından : 
Bütçe tasarısının gelir tahminlerinin, program heılefi il o. olan farklılığı da, aynı şekilde aşağıdaki tabloda, göst 

.197.'5 197:] 
Program Bütçe Fark 

Açıklama hedefi tahmini Fazla Noksan 

1. Vergi gelirleri 
2. Vergi dışı gelirler ve fonlar 
o. Faktör gelirleri 
4. İ e istikraz 

4(5 
(> 
2 
4 

59 

500 
630 
800 
000 

930 

48 
8 
1 
4 

(il 

59 

\) 

021 
70.1 
245 
ÜOO 

907 

9:50 
v 

037 

1 521 
2 071 

3 592 

1 555 

2 037 

oplam 59 930 (il 907 3 592 1 555 

Fark ( f ) 

Demek oluyor ki, Hükümetin 1973 malî yılı Bütçe tasarısı, program hedefine göre, 2 037 milyar liralık ge 
laştırmak suretiyle, tahsil ve temini şartım da öngörmektedir. 

Bütçenin gelir tahminlerinin, program hedeflerini önemli miktarlarda aşıp taşmış olması, bunun, yakı 
ların fiyatlarına hatırı sayılır zamlar yapılacağı ve vergi alan ve hacminin genişletileceği kanaat ve intibaın 

Ksasen, mevcut bâzı dokümanlara göre, vergilerin. ({KAIIL'ya olan oranı, 1972 yılında Çf L7.7 iken, hu o 
seltilmiş bulunacaktır. 

2. 4. Bütçedeki ödenek tahminlerinin fazla kabarık olması ve dengesiz dağıtılmış bulunması : 

1973 malî yılı Bütçesinin ödenek tahminlerinin fazla ve kabarık olduğu ve,Hükümetin evvelce denk old 
sına; rağmen, artık şimdi, eski beyana muhalif olarak, lâakal 4 milyar lira civarında bir büyük açıkla ka 
lığınca dahi anlaşılarak kamuoyuna açıklanmış bulunan 1972 yılı Bütçesindeki ödenek tahminlerini de p 
tür ödeneklerin, genel ve katma bütçeli kuruluşlar arasında ve içerisinde, gelişmemiş, yörelere, köylere 
rım ve üretim alanlarına dönüklük dikkate alınmadan dengesiz biçimde dağıldığı, belirtilmektedir. 
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(.•enel ve katma bütçelerin, Hükümet tasarısındaki 1973 yılı ödenek tahminlerinin, norma] gelişine. se 
rık miktarlardaki lalı inin. ve tespit edildiği, 1972 yılı rakamları ile mukayeseli olarak, aşağıda ki.tabloda 

AeıMiaraai 
1972 

Bütçesi 

50 312 
8 378 

58 690 
6 722 

51 968 

i 4 000 

55 968 

1973 
Bütçesi 

60 722 
9 981 

70 703 
8 736 

61 967 

(Milyar T 

Miktarı 

İÜ. 41 
1 60 

12 01 
2 0 

9 99 

5 99 

L Genel Bütçe 
2. Katma Bütçe 

Toplara 
Hazine yardımı 

Konsolide bütçe 

P o l . 

Toplam 

2.5 — Blüıtçemin cari (masraf yönüntüa ağım: basması ve israfçı olması : 

1973 malî yılı bütçesi, gerçekten cari masraf yönü ile ağır basmakta ve ıkamu yönetürıinde gittikçe g 
uzakça durmaktadır. 
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Aşağıdaki tabloda, karşılaştırılarak özetlendiği üzere, HükümetiiL 1973 malî yılı konsolide bütçe, tasarısındaki 
sınıflandırma açısından yapdan mukayesesinde, 1972 malî yılı Bütçesindeki değerlerekıyasen, normal gelişme s 
ve binnetice calibi dikkat derecede büyüdüğü görülmektedir. 

Bütçe Cari Yatının Transfer Toplam 
vılı harcama harcaması harcaması harcama Acddama 

1972 26 397 9 455 16 116 51 968 
4 000 Pool ,(K. t T. için) 

55 968 Toplanı 

1973 

Artış 
.Farkı 
Miktarı 
Artış 
Oranı 

-% 

29. 728 

12.62 

(a) 

(b) 
'(e) 

(b) 
(c) 

12 100 
2 189 

14 289 

2 645 
4 834 

23.95 
51.13 

17 950 59 778 
(a) 2 189 

61 967 Toplam 

1 834 (d) 7 81Û 
(e) 9 999 

11.38 (d) 15.03 
(e) 19.24 

Not : (a) Savunma özel natırım ve giderleri (İIEMO giderleri) 
(b) 12 100 milyar TL. yatırı>n harcaması giderine göre. 
(c) 14 289 milyar TL. yatırım harcaması giderine göre. 
(d) 59 778 milyar TL. toplam harcama giderine göre. 
(e) 61 967 milyar TL. toplmıı harcama giderine göre. 

e 

Ancak, yııkardalvi tabloda, Hükümetin bütçe teklifindeki ödenek rakamlarına göre hesaplanan artış farkı m 
sıttığı iddia ve İfade edilemez. 

Şöyle ki -. 
1973) malî yılı Bütçesinde cari .olmak niteliğini gösteren harcamalar sadece (29 728) milyar liradan ibaret değ 

yatırımdan la a kal f/r 10 oranında, cari masrafa dönüşecek olan 121.0 milyar liranın eklenmesi gerekecektir. Diğer taraft 
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yar liralık Tl KM O giderlerini, İm yılda yapılacak harcamaların vasıl* ve karalkteıi itibariyle, tümü ile yatırın 
tümü ile cari harcama olarak kabul edenler de vardır. Halen vuzuha, kavuşmamış ve münakaşalı olan bu ik 
olduğu henüz 'halledilememiştir. '.Bu ödeneğin % 50 oranına tekabül eden 1.095 ımilyar liralık kısmının cari 
duğunun 'kabulü suretiyle, .mevcut ihtilâlin çözümlen'inosme bir 'dereceye 'kadar yaklaşılmış olabileceğinden, b 
vesi ge ı 'ö'kn ekt e d i r. 

Öte yandan, 1973 malî yılı Bütçesindeki 17 950 milyar liralık transfer harcamalarının dağılımı, •ışağıda 
milyar lirası cari ve 8 357 milyar lirası da yatırım niteliği taşunaJktadır. 

Açıklama 

(fenol dağıliıin : 
1.1 — 'Cari transferler 
1.2 — Dış borçlar faizleri 
1.3 —• iSenmaye transferleri 

İMA — Clerçek yatırım 
1.3,2 — Diğerleri 

Toplam 
1.4 —• Sabit değer (Kamulaştırma) 
1.5 — Borç. ödemeleri 

.1.5.1 —• (Dış borç, ödemeleri 
1.5.2 — İc borç ödemeleri 

Toplam 2.875 17.950 
T)kono;mik dağılııın : 
2.1. —• ıCari nitelikte olanlar 

(17.950 _ 8.357 = 9.593) 9.593 
2.2 — Yatırım niteliğinde olanlar 

(7.232 + 1.125 — 8.357) 8.357 

(Milyar 
Müfredat 

7.232 
0.1)38 

7.370 

1.225 
1.650 

TL. 
icmali 

5.000 
1.080 
7.870 

1 1')"; 
1. U ' ) 
2.875 

Toplam 17.950 
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Şu halde, klâsik bütçeler irin şimdiye'kadar uyguladığımız ekonomik sınıflandırma açısına güre. Hükümetin 19 
cari harcamalar gerçekte, (29 728 + 1 2.10 + 1 095 + 9 593 = 41 626) ve yalınım harcamaları da, bütçeden iv. 1 
likte, (12.100 X 0.90 + 1.094 + 8.357 = 20.341) milyar lira olarak kalral edilebilir. 

2.6 — [Bütçenin personel kadro ve •masrafları itibariyle kabarık Ibıüunması : 
1973 malî yılı (Bütçesi, personel kadro ve masrafları itibariyle de kabarık ve yüklü bulunmaktadır. 
istihdam olunan personel sayısında, yıldan yıla sürekli artışlar vaıki olmaktadır. 
Bu cümleden olarak, bilfiil istihdam olunan personel sayısı, .1970 yılından itibaren de sürekli ve büyük artışla 

etmiş, önemli ve kritik merhalelere ulaşmıştır. 

Maliye Bakanı tarafından karma komisyonda bu konuda, yapılan açıklamada, ]X'i\sone] sayısının, aşağıdaki ta 
ifade ve 'beyan edilmiştir. 

Malî yıl •dönel Katma Konsolide K. 1. T. Adet olarak 
sonu bütçede bütçede bütçede inde Açıklama 

1971 524 460 44 023 508 483 159 819 K. İ. T. "•= Kamu İktisadî Teşeb 
1972 548 557 49 186 597 743 

l V , l . 

24 097 5 163 29 260 Artış farkı ( + ) 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi, kadro cetvellerinin bütçe tasarı ve tekliflerine eklenmesini âm 
lü yerine getirilennomıelkte ve .bütçe kanun tasarılarına, konulan bâzı im atide ve hükümlerle daima ertelenmektedir. 

Diğer taraftan, kanunun -öngördüğü hizmet ve unvan standardizasyonları ile hizmet ve görev yönetmelikleri ya 
mamıştır. 

1973 mıalî yılı BütÇe tekliflerinde, V. Senatosu M. Meclisi. Cunılhunbaşkanlığı ve Sayıştay kadrolarını ınüfredatı 
nıştay ve Adalet Bakanlığı ise, kadrolarını icmal halinde ifade ve beyan etmişlerse de, diğer genel ve katma kütçeJ 
yıp belirtcimemislerdir. 

Artık pratikte (geleneksel bir uygulama haline gelen bu tür tutum ve davranışın bir neticesi olarak. Hükümetin s 
kanun tasarısının 22/1 nci maddesi ile kadroların bütçeye •eklenmesi zoranluluğu, 1 . 3 . 1974 gününe kadar, gene ert 

Filhakika, (kadroların her yıl bütçe tekliflerine eklenmesinin, bâzı zorluklar tevlidetımesi, mükerrerlik yaratma 
lışlıklara sebebiyet yerinesi, bütçe müzakereleri münasebetiyle ele alınacak kadroların zaman zaman genişleme ve 
timali ile karşılaşılması gibi mahzurları ileri sürülebilirse de, sözü edilen kanun hükmünün yürürlükte (kaldığı süre 
kuk anlayışının tabiî sonucu olmak iktiza eder. 
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1978 malî yılının personel giderleri de hayli kabarıktır. Bu husustaki gelişme ve büyük artısı irade b 
sonel giderleri, aşağıdaki tabloda Özet halinde gösterilmiş ve neticesi de mukayeseli, olarak belir! il mistir. 

1, 
2. 

4. 

Açıklama. 

Aylaklar 
Ücretler 
;l>iger Per. (lider. 

Toplam 
Vol hıkla r 

Tıoplaon 

Genel 
bütçe 

13.130 
0.638 
3.448 

17.216 
0.297 

17.513 

1972 

Katına 
bütçe 

1.016 
0.314 
0.319 

1.649 
0.064 

1.713 

TopUm 

14.146 
0.952 
3,767 

18.865 
0.36! 

19.226 

(ıMilya-r TL. 

(! ene! 
bütçe 

12.349 
1.195 
4.9 i 9 

18.403 
0.448 

18.881 
.17.r>l;i 

1973 (*) 

Kafnıa. 
bÜtçC 

1.334 
0.436 
0.618 

2.188 
0.081 

2.269 
1.713 

) 

T 

(Artış 1'arkı i.368 0.556 

Not : C. Senatosu, M. Meclisi, •Cumhurbaşkanlığı ve Seıytsfaıj hane. 

İki vasıf ve karakteri ile 1973 malî yılı İViitçesi pahalı yönetime ve masrai'çı tutuma -âdeta örnek olmak 

»Şişirilmiş personel kadro sayışma inzimanıen, tabiî ömürlerini doldurdukiarmdaıı ilga veya tadilleri za 
mış kanunî .mevzuartın ve bâzı yöneticilerin olumsuz düşünce, tutum ve davranışhırının ayrıca sebebiyet ver 
gizli israf ve ziyanlar da •dikkate alındığı talkdirde. gerçekten oldukça kabarık 'bulunan 1973 inalı yılı Büt 
melhuz ve muhtemel etkilerden tereddüt ve endişe olunmak iktiza eder. 
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2.7 — Genel bütçe gelirlerinin fazla ive yüksek tahmin edilmiş bıılmması : 

1973 maiî yıîı gelir Bütçc'siııdcki gene] bütçe gelirlerinin, aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, 1972 yılının hen 
milyar liralık beiklemm tahsilat tahminine göre, % 24- oranına tekabül eden 10.994 milyar lira fazla siyle, 56.722 m 
görülmektedir. 

Aci'kîaıma 

1 — Vergi gelirleri 
1.1 — Vasıtasız vergiler 
1.2 — Vasıtalı vergiler 

2 — Vergi dışı gelirler 
3 — Özel gelirler 

3.1 — Tasarım t: boımsu 
3.2 — Fonlar 
•).^ —- Karşılık paralar 

Toplam 

1972 
Tahsilat 
tahmini 

38.195 
15.925 
22.270 
5.897 
1.636 
0.900 
0.325 
0.411 

1973 
Bütçe 

tahmini 

48.021 
20.552 
27.469 
6.833 
1.868 
0.00] 
1.167 
0.700 

Far 

Miktarı 

.+ ».«20 
-f 4.627 
4 5.199 
4- 0.936 
4- 0.232 
— 0.899 
' + 0.842 
-r. 0.289 

ki 
% 

<)ranı 

25.7 
29.0 
23.3 
15.8 
14.0 

— 99.8 
259.0 

70.3 

45.728 56.722 10.994 24.0 

Bugüne kadar yapılmış olan fiilî tahsilat miktarlarının gerçek yıllık gelişme seyirleri dikkate alındığı tak 
gelirleri tahminlerinin, oldukça yüksek seviyelerde tutulduğu ve ortalama yıllık artış hızlarının, bu oranlarda bu 
tadır. 

Vergi gelirlerinde öngörülen •% 25.7 oranındaki artışın, r/c 24.2 oranına tekabül (»den 924.2 kısmının otomati 
'kısmının da. henüz kanunlasmaınış bulunan Finansman Kanunu değişiklik tasarısından beklenen artışın tehassul ed 
muştu r. 

Ancak, bu konuda öngörülen otomatik tahmin •oranının fazlalığı aşikârdır. Diğer taraftan, kanunlaşması ihtim 
tına bağlanmış bulunan sözü edil'en vergi geliri ile ilgili kanun tasarısının da, yasama organlarından, hangi hü 
rak kanunlaşacağı ve yürürlüğe gireceği hususu, şüphesiz yürütme organınca önceden kesinlikle ifade ve kabul 
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Keza, vergi gelinlerinin, 1972 yılının henüz gerçekleşmemiş olan tahsilat tahminleri ve vergi gelirlerinde 
ve artış farkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, özellikle gelir ve üretim üzerinden alman vergiler 
bilecek had ve sınırları asmaktadır. 

Açıklama 

( Milyar 
1972 

Tahsi la t 
Talimini 

T l , ) 
Toplamı. 
Vergide 
Hissesi 

197: i 
IBütee 

Tahmini 

Toplanı 
Vergide 
.1 lissesi 

1 750 
7 590 
1 600 
4 500 
8 580 

'% 
'% 
:% 
% 
Ve 

4.(i 
19.8 
4.1 

11.8 
22.5 

2 252 
10 005 
2 225 
5 020 
9 559 

</r 
% 
% 
•% 
• % 

4.(5 
21.0 

4.(i 
11.7 
20.0 

1. (Mir üzerinden alman vergiler 14 175 •% :i7.2 18 300 «c 38.1 
2. ıServet ve servet, transferi üzerin

den alman vergiler 
•">. Üretim üzerinden alman vergiler. 
4. Harcamalar üzerinden alman vcı-gücr 
5. Hizmet üzerinden alman vergiler. 
(j. İthalât üzerinden alınan vergiler. 

Toplanı 38 195 % 100.0 48 021 </f 100.0 

Şu halde, 1973 mı filî yılında vergi yükü, 1972 imali yılının vergi yüküne nazaran, hissedilir derecede a 
Vergi gelirleri, vergi dışı gelirler ve özel gelirler gruplarına dâhil gelirlerden tıaşhca ve en önemli 

devresine ait fiilî tahsilat miktarları ile bunların son 3 aylık devrede sağlayacağı tahsilat tahmini miktarl 
ni dikkate alındığı takdirde, 1973 malî yılma aidolan rakamların ne kadar kaibarık ve fazla •bulunduğu 

Esasen, halen ülkemizde uygulanmakta bulunan ve sayıları 140 kadar «lan çeşitli vergi, harç ve re 
ahenkli olmadığı ve paralelliği bulunmadığı, ilmî ve teknik sirtom ve esaslara tanı uymadığı, artık ihtiyaçl 
riisinin eskimiş, yıpranmış ve fonksiyonunu tamamlamış olduğu ve tashih, tadil ve ıslaha ihtiyaç gösterd 
zenlenemediği ve Vergi "IJkul Hukukunun özellik ve özerkliğinin 'korunmadığı, açıkça, belirmektedir. 

(»ere ekten yüksek talimin edilmiş bulunan Vasıtalı ve Vasıtasız Vergiler arasındaki oran, dengesiz biç 
Diğer taraftan ıher yıl, sadece gelir temini ve ıbütçelerin finansmıanı amacıyle, bütçe müzakerelerinin b 

ler getiren vergi gelinlerine ilişkin bâzı kanun tasan ve. tekliflerinin, T. B. M. M. ne şevki yolunun artık h 
1973 yılı için de dikkati (-ekmektedir. 

2.8. Bütçenin açık ve çeşitli' destek ve dayanakların gerçekleşm-ssi şartına bağlanmış olması : 
1973 malî yılı Bütçesi, yapısı itibariyle açıktır. Nitekim, Hükümetin Bütçe kanım tasarısının 3 ncü mad 

ödenekler toplanıl ile tahmin edilen gelir arasındaki 4 milyar liralık açığın, iç istikrazla karşılanacağı öng 
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A n c a k ; IHL bütçenin olduğu gibi uygulanması halinde, emsalleri gibi bu açiğm daha. da, büyüme . i ihtimali şimdid 
mektedir . F i lhakika , tasar ın ın 4/1) maddesi ile, genel ekonomik şa r t l a rm elverişsiz seyretmesi lıa.iinde, H ü k ü m 
ıııevkuf tu tmaya yetkil i kıl ınması sureciyle böyle bir olumsuz gelişmenin önlenmesi düşünülmüşse de, bunun yeterl i 
duğu şüpheli ve münakaşal ıd ı r . 

Tasarının 12 nei maddes inde; Musul Petrollerinden te raküm eden 100 milyon liralık hissenin tahsil, o lunarak, 
kaydoluıvması gerekmekte ise de, 11)5(5 yıl ından beri bi'fıçelerde mütemadiyim gösterildiği hakle, şimdiye k a d a r he 
olan. bu politik gelir t ü rünün , 197."> malî yılında da. gene gerçekleşemeyeceği kanaat, ve intibaı hâkim, ve bil inmek 
tahsi l i lueşikûk 100 milyon liranın, gelirler mcyanında, mütalâası , artık' realitelere uygun düşmemektedir . 

Mim ha sıran ve sadece bütçeye gelir sağlanması bakımımdan; tasar ın ın .(:> ncü maddesiyle, 5404 sayılı K a n u n u n 
lenmesi kaale alınmaksızın, Devlet memurlar ının birikmiş 9 aylık alacak, f a rk la r ından doğan emeklilik kesenekler 
hi l ) , karşılık; ve % 1 oranındaki ek karşı l ıklar ıyle keza aynı tasar ının 14 ncü maddesimle, okul pansiyonlar ı gelir 
olması gibi bâzı çareler de, münakaşay ı davet eden ve gelir bakımından t e reddü t l e r uyandı ran tedbir ler meyanmda 

1970 malî yılı için, daha i ler i bir merhaleye ulaşabilmek bakımından, p rogram bütçe sisteminin getir i ldiği ve 
cağı özellikle öngörüldüğü halde, tasar ın ın 18 nei (maddesi il.e, harcamalara ait formül olarak, klâsik ve fonksiyone 
mahzur la r ı bilinen, dejenere olmuş, pek fazla genişlemiş ve lüzumundan çok yaygınlaşmış, ağır malî yük ve kül f 
(R) işaret l i cetvelin t e k r a r getir i ldiği görülmektedir . Şüphesiz bunun, program bütçe modelinin kendine özgü siste 
madığı bütün ilgililerce de bi l inmektedir . 

Tasarının 19/f maddesiyle, Anayasanın !2(> ve (İ245 sayılı Kanunun Ü4 ncü maddelerine, kanunlar ın genellik ve . 
Genel Kurulunca bu konuda oybirliğiyle alınmış bu lunan 25 . 9 . 1972 gün ve Esas /1972-11, Karar/.'>()04 - 1 sayılı 
r akabe ve kontrol hizmetleriyie görevli olanlar için, bunlar ın a tandık lar ı esas mahal ile görevlerini ifa et t ikleri 
nazar ı itibara, a l ınmadan, sürekli yevmiye ödenmesi müessesesinin ihdası suretiyle, ımevcut -müziminleşmiş ihtilaflı p r 
le çözümlenmesi, herhalde mn'ksada uygun ve d o ğ r u bir çare olarak gözükmemektedir . 

(ierçelk bu merkezde olmakla be raber ; bir t a ra f tan 19/f t a sa r ıdan çıkarı l ı rken, d iğer ta raf tan aşağı yuka r ı ayn 
hüküm, Karma Komisyonca, ayın maddenin ilk fıkrasının ikinci bendine aktar ı lmışt ı r . 

Yuka r ıda da temas ve işaret edildiği üzere, H57 sayılı Kanunun 0-'5 ncü maddesindeki sarahati ; rağmen, tasar ın 
vellerinin bütçelere ek lenmcs \ 1 . :> . 1974 ta r ih ine k a d a r t e k r a r er te lenmektedir . Bu tu tum ve davran ı ş ın ; cari h 
nel k a d r o sayısı ve giderlerini, şu ana k a d a r yap ı l an ta tb ika t ın gösterdiği olumsuz sonuçlar gibi, mütemadiyen art ı 
mektedir . 

Tasar ının ikinci bölüm, ikinci k ısmındaki :•>()-;J8 nei 'maddelerinde yer alan sosyal ya rd ım ve yan ödemelere iliş 
İlkle Yetk i Kanununun yü rü r lüğünden sonra, ar t ık , yü rü tme organının görev ve yetkisi a lanına dâhil bu lunduğu 
nunda yeniden ele alınması suret iyle t e k r a r yasama organının t a k d i r ve (kabulüne bırakılması , tedahül , t e r eddü t v 
nitelikteclir. 
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Elde mevcut bilgilere göre para arzı; yıldan yıla artmakta ve fiyat artış, ve dalgalanmalarında olums 
lında para arzı 1970 yılına göre !% 23.6 oranında artmış ve toptan ıcşya fiyatları endeksi % 15,9 oranında 
1972 yılındaki para arzı 1971 yılma göre, % 16.2 oranına tekabül ,edeu 7.057 milyar lira artarak 43.587 
ya çıkarılmış ve binnetioe toptan (eşya fiyatları endeksindeki artış da % 18.3'e terfi etmiştir. 

Bu biçim, gelişmelere rağmen, tasarının 39 neu ımaddes'iyle Maliye Balkanına, T. (\ Merkez Bankasından 
nin mümkün kılınması keyfiyeti, üzerinde ayrıca, dikkatle durulmaya değer bir ince ve hassas nokta teşkil 

Diğer taraftan, daha ziyade bütçe denkliğinin 'korunması amaciyle, 1973 malî yılında, bazı kanunî mü 
da imsak edilmekte ve sırf bunun temini için, tasarının 80 nci -maddesiyle 15 kadar kanunî mevzuatta yer 
tat veçhile gene bir yıl daha (ertelenmektedir. 

Tasarıda yer alan bu ve benzeri bâzı hükümler, şüphesiz bütçenin, gerçeklen izafî olan denkliğimin sa 
ve dayanakların varolması ve gerçekleşmesi şartını kapsamaktadır. 

2.9. Bütçenin komisyonda yapılan düzeltmelerle esas yapısının değişmemiş bulunması : 
Karma Komisyonda, 1973 malî yılı Bütçesinin, çoğunlukla gider ve azınlıkla gelir rakaımlarıylc Bütçe k 

değişiklikler yapılabilmişse de, bunlar bütçenin esas muhteva, ve yapısını gereiktiği gibi. tadil ve ıslah için. 
Filhakika, Karına Komisyon, bâzı genel ve katma bütçe giderlerine, aşağıdaki tabloda, özetle ifade edildiğ 

göstermek veya aktarıma yolu aramak zaruretine iltifat etmeksizin, oldukça, önemli sayılabilecek miktarla 
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Arıklanın 

) Gmıet Bütçe : 
Cıım'huriyet Senatosu 
MMIct Meclisi 
Başbakan Iık 
Adalet Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı (G7 450 000 - 32 470 (XX)) 
Bayındırlik Bakan 11 ğı 
iSağlık ve Soisyal Yardım1 Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtımı Bakanlığı 
îmar ve iskân Bakanlığı 
Köy İşleri Bakanlığı 
Topralc ve İskân İşleri Cini. Md. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Toplam 

Net il 
veya te 

o 
6 
12 
10 

51 
34 
11 
100 
4 
G 

123 
12 
25 
293 
15 
24 
5 

000 
ÖOO 
750 
000 
50 
40O 
980 
7G0 
500 
624 
000 
150 
492 
000 
500 
422 
000 
100 
169 

739 897 
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Net ilâve 
veya tenzil 

lî) Katma "Bütee : 
1. .'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
2. Ankara Üniver'sitesi 
8. Hacettepe Üniversitesi 
4. İstanbul Üniversitesi 
5. İstanbul Teknik Üniversitesi 
6. E«e Üniversitesi 
7. Karayolları Genel Müdürlüğü 
8. Tekel Genel Müdürlüğü 
9. Orman Genel Müdürlüğü 

10. Devlet Hava M. İş. Gn. Md. 

9 

17 
— 

1 

Toplam (811 8,17 177 - 9 440 917) 8.0 

Genel toplam (A + B) (Konsolide bütçeye yapılan net ilâve) 1 İÖ4 
Or. Gnl. Md. ne yapılan iılâve olup döner sermayeden karşılanacağı 
için çıkarılan 1 

Genel Bütçeye yapılan net ilâve 1 08 

Karıma Komisyonda yapılan bu ilâveler münasebetiyle, Ilükümiet üye ve temsilcileri itirazda bulunmamı 
korumamışlar, âdeta yapılan artırmaları uy^un karsılar bir durum ve tutum ieinde kalmışlardır. 
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Ancak, yukarıdaki ilâvelerden sonra Karma Komisyon, bozulan izafî bütçe denkliğinin hiç olmazsa yeniden 
varlak olarak, Maliye Bakanlığı Bütçesinin K. î. T. ne yapılacak transfer ödeneğinden 200 milyon, bütün bütç 
kalan diğer cari harcamalardan 500 milyon ve Karma Komisyonda yapılan net 1 031 063 740 liralık ilâveden 
yon liranın tenzilini ve mütebaki 231 063 740 lira açığın ise, gelirlere eklenmesi öngörülmüştür. 

Buna göre 
Lira 

1. Giderler, 
Bütçe teklifindeki 60 721 959 280 
Karma Komisyonun yaptığı tenzilât 800 000 000 

Kulan 59 921 959 280 
Karma Komisyonun yaptığı ilâve 1 031 063 740 

Toplam 60 953 023 020 

2. Gelirler, 
Bütçe teklifindeki 56 721 959 280 

231 063 740 
Karma Komisyonun yaptığı ilâve — 

İç istikraz 

Toplam 56 953 023 020 
4 0 0 0 000 000 

Toplam 60 953 023 020 

Olarak tespit edilmek istenilmiştir. 

Ancak; tasarıya, Hükümetin itiraz ve muhalefet ile karşıladığı ve 1972 yılı (Bütçe Kanununun 69 ncu maddesi 
misyonda eklenen 84 neü madde ile, genel ve katma bütçelerin «gider» tertiplerinden seyyanen 1% 10 oranında 

Bu suretle, 60 953 023 020 liralık giderlerden % 10 oranına tekabül eden 6 095 302 302 liralık indirim yapılar 
giderin harcanmasına mezuniyet verildiği anlaşılmaktadır. Fakat, mezkûr maddenin diğer fıkralarında yer alan h 
tarın gerçekten kesin bir rakamı ifade edemeyeceği de açıktır. 
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Nitekim, 1972 yılı Bütçe Kanununun 69 ucu maddesinin uygulanması sonucu da bunu teyidetnıiş bulu 
iDiğer taraftan, öngörülen bu uygulama biçiminin teknik bakımdan bütçelerde yer alan «gider» ve «g 

sı ve özellikle «gider» lerin bu kesin rakama g'öre harcama yapılması için önceden mezuniyet verilmesi pren 
gibi, pratikte; tevlidedeeeği formalitelerin çokluğu ve çeşitli bürokratik külfetleri itibariyle de mahzurlar doğu 
olan yatırımları da geniş ölçüde ve olumsuz yönde etkileyeceği ve zaman kaybına da sebebolaeağı keyfiyeti 

Bu biçim düzeltmelerin, «maslahata uygun», «tutarlı» ve «geçerli» olduğu iddiası, teknik ve gerçekler b 

3. Netitfe : 
Netice itil) a ray le, 1 î)7-> malî yılı Bütçesinin «(Jider» ve «Oelar» tabm<inlerİ! bak unumdan «Kabank ve şiş 

mimiyetten uzak» ve pek çok şartların aynı za.'nıanda gerçekleşmesine bağlı, realiteye uygun düşııi'eycn yön 
bule şayan obııadığı ve özellikle ekouoımik istikrarı koruyanrayacağı kanaat ve mütalâasında bulunduğumu 
(lenel Kurulun bitiği, tensip ve takdirlerime saygı ile arz w rakdıîm kılınması zorunlu görülmüştür. 

.23 l . 
C Senaıtosu U 

M. Faik A t 

NOT : 

1. J973 bütçesi inandırıcı ve samimî değildir. 
2. 1973 bütçesi Türk rikononıM'nde istikrar 

^sağlayamayacaktır, çüntkü 1973 bütoesi : 
a) JKi'ad'çı giderleri üınleyeinıenıliş, 
b) »Şişkin gelfir tahminlerine •dayalı açık btir bütçe olup, 
c) Üçüncü Beş Yıllık Vlîm ilkelleri tersine hiznuot sektöründe, tüketim sanayiindeki normal olmayan g 

İfânflâsyon baskısının devamına sebebiyet verecek, başlıca bir- faktör olacaktır. 

3. tfmflâsyon baskısının devanı etmesi sHsyal hayatımızdaki olumsuz neticelerini devam -etiirecek l'lcü 
defler harcamalar olarak gerç-ekleşmiş görülse bile fizikî büyüklükler olanak gerçKiklieşmK'yecektİr. 

İzmir 
Kem 
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D A İ R E L E R Hükümet teklifi 

Cumhuriyet Senatosu 45 998 940 
Millet Meclisi 167 883 847 
Cumhurbaşkanlığı 10 500 478 
Sayıştay 41 188 588 
Anayasa Mahkemesi 6 024 304 
Başbakanlık 904 626 219 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 153 527 818 
Danıştay f 41 229 259 
Devlet İstatistik Enstitüsü 46 860 769 
Diyanet İşleri Başkanlığı 523 169 516 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 295 852 575 
Adalet Bakanlığı 1 052 093 61.3 
Millî Savunma Bakanlığı II 100 000 000 
İçişleri Bakanlığı 576 353 889 
Emniyet Genel Müdürlüğü 1 249 424 569 

.Jandarma ,Genel Komutanlığı 1 283 467 353 
Dışişleri Bakanlığı 767 484 780 
Maliye Bakanlığı 24 464 666 666 
Millî Eğitim Bakanlığı 8 887 014 072 
Bayındırlık Bakanlığı 1 106 800 000 
Ticaret Bakanlığı 97 359 062 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 2 452 812 195 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 130 879 702 
Tarım Bakanlığı 1 074 812 849 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 93 069 983 
Ulaştırma Bakanlığı 586 388 124 

'Çalışma Bakanlığı 116 164 511 

K O M İ S 
Eklenen Düş 

8 000 000 
6 000 000 

— 
— 
— 

12 750 000 
— 
— 
— 
— 
— 

10 000 000 
— 
— 
— 
— 

50 000 
342 566 740 
34 980 000 
.11 760 000 

— 
100 500 000 
4 624 000 
6 000 000 

— 
— 

150 000 

200 
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I) A İ li E L E R 

VakıflaL' Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üriive rsitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
İstanbul Üniversitesi' 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gene! Müd. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

TOPLAM 
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K O M 
Hükümet teklifi Ukienen 

102 450 459 
224 
478 
866 
51 
505 
211 
274 

2 725 
4 102 

17 
896 
296 
92 
129 
4 

918 091 
854 237 
827 
348 
996 
947 
138 
449 
648 
853 
128 
581. 
135 
666 
578 

989 
008 
286 
451 
818 
738 
068 
070 
194 
539 
287 
071 
477 

96 
9 
• > 

. > 
2 
(i 

175 

10 

4 

— 
1.70 296 
966 428 
200 000 

— 
186 880 
485 000 
149 103 
000 000 

— 
— 
— 

909 520 
— 

500 000 

9 981 011 668 + 801 876 260 — 
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Hazine yardımı 
Eklenen Düşülen 

Karayolları Genel Müdürlüğü 175 000 000 
Ankara Üniversitesi 9 966 428 
Hacettepe Üniversitesi 3 200 000 
İstanbul Teknik Üniversitesi 2 485 000 
İstanbul Üniversitesi 3 136 830 
Ege Üniversitesi 6 149 103 
Tekel Genel Müdürlüğü 9 440 917 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü d. 4 500 000 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 96 170 296 

TOPLAM 300 607 657 
— 9 440 917 

291 166 740 

Hükümet teklifi Komisyon değiştrri'şi' 
Gelir Gider Gelir Gider 

Genel Bütçe 56 721 959 280 60 721 959 280 56 953 023 020 60 953 023 02 
İkraz 4 000 000 000 4 000 000 000 
Katma Bütçe 1 245 414 976 9 981 011 668 1 256 124 496 10 282 887 92 
Konsolide Bütçe 61 967 374 256 70 702 970 948 62 209 147 516 71 235 910 94 
Hazine Yardımı — 8 735 596 692 — 9 026 763 43 

61 967 374 256 62 209 147 51 

\>G<{ 





Toplantı : 12 I f% 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayıs ı : | 0 

1973 yıîî Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu r 
(1 /124) 

T. ('. 
Basha kavlık 30 .11. 

Kanunlar er Kararlar 
T e ikil; Dairesi 

Sayı : 71 - 15H4/1201G 

MİLLKT MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku 
30 . 11 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «1973 yılı bütçe tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetv 
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Far id Jfelen 

Başbakan 





Millî Bütçe tahmin Raporu 

Türk toplumunun temel sorunları olarak belirlenen «Hızlı nüfus artışı» «Yetersiz eğitim ve sağlık» «Dağınık 
tersiz sosyal güvenlik ve dengesiz gelir dağılımı» «Tasarruf açığı ve kredileme sistemi» «AET ile olan ilişkilerin 
runlar ile sanayileşme amacı 1973 yılı programı hedeflerinin saptanmasında dikkate alınmıştır. 

Bu sorunların çözümüne dönük olarak 1973 yılı programı ile saptanan ve üçüncü plân hedeflerine göre 1972 -
arasındaki dengenin sağlanması gereklidir. 

Kaymaiklar - Harcamıalar 

(1972 fiyatları ile milyon TL.) 
1972 1973 % artış 

Gayrisâfi millî hâsıla 
Dış açık 
Toplam kaynaklar 
Toplam yatırımlar 
Sabit sermaye yatırımları 

— Kamu 
—- Özel 

Stok değişmeleri 
Toplam tüketim 

— Kamu 

214 759 
420 

215 179 
43 827 
42 250 
21 400 
20 850 

1 577 
171 352 
29 400 

230 900 
2 225 

233 125 
50 800 
49 150 
26 400 
22 750 

1 650 
182 325 
32 000 

7,5 
429,8 

8,3 
15,9 
16,3 
23,4 

9,1 
4,6 
6,4 
8,8 

— Özel 141 952 150 325 5,9 

1973 yılında gayrisâfi millî hâsılada öngörülen artış hedefi c/( 7,5'tir. Dış t asar rafların 1972 yılında 420 mily 
milyon liraya çıkması beklenmektedir. 

1973 yılı için hedef alınan 49 150) milyon liralık sabit sermaye yatırımlarının, 26 400 milyon liralık kısmı kam 
öziel sektör tarafından gerçekleştirilecektir. 

İkinci plânın sanayileşme amacına uygun olarak dağıtılan sabit sermaye yatırımlarının % 44,2'si sanayie, 11,6 
met sektöründe sağlanacaktır. 

1973 yılında toplam tüketim % 6,4 oranında artırılacak, bu arada kamu tüketimindeki artış % 8,81 geçmeye 
1973 yılında bu hedeflere ulaşıldığında, Türk ekonomisi kalkınmasını istikrarlı bir şekilde yeni stratejinin u 

len biçimde sağlamış olacaktır. 
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A) 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Geçen yıllara ait tahmin, 

Bütço 
tahmini 

3.690.0 
4.600.0 
5.100.0 
'6.750.0 
8.650.0 

11.450.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

3.946.8 
4.435.0 
5.214.5 
6.7Î0OJ1 
9.531.5 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

3.844.9 
4.301.2 
5.008.3 
6J391.7 
9.254.8 

taihsilât : 
(Milyon TL.) 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

97,4 
96,9 
9*6,0 
•94,0 
97,0 

Bölüm 

Haliye sabıka tah 

8.9718.7 
4.444.2 
6.168.4 
6:579.1 
9.576.6 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 

6 Ay sonu 6.217.0 
7. » » 6.820.8 
8. » » 7.530.2 

C) Bütçe tahminine ©sas 

1972 yılı tahsilatı 

6 Ay sonu 6,820.8 
7. » y> 6.217.0 
8. » » 7.530.2 

olan 

Geçen yılını aynı 
devresi tahsilatı 

5.247.7 
5.781.4 
6.336.2 

rakamlar : 

Bir evvelki yıl; 
M M a n 

+ 969.3 
+ 1.039.4 
+ 1.194.0 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

4.328.9 
3.795.2 
3.240.4 

a, gör© farkı 
% nisbeti 

+ 18,5 
+ 17,9 
4- 18,8 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

10.545.9 
10.616.0 
10.770.6 

Artışa - e 
zam veya te 

+ 
+ 
-r-
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VERGİSİ 1973 yılı içim (Hük 

1. 1072 Senesi TaJhsüât durumu : 

1972 Malî yılının tahsilat sonuçları alınmış bulunan dönemindeki ıgelişmc seyri ve malî yılın geri kalan devr 
ler gözönünde tutulmak suretiyle, malî yıl sonunda Gelir Vergisi tahsilatının 11 milyar 450 milyon liraya ulaşaca 
bir önceki yıla göre 19,4 nispetinde bir artış ifade etmektedir. 

2. 1973 iSenesi için yapılan ıtatain : 

1971 yılında kaydedilen artış % 45,8 gibi yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Bunun sebebi Devlet Memurları 
lık artışları ile Toplu sözleşmelerin sağladığı ücret artışlarıdır. 1972 yılında da Toplu Sözleşmelerin etkisi gö 
gelirdeki büyüme oranları ile 1973'de Toplu Sözleşmelerle ücretlerde beklenen artışları ve fiyat hareketleri dik 
1972'ye göre % 24,5 artışla Gelir Vergisi tahsilatının 14 milyar 200 milyon lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 



(Milyon TL.) 

Â) Geçen yıllara ait tahmin, tahaklaık ve tahsilat : 

Sone 

19167 
4968 
1969 
1970 
1971 
1972 

r 
tal 

fütri! 

1 un in i 

740.0 
9504) 

1.500.0 
1.600.0 
1.950.0 
2.750.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

351.8 
976,9 

1.35 L.9 
1.594.:; 
1.597.5 

Tahsilat 
(Haliye) 

s.i7;r. 
90'9.6 

1.183.8 
f.524.5 
1.455.5 

Talîsi! âtın tahakkuka % nisbeti 
('Haliye) 

05,9 
ÎI:Î,I 
87.5 
95,6 
91.0 

•<• ş a h i k a fu 

s : >»».(> 
940.5 

B) Bütçe yık tahsilatının bir evvelki yıi tahsilatı ile mukayesesi : 

i 9 7 2 v. : ' ı ' : ! • ' ' ' • 

Hecen yılın aynı Bir evvelki yıla göre fanki 
devresi tahsilatı Miktarı % mabet i 

(i. 
7. 
8. 

Ay sonu 
.>> » 
» » 

1.147.4 
1.184.5 
K835.5 

^77.i) 
904.2 

. 175.6 

269.9 -} 
280.3 
659 . İ ) • 

40,7 
40,!) 
56. i 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllıca iıvjı Artışa -

1972 y\) r a y ,.!;4aırı Hecen yılın geri kalan aylar tahsilatı ecîllcn Tahsilat. zattı veya. t 

(5. Ay sonu 
7 . » >•> 

147.4 
184.5 

6. Av soiuı 642.2 
s; 15.5 

1.789.6 
İ.SOO.O 
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VERGİSİ 1973 yılı için Hük 

1. 1972 ıSenesi Tahsilat durumu : 
'\dT2 Malî yılının sonucu alınan dönemindeki ıHİısikıi. seyri w maü y\\ sonuna, kada.r tahsilata tesir etmesi 

tutularaik Jf)7"J yılında. İm. ııelir kaynağından î. milyar 900 milyon lira talisi bit yapdaeağı ta hm i; i edilmiştir. Jîu 
tış oranı % 2'5'tir. 

2. 1973 Senesi için yapılan tahmin : 

İHTI Yılında % 4,9'a kadar bir »vrih'ine (»lduğundan 1972 yılında görülen ariış, bu husus dikkate ai.ina.rak y 
daki artış yüzdeleri gözönünde bulundurularak 1.973 yılında 1972 ye göre % 2İ oranında bir artış olacağı düş 
tahmin edilmiştir. 

http://ai.ina.rak
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(Milyon TL.) 

A) Seçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkuk Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sabıka tah 

1967 — — • — . — 
1968 — — — — 
1969 — — — — 
1970 — — — — 
1971 100.0 242.0 234.1 96,7 
1972 150.0 

B) Bütçe yılı taJhsiIâtımn tor evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1972 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 152.6 3.3 + 149.3 + 4.524.3 
7. » ;» 173.2 3.8 + 169.4 + 4.457.8 
8. :» » 193.7 3.6 + 190.1 + 5.280.5 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa -

1972 yılı tahsilatı Greçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya t 

6. Ay sonu 152.6 6. Ay sonu 240.8 393.4 + 1 
7. » » 173.2 5. ;» » 240.3 413.5 + 1 
8. » » 193.7 4. » » 240.5 484.2 + 1 

244.1 
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ARTIŞ VERGİSİ 1973 yılı için (H 

1. 1972 «Senesi TaJhsdlât durumu : 

Bu verginin malî yıl sonuna kadar 325 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir. 

2. 1973 Senesi için yapılan tahmin : 

1973 Senesinde bu vergiye tabi işlemlerde meydana gelecek gelişmeler gözönünde tutularak 1973 normal Bütçe 
pit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

A) G-eçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bültıçe Talhakikuik Tahsilat Tahsilnlıii Tahakk; = k;ı <7 Misketi 
Sene ftahımârıi (Haliye) (HaJii'ye) : Haliye) Hal iye sabıka tahv 

19(İ7 
1908 
19B9 — 
1970 — 
1971 — 
1972 :UH)0.0 

B) Bütçe yılı tahsilâtmın bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

deyen yılın aynı Bir evvelki yıla güre; farkı 
1972 v4ı taliKİlatı deı^esi tahsilatı Milfctarı % nM>eti 

fi. Av 
7. » 
S. » 

sonu 
» 
» 

9H.2 
159.9 
225.4 

— 
9(i.2 

159.9 
-r •225.4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığ-a irca. Artana - ek 
1972 yılı ırayr Tahsilatı deren yılın êı*i kalan aylar tahsilatı «lülem tahsilâ)t zam veya t en 

(i. 
7. 
S. 

Av sonu 
» » 
» » 

90.2 
159.9 
225.4 

(i. 
5. 
4. 

Av sonu 
» » 
» » 

. 
— 
-—. 

9<;.2 
159.9 

225.4 
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VERGİSİ 1973 yılı için Hük 

1. 1972 Senesi Tahsilat durumu : 

:}() . (> . 1972 tarihinde uygulamaya, konulan bu verginin 1972 taıhsilât durumunu incelerken bu tarihe ka 
sılatının da dikkate alınması gerekir. 1972 yılı sonu itibariyle Malî Denge Vergisi tahsilatından 550 milyon lira 
ise, 900 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir. Ancak Tasarruf Bonosu hâsılatının 200 milyon lirası evvelki yılla 
tahsilatı mahiyetinde okluğundan tahminlerde dikkate alınmıanııştır. 

2. 1973 Senesi için yapılan taihımtiaı : 

Malî Denge Vergisi Kanunu ile 1973 malî yılı içinde 1 milyar 450 milyon lira tutarında gelir sağlanacağı talhmi 
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1973 yılı için Hü 
VERGİSt 

1. 1972 (Senesi Tahsilat durumu : 

1972 Malî yılında uygulanmaya başlanan bu vergiden 200 milyon lira hâsılat beklenmektedir. Bütçe tahmini ol 
nazaran görülen düşüklük, Emlâk Vergisi nispetlerinin 17 . 7 . 1572 gün ve 1610 sayılı kanunla düşürülmüş olmas 

2. 1973 ISenesiiÇin yapılan talhnnin•: 
Bu vergiden 1973 senesi için 325 milyon lira hâsılat sağlanacağı taıhmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

But ÇC 

tahmini 

80.0 
1.80.0 
»5.0 

150.0 
İ 15.0 
185.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

84.3 
96.7 

106.3 
173.8 
121.1 

Ta hsi] 
(Haliy 

I ât . 
-e) 

58.3 
65.3 
67.4 

130.1 
73.8 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

69.1 
67.3 
63.4 
74.8 
60.9 

•Talive .sabıka t 

72.1 
82.1 
89.6 
154.1 
104.5 

B) Bütçe yûı tahsilatının bir evveîki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

65.0 
70.2 
75.7 

59.7 
64.7 
70.0 

-1- 5.3 -i 
-f 5.5 i 
4- 5.7 4 

8,9 
8,5 
8.1 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa 

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar talısilâtı edilen tahsilat zam veva 

6. 
'7 i . 

S. 

Ay sonu 
» » 
» » 

05.0 
70.2 
75.7 

6. 
5. 
4. 

Ay sonu 
» » 
» » 

44.8 
39.8 
34.5 

109.8 
1 10.0 
1 !t!,2 
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TAŞITLAEI VERGİSİ 1373 yılı için Hük 

1. 1972 (Senesi Tahsilat durumu : 

1972 Malî yılının neticesi alman dönemindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata tesir etmesi muh 
tularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 15 milyon lira. tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 .Senesi iğin yapılan tahmin : 
197̂ ) Senesinde, gerejk ithalât suretiyle ve gerekse memleket dâhilinde imal olunarak trafiğe çıkacak olan mot 

önünde tutulara.]-:, 1973 malî yılı 'Bütçe tahmini 125 milyon lira olarak tespit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1.968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütço 
tahmini 

35.0 
50.0 
40.0 

3 20.0 
100.0 
115.0 

Tahakkuk 
(Hal: iye) 

29.3 
48.6 
45.8 
84.0 

343.7 

Tahsilat 
(Haliye) 

16.8 
20.5 
24.6 
32.7 
49.7 

Tahsilatın tahakkuka c/ 
(Haliye) 

'57.3 
42.1 
53.7 
38.9 
34.5 

fo nisbeti 
Haliye sabıka 

29.6 
39.7 
53.0 
58.3 
95.5 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı «raye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. :» » 

65.1 
76.1 
88.1 

41.9 
48.6 
55.2 

.+ 
•+ 

+ 

23.2 
27,5 
32.9 

+ 
4-

• - } -

55,4 
56,5 
59,6 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1,972 vı h tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » > 

65.1 
76.! 
•88.1. 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

53.6 
46.9 
40.3 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

118.7 
123.0 
128.4 

Artışa 
zam vey 

+ 
4 
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VERGİSİ 1973 yılı için 'Hük 

1. 1972 Senesi Tahsilat durumu': 

1972 Malî yılının neticesi alman dönemde tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata tesir etmesi muhtem 
rak, yıl sonunda bu gelir kaynağından 135 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 Senesi iÇftn yapılan talhmiin : 

1973 yılı içinde, bu kalemden sağlanacak gelir 175 milyon lira olarak taihmin edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

i 967 
'HMiN 
1 909 
1970 
1 971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

216.0 
260.0 
350.0 
575.0 
550.0 
685.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

232.2 
286.5 
373.7 
441.9 
042.0 

Tali sil ât 
(Haliye) 

231.7 
286.0 
372.4 
436.2 
622.1 

Tahsilatın tahakkuka °/ 
(Haliye) 

09.7 
99,8 
99,6 
98,7 
96,8 

<? nisbeti 
Haliye sabıka 

234.6 
289.9 
377.4 
442.8 
634.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye talisi 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

C) Bütçe tahminine 

1972 yılı tahsilat 

(i. Ay sonu 
7. •» » 

8. » » 

I âtı 

419.0 
500.2 
586.7 

esas olan 

419.6 
5O0.2 
586.7 

Çeçen yıl m aynı 
devresi tahsilatı 

285.3 
3.41.8 
3.87.7 

rakamlar : 

Geçen yılın geri kalan 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

Bir evvelki yıl 
Miktarı 

-1- 134.3 
-\- 158.4 
+ 199.0 

aylar tahsilatı 

: 148.7 
292.2 
246.3 

a göre farkı 
% nisbeti 

-H 47,4 
•+ 46,3 
+ 5 i,;; 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

768.3 
792.4 
833.0 

Artışa 
zam veya 

f 
+ 
-} 
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VERG-İSİ 1973 yılı için H 

1. 1972 Senesi Tahsilat dununu : 

1972 Malî yılının neticesi alınan döneminde tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet tesir1 et 
de tutularak, 1972 yılında bu gelir kaynağından 90ü milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 (Senesi tein yapılan tahmin : 

1972 Sen esin deld muhtemel tahsilat 'miktarıma «'.öre bu vergi hâsılatında % 22,2 nispetinde bir gelişme olacağı 
tahmini 1 milyar 100 milyon lira olaraik tespit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkuk Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % uisbeti 
Sene tahmini (Ilaliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sabıka tah 

1967 _ _ _ _ _ _ __ 
1968 _ _ _ _ _ __ 
1969 _ _ _ _ _ _ __ 
1970 — — — — 
1971 100.0 247.8 247,:.} 99.7 
1972 275.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl talısilâtı üe mukayesesi : 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1972 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 206.6 111.3 + 95.;} + 85,7 
7. » » 238.8 132.2 + 106.6 + 80,0 
8. ,> ;» 271.0 151.8 + 119.2 + 78,5 

C) Bütçe taJıminine esas olan raikamlar : 
Yıllığa irca Artışa -

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar talısilâtı edilen tahsilat zam veya t 

G. Ay sonu 206.6 6. Ay sonu 136.2 342.8 + 
7 > > 238.8 5. > > 115.3 354.1 + 
8. > •> 271.0 4. > > 95.7 366.7 + 

247.5 
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VERGİSİ 1973 yılı için H 

1. 1972 Senesi Tahsilat durumu : 

Finansman Kanunu ile yürürlüğe konulan Taşıt Alını Vergisinden 1972 malî yılında 4O0 milyon lira tutarın 
edilmektedir. 

2. 1973 Senesi itedn yapılan ıtafamâüL : 

1973 Senesinde Trafik Sicil Bürolarına kaydedilecek tahminî motorlu kara taşıt miktarı gözönünde tutulara 
göre % 3.1,7 nispetinde bir artış kabul edilmek suretiyle 1973 bütçe tahmini 527 milyon lira olarak tahmin edilmişt 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

19(57 
1968 
196!) 
1970 
1971 
1972 

Bütço 
talimini 

1.390.0 
1.500.0 
1.900.0 
2.890.0 
2.500.0 
3.750.0 

T a h a k k u k 
(Haliye) 

1.359.9 
1.614.1 
1.853.2 
2.390.2 
1.194.1 

Tahsi lat 
(Haliye) 

1.020 2 
1.263.7 
1.399.7 
1.782.7 
2.290.8 

Tahsilatın tahakkuka c
y 

(Haliye) 

75,0 
78,2 
75,5 
74,5 
71,7 

?o nisbeti 
Haliye sabıka tah 

1.301.7 
1.558.5 
1.688.1 
2.194.4 
2.902.9 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılm aynı 
devresi talısilâtı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

2.019.5 
2.370.8 
2.722.7 

C) Bütçe tahminine esas 

1972 yılı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

t ahs il ât ı 

2.019.5 
2.370.8 
2.722.7 

olan 

1.350.4 
1.567.8 
1.838.5 

rakamlar : 

Geçen yı lm geri 

6. Ay sonu 
5. > » 
4. » » 

kalan 

-f 803.0 
-1- ' 803.0 
-f 884.2 

aylar talısilâtı 

1.552.5 
1.3,35.1 
1.064.4 

51,2 
+ 51,2 
+ 48,0 

Yıllığa irea 
edilen tahsilat 

3». 5 72.0 
3.705.9 
3.787.1 

Art ışa -
Zd,m veya t 

f-
•h 

4-
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İSTİHSAL VERGİSİ 1973 yılı için H 

1. 1972 ISenesi Tahsilat durumu : 

1972 Malî yılının sonuçları dikkate alınarak 1972 yılı sonunda bu g-elir (kaynağından 4 milyar 1.00 milyon ci 
tahmin edilmiştir. 

2. 1973 (Senesi için yapılan ta ta in : 
1973 Senesinde ekonominin muhtelif imalât sektörlerindeki muhtemel gelişmesi gözönünde tutularak, geçmı 

nispetinde bir artış kabul edilerek 1973 Bütçe tahmini 5 milyar 305 milyon lira olarak tespit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara .ait tahinin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
.1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

1.440.0 
1.550.0 
2.100.0 
2.590.0 
1.700.0 
1.500.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

1.328.4 
1.629.6 
1.612.7 

991.5 
1.0.10.4 

Tahsilat 
(Haliye) 

U .297.5 
1.498.1 
1.434.2 

786.7 
895.3 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

97,6 
91.9 
88,9 
79,3 
86,0 

Haliye sabıka ta 

1.315.0 
1.529.1 
1.565,8 

940.4 
J.069.8 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

.1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » > 

595.6 
591.8 
704.0 

450.1 
544.5 
606.7 

+ 
+ 
4-

145.5 
47.;î 
97.3 

-H 
.+ 
"T" 

32,4 
8,6 

16,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa -

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya t 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

595.6 
591.8 
704.0 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

.6.10.7 
525.3 
463. i 

1.215.3 
1.117.1 
1.167.1 

-f 
+ 
•+ 
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İSTİHSAL VERGfctSİ 
1973 yılı için H 

İl 1972 senedi tahısilât duruanu : 

1972 malî yılının uygulama durumu ve 'Akaryakıt İstihsal Yergisinde yapılan değişiklikler dikkate alınara 
yar 200 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. (İthali edilecek akaryakıtlardan alınacak İstihsal V 
vergiler grubunda gösterilmiş olup, bu madde sadece yurt içinde üretilen lıampetrolden istihsal edilen akar 
sal Yergisi tahmini yer almaktadır.) 

2. 1973 senesi için yapılanı talhsmin : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alman akaıyakıt tüketim tahminlerine dayanılarak yapılan hesa 

akaıyakıt üretiminden 1 milyar 500 milyon lira gelir elde edileceği hesaplanmıştır. 
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(Milyon Tl.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
talimini 

763.4 
82.1.0 

1.040.5 
1.700.0 
2.000.0 
3.236.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

731.2 
606.:; 

2.250.3 
1.993.9 
2.290.1 

Tahsilat 
(Haliye) 

781.2 
606.3 

1.678.0 
1.998.9 
2.290.1 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Haliye sabıka tah 

731.2 
606.3 

1.678.0 
2.276.0 
2.714.6 

35) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı OBir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. > » 
8 » » 

530.5 
721.3 
846.0 

855.9 
605.2 
829.8 

\~ 
f 

•1 

174.6 
116.1 

16.2 

+ 
+ 
•[-

49,1 
19,1 

1,9 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1972 vılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa -

Geçen yum geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya te 

6. Ay sonu 
7. » » 
8 . » y> 

580.5 
721.8 
846.0 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

2.858.7 
2.109.4 
1.884.8 

2.889.2 
2.830.7 
2.780.S 

1-
- { • • 

+ 
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ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 
1973 yılı için Hü 

1. 1972 senesi tahsilat dıınuımui : 
1972 malî yılının neticesi alman döneminde tahsilat seyri gözöniinde tutularak, yıl soiı ^, a kadar bu gelir ka 

iira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. Bütçe tahmini ile aradaki fark, 1971'de yapılan*liyatzamlarının 9 . ;> 
tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. O. Merkez Bankasında açılacak bir deprem 
dair Kanun uyarınca zam talihine doğru geriye teşkil edilmesi suretiyle Deprem Fonuna ahnmış olmasından ileri 

2. 1973 senesi i$mj yapı ta fotam : 
Tekel Genel Müdürlüğünden alman tekel maddeleri satış tahminine göre 197;> yılında hu vergi tahsilatının :» 

tahmin edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1968 
196!) 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

. 
— • 

— 
—• 

125.0 
80.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

— 
— 
__̂  

r>:>. ı 

Tahsilat. 
(Haliye) 

. 
— 
— 
_._ 

54.0 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

— 
— 
— 

98.0 

Haliye sabıka t 

98.İ 

E) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

43.1. 
52.8 
60.2 

28.8 
33.7 
30.7 

-\ 
•I-

• f 

14.3 
19.1 
23.5 

+ 
1-

-f-

49,6 
56,6 
64,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
edilen tahsilat zam veya 

1972 yılı tahsilatı Geeen yılın geri kalan aylar tahsilatı Yıllığa irca Artışa 

6. Ay sonu 
7. » » 
8 » » 

43 1 
ı52.8 
G0.2 

(>. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

25.3 
20.4 
17.4 

68.4 
73.2 
77.0 

-f 
-I-
+ 
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VERGİSİ 1973 yılı için H 

1. 1972 semsisi tahsilat durunıu : 
Bu vergiden 1972 senesinde 80 milyon liralık bir tahsilat yapılacağı tahmin edilmektedir. 
2. 1973 senesi için yapılan tanmlin : 
Türkiye'de yıllık toplam inşaat sahası, bu inşaatın işyeri ve konut inşaatı olarak dağılımı ve verginin kapsam 

yapılan hesaplara göre, bu vergiden 1973 yılında 100 milyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahaklmk ve tahsilat : 

Tahsilat 
Sene 

19(57 
1908 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bi 
tah 

'ite r». 
mini 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 

r>-.o 
2.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

.— 
— 
— 
— 
0.8 

(Haliye) 
Tahsilatın tahakkuka °/ 

(Haliye) 

— 
— 
— 

i> nisbeti 
Haliye sabıka t 

14.9 
20.1 
4.0 
0.7 

0.8 ! 00,0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » > 
8. » » 

•31.8 
35.4 
41.0 

0.7 
0.9 
0.7 

-f-
- • ! • • • 

-ı-

31.8 
34.5 
40.3 

.-f 
4 

1-

4.442.8 
3.833.3 
5.757.1 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1972 vılı talısilâtı 
Yıllığa irca Artışa 

Geçen yılın geri kalan ayla.r talısilâtı edilen tahsilat zam veya 

il Ay sonu 
7. » > 
8. > » 

31.8 
35.4 
41.0 

(i. 
5. 
4. 

Ay sonu 
» » 
» » 

1.0 
0.8 
1.0 

32.8 
3(5.2 
42.0 

f 
• i -

• \ 
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ARTIKLARI 1973 yılı için 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 

1972 maılî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri gözönünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir 
silat yapılacağı tahmin edilmiştir. Bütçe tahminine göre doğan fazlalık Emlâk Vergisi Kanunu ile bu yıl yürü 
Vergisi bakayasından tahsil edilen miktarın burada yer almasından ileri gelmektedir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
Bu kaynaktaki mıeveut bakaya miktarına göre, 1973 bütçe tahmini 10 milyon lira olarak tespit edilmiştir. 
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A) 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Geçen yıllara ait tahmin, 

Bütçe Tahakkuk 
tahmini (Haliye) 

, 
— — 
—. — 
_ —. 

400.0 328.3 
870.0 

(Milyon TL.) 
tahakkuk ve tahsilat : 

Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) (Haliye) 

— — 
— 
— — 

308.1 93.8 

Haliye sabıka t 

311.4 

B> Bütçe yüı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

1972 yılı saye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miiktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » > 
8. » » 

215.8 
257.6 
298.3 

129.3 
156.6 
188.0 

4-

4-
86.5 

101.0 
I 10.3 

- I - 66,8 
64,4 
58,6 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa 

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya 

6. Ay sonu 
7. » > 
8 . » •> 

215.8 
257.6 
298.3 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

182.1 
154.8 
123.4 

397.9 
412.4 
421.7 

+ 
+ 
H-
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VERGİSİ 1973 yılı için Hük 

1. 1972 senesi talhsilât durumu : 

Finansman Kanunu ile yürürlüğe konulan İşletme Vergisinden, 1972 yılı sonuna, kadar 450 milyon liralık tahsila 
miktar, 1971 yılma göre 44,7 nispetinde bir artısı ifade etmektedir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
Bu verginin kapsamına girecek işlemlerin hacim ve şumülü gözönünde tutulmak suretiyle 1971 tahmini tahsil 

petinde bir gelişme hızı kabul edilerek 1973 normal bütçe tahmini 500 milyon lira olarak tespit edilmiştir. 
Bu verginin kapsamının genişletil) menine dair olan kanun tadil tasarısının 500 milyon liralık bdr ek gelir sağl 

ıtabmînj 1 milyar liraya çıkarılmıştır. 



DIŞ SEY 

A) 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Geçen yıllara 

Bütçe 
tahmini 

172.0 
190.0 
200.0 
300.0 

1 
1 

ait tahmin, 

Tahakkuk 
(Haliye) 

146.4 
200.8 
271.8 
258.1 
310.2 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

146.2 
199.1 
266.9 
253.8 
290.2 

tahsilat : 

(Milyon TL.) 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

99,6 
99,2 
98,1 
98,3 
93,5 

Haliye sabıka ta 

162.5 
214.5 
272.6 
238.3 
293,2 

B) Bütçe yılı ^«M^tinın bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay sonu 195.7 
7. > > 237.7 
8. » » 267.9 

0) Bütçe tahminine esas 

1972 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 195.7 
7. » » 237.5 
8. » > 267.9 

olan 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

126.0 
153.0 
180.1 

rakamlar : 

Gecen yılm geri kalan 

6. Ay sonu 
5. » » 
4 . » •» 

Bir evvelki yıl 
Miktarı 

+ 69.7 
+ 84.7 
+ 87.8 

aylar tahsilatı 

167.2 
140.2 
113.1 

a göre farkı 
% nisbeti 

+ . 55,4 
+ 55,3 
+ 48,7 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

362.9 
377.9 
381.0 

Artışa 
zam. veya 

+ 
+ 
+ 
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VERGİSİ 
1973 yılı için H 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 

1972 malî yılının neticesi alman dönemindeki tahsilat seyıi g-özönünde tutularak, yıl sonuna kadaL' bu gelir k 
la t yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 

Bu vergiden 1973 yılında 475 milyon lira gelir sağlayacağı tahmin edilmiştir. Bu verginin kaldırılmasına dair 
görüşülmekte olup, kanunlaştığı tarihten sonra bu vergi tahsilatında doğacak 'kayıp, çeşitli gelirler kaleminde 
lam bütçe gelirlerinde bir azalma söz konusu olmayacaktır. 



— 38 — 

(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütço Tahakkuk Tahsilat Tahsilatın tanaikkuka % nisbeti 
Sene talimini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sabıka tah 

1967 — 
1968 — 
1969 — 
1970 — 
1971 50.0 35.1 
1972 50.0 

B) Sütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 
Geçen yûm aynı Bir evvelki yıla göre farkı 

1972 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 18.4 18.4 — — 
7. » » 19.6 20.0 — 0.4 — 2,0 
8. » > 40.0 22.5 + 17.5 + 77,7 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa -

1972 yılı tahsilatı Geıçen yılın geri ikaâan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya t 

6. Ay sonu 18.4 6. Ay sonu 16.7- 35.1 
7. » > 19.6 5. » » 15.1 34.7 — 
8. » » 40.0 4. ». » 12.6 52.6 + 

35.1 100.0 35.1 
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VEEJGÎSİ 1973 yılı için H 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
Spor - Toto Vergisinden J972 malî yılı içinde 40 milyon lira tutarında tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
Bu vergiden 1978 nıa'lî yılında 50 milyon lira tutarında, tahsilat yapılacağı tahinin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait t ahmis tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Büt ,çe 
tahmini 

470.0 
510.0 
700.0 
550.0 
570.0 
660.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

440.6 
484.8 
518.2 
547.8 
586.6 

Tahsilat 
(Haliye) 

359.1 
323.1 
513.4 
436.3 
580.4 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

81,5 
66,0 
99,0 
79,6 
98,9 

Haliye sabıka ta 

IB> Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

1972 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

303.4 
345.6 
367.8 

Geçen yılın aynı 
devresi tahvilâtı 

379.2 
429.5 
465.3 

Bir ervveiM yıla göre farkı 
Milkttan % niabeti 

75.8 
83.9 
97.5 

20,0 
19,5 
20,9 

418.-8 
362.7 
729.8 
444.7 
688.4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1972 yılı tahsilatı 

6. Ay somı 
7. > > 
8. » > 

303.4 
345.6 
367.8 

Geçen yılın geri balan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » •» 
4. » » 

309.2 
258.9 
223.1 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

612.6 
604.5 
590.9 

Artışa -
zam veya t 

— 
— 
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VERGİSİ 1973yıh için Hü 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 

1972 malî yılının neticesi alınan dönemindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata tesir etmesi mu 
larak 1971 yılında bu gelir kaynağından ü(K) milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi iiçin yapılan tahmin : 
Bu verginin tahmini senelik şeker tüketim miktarları esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. Şeker Fabrikaları 

gilere göre, 1973 yılında yurdumuzda 519 bin ton kristal ve 214 bin ton küp şeker olmak üzere cem.'an 733 hin to 
mektedir. 

Gerek Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'uin bu ıtüketim tahmini ve geçmiş yıllar vergi borçlarından yapılacak t 
tiyle 1973 bütçe yılı Şeker İstihlâk Vergisi hasi'lâtı 700 milyon lira olarak tespit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
Â) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

582.0 
790.0 
920.0 

1.060.0 
1.280.0 
1.800.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

592.3 
685.4 
843.9 

1.110.0 
1.5:56.5 

Tahsilat 
(Haliye) 

591.9 
682.9 
819.9 

1.108.9 
1.526.3 

Tahsilatın tahakkuka % 
(Haliye) 

99,9 
99,6 
97,1 
99,8 
99,3 

nisbeti 
Haliye sabıka tah 

638.9 
739.6 
839.9 

1.188.0 
1.544.7 

35) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

1972 yıh gaye tahsilatı 
Geçen ydın aynı 
devresi tahvilâtı 

Bir ervveüki yıla gör© farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. 
7. 
8. 

Cl 

Ay sonu 
* > 
> » 

ı Bütee tahra 

846.0 664.6 
926.3 721.9 

1.777.4 907.8 

tinine esas olan rakamlar : 

+ 
+ 
+ 

181.4 
204.4 
269.6 

+ 
+ 
+ 

27,3 
28,3 
29,6 

1972 vılı tahsilatı 
Yıllığa irea Artışa -

Greçen yılın geri (kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya t 

6. Ay sonu 
7. > . » 
8. > > 

846.0 
926.3 

1.177.4 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

880.1 
822.8 
636.9 

1.726.1 
1.749.1 
1.814.3 

+ 
+ 
+ 
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^MUAMELELERİ VERGİSİ 1973 yılı için Hü 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 

1972 malî yılının neticesi alman döneminde tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata tesir etmesi muh 
rak, 1972 yılında bu gelir kaynağından 1 milyar 950 milyon lira tahsiilât yapılaeağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
\\vrgiye (tabi banka işlerinde 1973 yılında meydana gcleeek gelişme seyri gözönünde tutularak ve % 25 nispe 

suretiyle 1973 -bütçe tahmini 2 milyar 500 milyon lira olarak tespit edilmiştir. 

file:////vrgiye
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A) 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Geçen yıllara ait 

Bütçe 
tahmini 

70.0 
65.0 
75.0 

175.0 
90.0 

185.0 

tahmin, 

Tahakkuk 
(Haliye) 

47.1 
50,6 
75.9 
81.4 

114.1 

tahakkuk ve tahsilat : 
(Milyon TL.) 

Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

47.1 
50.6 
75.9 
74,5 

114.1 

(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
91,5 

100,0 

Haliye sabıka talı 

58.2 
62.1 
75.9 
74.5 

114.1 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yrlm aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. > » 

C) Bütçe tahminine 

1972 yılı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8, » » 

tahsilatı 

71.9 
81.9 
92.!) 

esas olan 

71.9 
81.9 
92.9 

52.5 + 19.4 
53.2 + 28.7 
61.2 + 31.7 

rakamlar : 

Geçen yıhn geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 61.6 
5. » » 60.9 
4. » » 52.9 

4 36,9 
h 53,9 

4 51,7 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

133.5 
142.8 
145.8 

Artışa - e 
zam veya te 

4-
4 
4 
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VERGİSİ 1973 yılı için Hü 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
1 1972 malî yılının, neticesi alman döominde tahsilat seyni «rö/ününde 1 ulu laca k, yi! sonuna, kadar bu üfeli'r kayna 

yapılacağı lalınım edi'lmiştir. 

2. 1073 senesi için yapılan tahmin : 
197-'i sen esri. tahsilat seyrine ve PTT (îenel Aliidürliiğüııdım. alman, bilgiye ş»-öıv, .19 7 o senesi bi'd :ç e tahmini 200 m 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

120.0 
100.0 
120.0 
200.0 
225.0 
295.0 

.Tahakkuk 
((Ha%e) 

83.4 
82.1 

100.7 
148.3 
199.9 

Tahsilat 
(Haliye) 

73.1 
77.6 
78.4 

104.3 
166.9 

Tahsilatın tahakkuka % 
(Haliye) 

87.6 
94.5 

7.8 
70.3 
83.4 

nisibeti 
Haliye sabıka tah 

100.0 
98.2 
90.0 

1.16.1 
234.1 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evrelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçten yıdın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir ıewelM yıla göne farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 112.8 
7. » » 131.0 
8. » » 150.9 

0) Bütçe tahminine esas olan 

1972 yılı /tahsilatı 

6. Ay sonu 112.8 
7. » » 131.0 
8. » » 150.9 

158.4 — 45.6 
173.8 — 42.8 
183.7 — 32.8 

rakamlar : 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 75.7 
5. » » 60.3 
4. » » 50.4 

— 28,8 
— 24,6 
— 17,8 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

188.5 
191.3 
201.3 

Artışa -
zam veya t 

— 
— 
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VERGİSİ 
1973 yılı için Hü 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 

1972 malî yılının neticesi alman döneminde ıtahsilât seyri ile, yıl sonuna kadar tahsilata tesir etmesi muhteme 
"bu gelir kaynağından yıl sonuna kadar .175 milyon lira, tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
197:> bütçe ıtahınini1, çeşitli nakliyat kurumlarından alman bilgiler de gözoııünde tutulmak suretiyle 200 milyon 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1908 
1969 
1970 
1971 
1972 

Biiteo 
tahmini 

560.0 
675.0 
800.0 
865.0 

1.100.0 
1.442.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

578.9 
659.8 
727.9 
901.3 

1.200.3 

Tahsilat 
(Haliye) 

577.9 
658.5 
725.5 
998.6 

1.195.2 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

99,8 
99,8 
99,6 
99,7 
99,5 

Haliye sabıka tah 

582.5 
662.7 
7128.5 
912.2 

1.199.4 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Gregen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvaİM yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 767.9 
7 » > 882.8 
8 » » 1.015.7 

C) Bütçe tahminine esas olan 

1972 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 757.9 
7. '» » 882.8 
8. » » 1.015.7 

575.4 
687.9 
793.6 

rakamlar : 

G-eçjen yılın geri 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

kalan 

-f 182.5 
+ 194.9 
+ 222.1 

aylar tahsilatı 

624.0 
511.5 
405.8 

+ 31,7 
+ 28,3 
+ 27.9 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

1.381.9 
1.394.3 
1.421.5 

Artışa -
zam veya 

+ 
+ 
+ 
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VERGİSİ 1973 yılı için Hükü 

1. 1972 senesi tetfasüât dTcruımu : 
1972 malî yılının neticesi alman dönemlinde tahsdât seyri gö/.önünde tutularak, bu geliı* kaynağından yıl sonun 

silâıt yapılacağı tahmin: edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan talhmin : 
Damga Vergisine taibi işlenilende 197.5 senesiînde meydana geleJcek genişlerine hacmi «özününde tutulmak suretiyl 

zaran % 16'lık bir gelişme kabul edilerek 1971) yılı bütçe (tahmini 1 milyar 750 milyon İ r a olarak tespit edilmiştir. 
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A) 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
197.1 
1972 

Geçen yıllara 

Bütçe 
tahmini 

36.0 
30.0 
35.0 
40.0 
65.0 
95.0 

ait tahmin, 

Tahakkuk 
(Haliye) 

29.4 
30.! 
37.8 
52.1 
70.4 

tahaklrak ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

24.3 
23.0 
29.4 
42.6 
60.6 

tahsilat i 
(Milyon TL.) 

Tahsilatın tahakkuka % nİsbeti 
(Haliye) 

82.6 
76.4 
77.7 
83.7 
86.0 

I Taliye sabıka t 

27.9 
27.1 
38.3 
47.5 
66.9 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelld yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın ayın 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Av sonu 
7. :» i» 
S. » » 

38.8 
46.0 
•53.3 

31.8 
37.9 
44.8 

j 
1 

+ 
\-

0.7 -i 
8.0 . ! 
8.5 -i 

22.1 
23,1 
i 8,9 

C) Bütçe tahnünine esas olan rakamlar : 

1972 yılı tahsilatı 
Yıllığa ima Artışa 

Gecen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya 

6. Ay sonu 
7. » '» 
8. » » 

38.8 
46.0 
-53.3 

6. Aj sonu 
5. » :» 
4. ;» » 

35.1 
29.0 
22.1 

73.9 
75J0 
75.4 
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VERGİSİ 1973 yıîı için Hü 

1. 1972 senesi tahsilat dununu : 
197'2 malî yı'hnın. neticesi ahnan döneminde 'tahsilat seyri gözönün/le tutularak, im gelir kaynağından yıl sonun 

yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
Tahsilat seyrine göre 1973 'bütçe tahinini 197*2 ydı ta.hsi'lât tahminine mızaran .15 milyon İr. .i fazkusiyle 95 mily 
T. II. M. Afeensiude gö.mKÜimekte olan .l.'îl-S «aydı Fiımnamarı rCauuLuı değişiklik tasarımyl 'apu hâ.reianrKhp 

beklenmekle olduğundan 1973 biitee tahmini 105 rni'yorı liraya çıkarılmıştır. 
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A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 
(Milyon TL.) 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

90.0 
75.0 
85.0 

115.0 
140.0 

215.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

77.2 
91.4 

102.3 
127.0 
157.2 

Tahsilat 
(Haliye) 

72.2 
84.5 
93.9 

117.1 
142.4 

Tahadlâtm tahakkuka % tnisbeti 
(Haliye) 

93.5 
92.4 
91,7 
92.2 
90.6 

Haliye sabıka ta 

74.8 
8T7J2 
'96.7 

4120,8 
147.8 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye .tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. .» » 
8. » > 

YY.-) 
87. î 
99.3 

Geçen yılın aynı 
devresi talısilâtı 

74.8 
87.4 
99.5 

Bir evvelki yıla göre farla 
Miktarı % nisbeti 

4 
0.3 
0.2 

0.3 
0,2 

€ ) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa 

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı ediler tahsilat xam veya 

6. 
7. 
8. 

Ay sonu 
» » 
» » 

77.5 
87.1. 
99.3 

6. 
5. 
4. 

Ay sonu 
» » 
» » 

73.0 
60.4 
4S.3 

150.5 
147.5 
147.6 

-f 
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HARÇLARI 
1973 yılı için H 

1. 1972 senesi tahsilât'durumu : 

1972 malî yılının neticesi alman döneminde tahsilat seyri ^özönüîule tutularak, yıl sonuna kadar bu i>'elir ka 
japdacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin •. 

1973 senesinde beki enen gelişme ve ("ermiş senelerdeki artış nispetleri i>'ö/,i> nümle tutularak .1973 senesi bütçe 
pit edilmiştir. 

T. B. M. Meelisinde •görüşülmekti1 olan 13.18 .sayılı Finansman Kanunu değişiklik tasansıyic mahkeme harçl 
«•elir sağlanacağı h eki eridiği mi en .1973 biüec tahmini 215 milyon, liraya çıkarılmıştır. 
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(Milyon TL.) 

A) Gecen yıllat a ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Seııo 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

İYûioc. 
tahmini. 

48.0 
50.0 
50.0 
75.0 
75.0 

100.0 

Tah a! 
(Hal 

denk 
iye)-

51.0 
56.6 
66.4 
90.8 

105.7 

Tah ,'dlât. 
(Haliye) 

51.0 
56.6 
GttJJ 
90.8 

105.6 

Tahsilatı :n t ahakkuka % nöbe t i 
( I la l iye) 

i 00,0 
99.9 

100.0 
100,0 
99,9 

E) Bütçe yılı tahsilatımın hir evvelki yıl tah iîâtı ile mukayesesi 

1972 yıh i^ayc tahvilâtı 

6 A y sonu 
7. » > 
8 » » 

36.5 
42.7 
48.4 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı •% nisbeti 

40.6 
47.1 
55.0 

4.1 
4.4 
^.G 

50,1 
9,;{ 

12,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

i972 vıİ! 1 a h l a t ı 
Yıllıca, irca 

Hı (tcjı yılın geri kalan aylar tahsilatı odihn tahsil âl 

6. 
7. 
8. 

Ay sonu 
» » 
» » 

:56.5 
42.7 
48.4 

6. A y sonu 
5. » ;» 
4. » » 

•65.0 
58.5 
50.6 

I.M.5 

'M) M 

51 A) 
55:6 
66.3 
90.8 

105.6 

Artışa - e 
zam vv-ya te 



HARÇLAR 

1. 1972 senesi taİbsiîât duruimu : 

1972 malî yılmnı neticemi ah narı ıl< 
yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi içhı yapılan tahmin : 
1973 yılı .Hütce tahminli \(M2 y;l; ta 
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1973 yılı için H 

•de :;\:<\L'Aİ .-••:••-[ {ûWÂHiüıı<h' t u t u l a r a k , y ı l ^ a u u u ; k a - l a r bu ^eliı* k 

ta7«.:!".i:;'iiiv :-ar,araîi î"* ;uiiyı>n lira faz las iy ie 110 m i i y o u l i r a o l a r a k k 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
talimini 

17.0 
10.0 
13.0 
35.0 
65.0 

335.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

11.3 
13.1 
30.6 
78.5 

157.3 

Tahsilat 
(Haliye) 

11.3 
13.1 
30.6 
78.5 

157.3 

Tahsilatın tahaikkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0' 
100,0' 
100,0 
100,0 

Haliye sabıka tah 

11.3 
13.1 
30.6 
78.5 

157.3 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nıisbeti 

6. Ay sonu 
7. > » 
8. » » 

83.3 
98.8 

110.2 

71.2 
57.6 
97.3 

+ 
4-

-t-

12.1 
41.2 
12.9 

.+ 
"T 
_L 

16,9 
71,5 
13,2 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa - -

1972 yılı tahsil fi ıı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya te 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

«3,3 
98.8 

110.2 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. > » 

86.1 
99.7 
60,0 

169.4 
198.5 
170.2 

-!-
+ 
-f 
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KANÇILARYA HARÇLARI 1973 yılı için H 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 

1972 malî yılı neticesi alman dönemimle tahvilât seyri ırü/.önünde tutularak, yd sonuna kadar bu <?elii' kaynac 
pdaeağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 

Tahsilat seyri nazlara alnıarak, 197o bütçe tahmini 200 milyon lira. olarak tespit ediilmiştir. T. W. M. Merasimde 
Finan.sm.an: Kanunu değişiklik tasarısı -dolayısıyle Pasa-port. ve Kançılarya, Harçlarından 150 milyon liralık bir 
lî)7;> bütçe tahmini IÎ50 milyon liraya çıkarılmıştır. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1.970 
197.1 
1972 

Bütç 0 

tahmini 

10.0 
25.0 
15.0 
15.0 
20.0 
35.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

9.4 
11.8 
.12.4 
17.1 
26.6 

Tahsilat 
(Haliye) 

9.4 
11.8 
1.2.4 
17.1 
26.6 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Haliye sabıka tahs 

«.4 
11.8 
12.4 
17.1 
26.6 

B) Bütçe yık tahvilâtının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı 

6. Ay sonu 
7. » '» 
8. » » 

C) Bütçe 

yave taihsilâtı 

16.4 
18.6 
20.3 

tahminine esas 

1972 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

16.4 
18.6 
20.3 

Gecem yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

13.6 + 
15.6 + 
17.4 + 

olan rakamlar : 

2.8 
3.0 
2.9 

Greçen yılın geri kalan aylar tahsüâtı 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

13.0 
11.0 

9.2 

,-r 20.5 
-4- 19,2 
-i- 16,6 

Yıllığa irca 
edilen taîısilât 

29.4 
29.6 
29.5 

Artışa - ek 
zam veya te 

+ 
+ 
+ 
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HARÇLARI 1973 yüı için H 

1. 1972 senesi tahsilat dttruftmı : 
1972 malî yilınm ııetdeesi alınan döneminde tahsi'lüt seyri gözöııünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kayna 

pılacağı tahmin edüm'iştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
"Tahsilat seyrine g-öre 1973 Mitçe •tahtınım 40 milyon lira olarak tespit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahinin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkuk Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1967 34.0 23.7 23.4 98,7 
1968 30.0 30.5 30.8 99,8 
1969 30.0 31.9 31.2 97,8 
1970 35.0 52.7 51.9 98,4 
1971 60.0 78.4 72.4 98,7 
1972 12.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1972 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 49.9 87.9 t- 12.0 + 31,7 
7. » » 60.7 48.5 + 17.1 + 89.8 
8. » » 69.6 47.9 -f 21.7 h 45,8 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa -

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya t 

6. Ay sonu 49.9 6. Ay sonu 35.5 85.4 + 
7. » » -60.7 5. » » 29.9 90.6 4-
8 » » 69.6 4. » » 25.5 95.] + 

Haliye sabıka ta 

'23 .'8 
30.7 
:ıı.'5 
;52.4 
73.4 
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HARÇLAR 1973 yıla için Hü 

1. 1972 senesi talısilât durumu : 
3:372 malî yılının neticesi alman döneminde tahsilat seyri g-özönünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kayn 

yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
1973 bütcıe tahmini 1972 tahsilat tahminine göre 30 milyon .lira ıazla.s'iyle 130 milyon lira olarak tespit edilmiş 
T. R. M. Meclisinde göraşülmekte olan 1318 sayılı Fi*nanKtıı;m Kanunu değişiklik tasamıyle diğer harçlardan 20 

lanacağı beklendiğindi en 1973 bütçe tahinini 150 milyon liraya çıkarılmıştır. 
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A) Geçen yıllara ait Uhmin, tahakkuk ye tahsilat 
(Milyon TL.) 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

1,345.0 
1.550.0 
1.800.0 
1.100.0 
2.000.0 
3.000.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

1.218.7 
i.169.8 

994.8 
1.271.1 
1.806.6 

Tahsilat 
(Haliye) 

1.218.7 
1.169.8 

994.8 
1.271.1 
1.806.6 

Tahsilatın (tahakkuka <% 
(Haliye) 

100,0 
100,0' 
100,0 
100,0 
100,0 

ni&belti 
Haliye : sabıka t 

11.218.7 
1.109.8 

994.8 
1.^71.1 
1.806.6 

B> Bütçe yıüı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı üe mukayesesi : 

1972 yılı gaye tahsil âlı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göne farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisheti 

6. Ay sonu 
7. > ı» 
8. » » 

1.096.9 
1.296.5 
1.477.9 

949.4 
1.101.1 
1.241.5 

+ 
1 

:+ 

1.45.5 
195.4 
236.4 

-i-

4 
4 

.15;? 
17.7 
19,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay sonu 
7. » '» 
8. » » 

1.094.9 
1.296.5 
1.477.9 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

£57.2 
705.5 
565.1 

1.907.1 
2.002.2 
2/043.0 

Artışa 
zam veya 

4-

4-
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VERGÎSİ 1973 yılı için Hükü 

1. 1972 senesi ftahsilât dununu : 

1972 malî yılıma neticesi alman dönemindeki tahsilat seyri' gözönünde tutulmak suretiyle yıl sonuna kadar 2 m 
yapılacağı tahmin edil mistir. Bütçe tahmini o milyar lira olup, gelirin gerçekleşememe nedeni büyük ölçüde 474 
lanan teşvik tedbiri er kür. 

2. 1973 senesi için yapılan t#ihmin : 

1973 yılı içinde gerçekleşecek ithalât miktarı 1 milyar 610 milyon dolar olarak programlanmış bulunmaktad 
yon. dolarlık kısmının vergiidcn muaf ithalât teşkil etmektedir. Vergiden muaf ithalât miktarının bir evvelki yıla 
olması ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna dâhil memleketlerden yapılacak ithalâta tanınan gümrük indiriminin et 
lî yılında tahsili edilecek Gümrük Vergisi-2 milyar 400 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 
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A) 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Geçen yıllara ait 

Bütçe 
tahmina. 

276.0 
171.0 
175.0 
175.0 
175.0 
220.0 

tahmin, 

Tahakkuk 
<Haliye) 

168.3 
162.3 
135.9 
167.8 
183.6 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

168.3 
162.3 
135.9 
167.8 
183.6 

tahsilat : 
(Milyon TL.) 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Haliye sabıka t 

11168.3 
16&J3 
1İ35J9 
'MT.8 
183.6 

B) Bütçe yılı tahsüâtınuı bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. > > 
8. > » 

97.4 
I 1F. 9 

C) Bütçe tahmininle esas olan rakamlar : 

1972 yılı tahsilat! 

G-egen yıılın aynı 
devresi tahsilatı 

88.6 
91.5 

114.7 

rakamlar : 

Bir evvelki yıl 
Miktarı 

+ 
+ 
+ 

8.8 
23.7 
19.0 

Gre<çen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

a göre farkı 
% nisbeti 

-f 10,0 
-t- 25,9 

.4- 16.5 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

Artışa 
zaan veya 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

97.4 
115.2 
133.7 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » > 

95.0 
92.1 
«8.9 

192.4 
207.3 
202.6 

+ 
+ 
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VERGİSİ 1973 yılı için H 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
1972 malî yılının neticesi alman devresinde tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilâtatosir etmesi muht 

larak, yıl sonunda bu gelir kaynağından 220. milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahrtııin : 
Enerji ve. Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alman bilgilere göre, bu kaynaktan 1973 yılında 240 milyon lira s 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

I 907 
i 908 
1 909 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

1.230.0 
1.350.0 
1.500.0 
1.150.0 
2.050.0 
3.200.0 

T a h a k k u k 
(Haliyc) 

1.107.2 
1.198.8 
1.050.2 
1.295.2 
1.842.1 

Tahsi lat 
(Hal iye) 

1.107.2 
1.198.8 
.1.050.2 
1.295.2 
1.842.1 

Tahsilatın tahakkulca 
(Haliye) 

100,0 
10-0,0 
100,0 
100,0 
100,0 

% nisbeti 
TLıliyc sabıka t 

1.167.2 
1.198.8 
'.1.050.2 
1.295.2 
1.842.1 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Göçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

(i. Ay sunu 
7. » » 
8. » » 

1.150.3 
1.375.0 
1.567.5 

972.5 
1.104.8 
1.238.6 

f 
-I 
f 

177.8 
270.8 
328.9 

•+ 
:+ 

1 

18,3 
24,5 
26,5 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1972 yılı tahsilatı 
Yıllığa irea Artışa 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya 

0. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

1.450.3 
1.375.0 
1.567.5 

0. Ay sonu 
5. » » 
4. » > 

«69.0 
737.3 
003.5 

2.019.9 
2.112.9 
2.171.0 

a 

•ı-
4-
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İSTİHSAL VERGİSİ 1973 yılı için Hü 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 

1972 malî yılının sonucu alman dönemindeki tahsilat durumu dikkate alınaralk 1972 yılında bu vergiden 2 m 
yapılacağı tahmin edilmiştir. Bütçe tahmini olarak görülen 3 milyar 200 miılyon liraya nazaran görülen düşüldü 
nun çerçevesinde uygulanan teşvik tedbirlerinden ileri gelmektedir. 

2. 1973 senesi içim yapılan tahmin : 

1973 malî yılı içinde yapılacak toplam ithalât miktarı 1 milyar 610 milyon dolar olarak programlanmış bulu 
milyon dolarlık kısmı vergisiz ithalât için kullanılacaktır. Vergiden muaf' ithalât miktarının 1972'ye göre yüzde 
ve AET ilişkilerimiz clolayısıyle görülecek vergi azalması dikkate alınarak ithalde alman İstihsal Vergisi tahsila 
milyon lira olacağı tahmin edilmiştir. 
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A) 

Sene 

19CI7 
1908 
1903 
1970 
1971 
1972 

Gecen yıllara 

Bütçe 
talimini 

—. 
—. 
— 

1.750.0 
2.080.0 

ait tahmin, 

Tahakkuk 
(Haliye) 

. 
— 
— 

1.240.5 
1.9;i7.2 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

— 
— 

1.240.5 
1.937.2 

tahsilat : 
(Milyon TL.) 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

_-__ 
- -

100,0 
100,0 

Haliye sabıka t 

1.240.5 
i.937.2 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 

1972 yılı. gaye tahsilatı devresi tahsilatı. Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. > » 

.1.108.7 

.1.297:0 
1.507.0 

859.0 
929.9 

1.183.0 

4-
1 
i 

249.1 
307.1 
323.4 

4-
4-
- ı -

28,9 
39,4 
27,3 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa 

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen talısilât zam veya 

fi. Ay sonu 
7. » > 
8. > » 

.1.108.7 
1.297.0 
1.507.0 

fi. 
5. 
4. 

Ay sonu 
» > 
•» » 

1.077:0 
1.007.3 

753.0 

2.180.3 
2.304.3 
2.200.0 

+ 
4-
4-
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İSTİHSAL VERGİSİ 1973 yılı için H 

1. Î972 senesi tahsilat dunumu : 
Geçen yılların tahsilat durumuna göre, 1972 yılı içinde ithal edilecek akaryakıtlardan alınacak İstihsal Ve 

rak tahmin edilmektcdi'r. 

2. 1973 senesi için yapılan taJhmin : 
'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alman bilgilere göre 1973 yılı içinde ithal edilecek akaryakıtlard 

yar '700 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
197 L 
1972 

Bütçe 
tahmini 

644.0 
675.0 

1.200.0 
1.450.0 
1.200.0 
1.800.0 

Tah akkıık 
(Haliye) 

611.6 
953.2 

1.340.7 
1.143.7 
1.118.1 

Tahsilat 
(Haliye) 

611.6 
953.2 

1.340.7 
1.143.7 
1.118.1 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

1(X),() 
100,0 
100,0 
100,9 
100,0 

Haliye sabıka tah 

611.6 
953.2 

il. 340.7 
1.143.7 
i.118.1 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 
Geçm yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 

1972 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

657.5 
763.0 
858.2 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1972 vıh tahsilatı 

574.5 
650.0 
743.6 

1-
+ 
+ 

83.0 
113.0 
114.6 

r-
+ 
f 

14,5 
17,3 
15,4 

Yıllığa irca Artışa -
Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya t 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. > » 

657.5 
763.0 

S*8<JK 

6. Ay sonu 
5. » > 
4. > » 

'543. (> 
468.1 
374.5 

1.201.1 
1.231.1 
1.232.7 

+ 
4-
+ 
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RESMİ 1'373 yılı için H 

1. 1972 semıesi ta-hislflât durumu : 

Malî yılın neticesi alman dön)eminde tahsilat seyrine göre bu gelir kaynağından 1 milyar 300 milyon lira t 
tir. Bütçe tahmini olarak görülen 1 milyar 800 milyon liraya nazaran görülen düşüklük büyük ölçüde, 6/125 
uygulanan teşvik tedbirlerinden ileri gelmektedir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 

1973 yılı ithailâtı 1 milyar 61Q milyon dolar olarak programlanmıştır. Bu miktar içinde Avrupa Ekonomik 
pılacak indirimli ithalât kısmı 700' milyon dolar olarak ve genel toplamı içindeki vergiden muaf ithalât miktarı 
edilmek suretiyle bu gelir kaynağından 1973 yılı bütçe tahmini 1 milyar 58Q milyon lira olarak tespit edilmişti 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 . 
1972 

Bütçe 
tahmini 

.— 
35.0 
40.0 
35.0 
40.0 
40.0 

Tahakkuk"*' 
(Haliye) 

—, 
30.0 
24.1 
27.2 
56.5 

Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) (Haliye) 

— 100,0 
30.0 100,0 
24.1 1.00,0 
27.2 100,0 
56.5 100,0 

Haliye sabıka tah 

30.0 
24.1 
27.2 
56.5 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı üe mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı <% nisbeti 

6. Ay sonu 
7. t» » 
8. > > 

37.7 
45.1 
49.5 

23.1 
24.8 
32.0 

+ 
4-

;+ 

14.6 
20.3 
17.5 

- 4~ 
+ 
.+ 

63,3 
81,8 
54,6 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa -

1972 yılı tahsilatı Geçen yüm geri kalan aylar tahsilatı edikn tahsilat zam veya t 

G. Ay sonu 
7. b> * 
8. > > 

87.7 
45.1 
49.5 

(î. Ay sonu 
5. » » 
4. > > 

33.4 
31.7 
24.5 

71.1 
76.8 
74.0 

+ 
+ 
.+ 
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RESMİ 1973 yılı için 

1. 1972 senesi tahsilat idurunra : 
Malî yılm neticesi alınmış olan devresindeki tahsilat durumuna göre yıl sonuna kadar bu kaynaktan GO mi 

min edi hnckiedir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
.lf)7.'> yılında bu yelir kaynağından 05 milyon lira sağlanacağı hesaplanmıştır. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1067 
.1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütço 
tahmhıi 

3.3 
3.0 
3.0 
2.0 
3.0 
4.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

2.7 
2.1 
1.9 
3.5 
3.2 

Tahsilat 
'(Haliye) 

2.7 
2.1 
1.9 
3.5 
3.2 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Haliye sabıka tah 

2.7 
2.1 
11.9 
3.5 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » <» 
8. .» » 

6.4 
7.0 
7.1 

2.9 
3.1 
3.2 

+ 
•+ 
f 

3.5 
3.9 
3.9 

.+ 
+ 
+ 

120,6 
125,8 

121,8 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1972 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa -

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya t 

6. A y sonu 
.7. » !» 
8. > » 

6.4 
7.0 
7.1 

6. A y sonu 
5. » » 
4. » » 

0.3 
0.1. 
— 

6.7 
7.1 
7.1. 

•+ 
• \ -
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OKULLAR VE DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 1973 yılı iç 

1. İ'372 senesi tahsilat durumu : 
J972 malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri gözöniinde tutularak, yıl sonuna kadar bu geli 

il ât yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapıilan tahmin : 
İlgili müesseselerden alman bilgiye göre bu kaynaktan 1973 yılında 8 milyon lira sağlanabileceği tespit ed 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) Haliye sabıka tah Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

906.5 
879.0 

1.150.6 
1 

172.0 
70.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

889.4 
658.6 
470.0 

_ 
— 

Tahsilat 
(Haliye) 

889.4 
658.6 
470.0 

— 
— 

100,0 
;ıco,o 
100,0 

•889.4 
658.6 
470.0 

76.3 
5.5 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yü tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı. 
Gecem yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » > 5.5 5.5 

100,0 
100,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1972 yılı tahsilatı 
Yıllığa itea Artışa -

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı odiien tahsilat zam veya t 

6. Ay sonu 
7 » » 
8. » » 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » •» 

!),i) 
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SAFÎ HÂSILATI 

1. 1972 işemesi t a M â i t (durumu : 
Bütçe tahmini olarak 70 milyon lira görülmesine rağmen Tekel 

tahsilat yapılamamıştır. 

2. 1973 sesıiesi için yapılan tahmin : 
Tekel Gencil Müdürlüğünün malî durumu dolayısıyle bu kalemden 

1973 

Genel Müdürlüğünün malî durumu dolayısı 

197o malî yılı içinde herhangi bir tahsilat 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1%7 
1 <)()S 
1%!) 
1970 
li)71 
1972 

İMitee 
tahmini 

:;.o 
:î.() 
2.5 
2. i 
2.4 
2.8 

Tahakkı 
(Haliye 

ık 
) 

2 2 
2.2 
2.5 
2.9 
4.(i 

Tahsil A t 
(Haliye) 

i) l ) 

'-' 2 
2.5 
2.9 
4.(5 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

HKÎ.Î 
\ (}'.)•{ 

H)(),{ 
10î),( 
100;( 

Haliye sabıka 

2.2 
2 2 
2.5 
2 *) 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tabs'lâtı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçon yılın aynı Bir evvelki yıla göre f arkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

(i. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

2.7 
2.7 
2.7 

4.°, 
4.:i 
4;) 

l.(i 
l.(> 
l.fi 

H,2 

C) Bütoe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa imi Artışa 

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya 

0. Ay sonu 
7. » » 
S. » » 

2.7 
2.7 
2.7 

(S. 
5. 
4. 

Ay 
» 
» 

sonu 
» 
» 

o.r; 
• o . : ; 

0.:; 

3.0 
::.«) 
:i.o 
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ŞİRKETLERİNDEN ALINAN 1973 yılı için 

1. 1972 senesi tahsilat Idurumu : 
1972 malî yılının neticesi alınan devresindeki 'tahsilat seyri ^özününde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir k 

lat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi! içim yapılan tahmin : 
Bu kaynaktan J97-'3 yılında <> milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Tahsilatın tahakkuka % nisbcti 
(Haliye) Haliye sabıka Sene 

1697 
l !)(;;•; 

1969 
1970 
1971 
1792 

Bütçe 
tahmini 

1.0 
2.0 
;'*.() 
2.0 
1.0 
1.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

— 

I.(i 
1.5 
! .8 

Tahsiıût 
(Haliye) 

— 

1.G 
1.5 
1.8 

100,0 

100,0 
100,0 
100.0 

1.6 
1.5 

B) Eiitçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yık gay<> tahsilat! 
G ecen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. ı» » 
8. » » 

t1.; 
0.1. 
().! 
0.1 

-ı-
4-
-1 

0.2 
0.2 
0.2 

-ı-
4-
4-

200,0 
200,0 
200,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa 

1972 yüı tahsilatı (4ecen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam vey 

6. Ay sonu 
7. •» » 
8. » » 

t:.; (>. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

2.0 
2.0 
2.0 

f 
' - f 
4 
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HAKKI 1973 yılı için 'Hü 

1. 1972 ISeııesi Taihsüât durumu : 

1972 Malî yılının neticesi alınan devresindeki tahsilat seyri gözününde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir ka 
yapılacağı tahmin edil'in^ektedir. 
1 2. 1973 Senesi içJin yapılan 'tahmin : 

Petrol Dairesi Reisliğinden alınan bilgiye1 güre 1973 yılında bu kaynaktan 2 '.milyon lira gelir sağlanacağı tahmi 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

.1907 

.1908 
1909 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

15.0 
40.0 
42.0 
45.0 
50.0 
55.0 

Tahakl u ık 
(Haliye) 

30.7 
37.5 
45.4 
78.8 
50.8 

T; ıh sil â t 
(Haliye) 

30.7 
37.5 
45.4 
51.7 
50.8 

Tahsilatın tahakkuka c/ 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 

05.(i 
100,0 

& nisbeti 
Haliye sabıka t 

31.7 
39.1 
45.4 
51.7 
50.8 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelld yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

fi. 
7. 
8. 

Ay sonu 
'» :» 
» » 

3,0.8 
30. (5 
42.4 

23.9 
28.1 
32.3 

+ 
+ 
1-

0.9 
8.5 

10.1 

+ 
• 1 • 

4 

28,8 
30,2 
31,2 

C) Bütçe tajhminine esas olan rakamlar : 

1972 vıIı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa 

Gecen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam vey 

0. 
7. 
8. 

Ay sonu 
» » 
» » 

30.8 
30.0 
42.4 

0. 
5 
-1, 

Ay sonu 
» » 
» » 

20.9 
22.7 
18.5 

57.7 
59.3 
001) 

4 
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HİSSESİ 19*73 yılı İçin H 

1. 1972 Senesi Tahsilat durumu : 
1972 Malî ydmın neticesi alınan devresindeki tahsilat seyri gözönüıule tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir k 

lat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 Senesi için yapılan tahmin : 
ı Petrol Dairesi Reisliğinden alınan bilgiye istinaden 1973 yılı bütçe tahmini G5 'milyon lira olarak tespit edilm 



_ ?A 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 
(Milyon TL.) 

Sene 

1967 
19(58 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

18.0 
18.0 
19.0 
20.0 
25.0 
32.0 

T a h a k k 
(Haliy 

„ 1 . 
u İv. 

e) 

14.0 
17.5 
21.2 
19.9 
27.7 

Tal 

(m 
ısilât 
Jiye) 

14.0 
17.5 
27.2 
19.8 
27.3 

Tahsilat ın tahakkuka % uisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
99,4 
98,(i 

Haliye sabıka t 

14,1 
17.5 
21.3 
49.9 
27.4 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı. gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi taJısilâtı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » >̂ 
8. » » 

17.fi 
21.1. 
Lj: >.r.' 

15.8 
18.2 
20.4 

.-I-
+ 
+ 

1.8 
2.8 
2.9 

-!-
+ 
•I 

11,4 
15,3 
14,2 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa 

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar talısilâtı edilen tahsilat zam veya 

6. 
7. 
8. 

Ay sonu 
» » 
» » 

17.6 
21.1. 
23.3 

6. 
5. 
4. 

Av sonu 
» » 
» » 

1 l.fi 
9.2 
7.0 

29.2 
30.3 
30.3 

http://17.fi


— 85 — 

HAKKI 

1. 1972 denesi Taîısilât durumu : 
1972 Malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri güzönündc 

lât yapılacağı tahmin edil mistir. 

2. 1973 Seraesi için yapılan t̂ahmin : 
•Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baikanlıgından alman bilgi nazara alınarak 

1973 yılı k i n 

tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir 

bu kaynağın bütçe tahmini 45 milyo 
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A) 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Geçen yıllara 

Bütçe 
tahmini 

1.3 
1.4 
1.4 
3.0 
5.0 
2.0 

ait tahmin, 

Tahakkuk 
(Haliye) 

2.3 
0.5 
1.1 
8.0 
2.9 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

0.6 
0.4 
0.6 
1.5 
1.5 

tahsilat : 

Tahsilat 

(Milyon TL. 

m tahakkuka 
(Haliye) 

26,0 
91,5 
54,5 
18,7 
51,7 

) 

% nisbeti 
Haliye sabıka tahs 

0.6 
0.5 
0.6 
1.5 
1.6 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı •% nisbeti 

6. Ay sonu 
7. t» » 
8. > » 

1.0 
1.5 
1.4 

1.0 
1.3 
1.5 

+ 
+ 

— 
0.2 
O.L 

-i-
+ 

— 
•15,3 

0,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1972 vıh tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - e 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya te 

6. Ay sonu 
7. ı» > 
8. » > 

.1.0 
1.5 
1.4 

6. Ay sonu 
5. "» » 
4. » » 

0.6 
0.3 
0.1 

1.6 
1.8 
1.5 
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GELİRLERİ 1973 yılı için 

1. 1072 Senesi Tahsilat durumu : 
1972 Malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri g-özöul'mde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir 

yapılacağı tabnıin edilmiştir. 

2. 1973 Senesi için yapılan (tahmin : 
Kızılay (îenel Başkanlığından alman bilgiye göre bu kaynaktan 1973 yılında 1 milyon 5O0 bin lira sağlanacağ 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye sabıka tah 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Tahakkuk 
(Haliye) 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Tahsilat 
(Haliye) 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O.L 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » > 

0.1 
0.1 
o.ı 

0.1 
0.1 
0.1 

— — 
— — 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa - e 

1972 yılı tahsilat] Geçen yılın geri kalan aylar talısilâtı edilen tahsilat zam veya te 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » > 

0.1. 
0.1 
0.1 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » > 

< ) . • 

o.: 
o. 
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MUKABİLİNDE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN ALINAN 1973 yı 

1. 1972 Senesi Tahsilat durumu : 
1972 Malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri gözün ünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir 

yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 Senesi için yapılan ttalhmin : 
]>u kaynaktan 1973 yılında 100 bin lira sağlanacağı tespit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

0.150 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 

Tahakkuk 
(Haliye) 

• o.oı ı 
0.012 
0.008 
0.015 
0.016 

Tahsilat 
•(Haliye) 

0.011 
0.0.12 
0.008 
0.015 
0.016 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

— 

Haliye sabıka tah 

0.011 
0.016 
0.008 
0.0.19 
0.016 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. > * 
8. > » 

0.0.1.9 
0.019 
0.019 

0.0.16 
0.016 
0.016 

_1_ 

+ 
+ 

0.00:5 
0.00:] 
0.00:5 

•+ 

+ 
+ 

18,7 
18,7 
18,7 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1972 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay sonu 
7. » » 
8 » » 

0.019 
0.019 
0.019 

6. Ay sonu 
5. ,» » 
4. > » 

0.019 
0.019 
0.019 

Artışa - e 
zam veya te 
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ŞİRKETLERDEN ALINAN 1973 yı 

1. 19712 Senesi TaJhsdüât durumu : 
1972 Malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri g-ö/imünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir 

yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973'&enesi için yapılan Hta&min : 
.197:5 Yılında bu kaynaktan 100 bin lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) K 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahaMcuk ve tahsilat : 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) ITaliye sabıka tahs (Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

(Rütıc-e 
(tahmini 

. 
__. 
—. 
— 
— 

10.0 

Tahakkuk! 
(Haliye) 

—. 
—. 
—. 

11.4 

'Tahsilat 
(Haliye) 

11 1.4 1O0.O 11.4 

OB) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

1972 yılı gaye tahsilatı 

!0-eçen yılın ıaym Bir evvelki yıla göre farkı 
kîervesi talhsilâtı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » ;» 
8. » » 

4.IÎ 
5.7 
,6.5 

4.0 
5.1 
6.2 

+ 
+ 

• + 

0.3 
0.0 
O.:Î 

+ 
+ 
.+ 

7.5 
11,7 
4,8 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca Art ışa- d 
1972 yılı tahsilatı Hecen yılın geri kalan aylar tahsilatı edileni (tahsilat zam veya te 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

4.3 
ı5.7 
6.5 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

7.4 
G.:J 
5.2 

11.7 
12.0 
11.7 
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OKUL ÜÖÎİETLERİ KARŞILIĞI 1973 yılı ^in H 

1. 1972 Senesi Taihsilât duffiımu : 
1972 Yılı Bütçe Kanununun 8 ne i maddesine güre, Pansiyonlu okul gelirlerinden alınacak % '25'in yıl sonuna k 

min edilmektedir. 

2. 1973 Benesi i^in yapılan'tahmin : 
•Bu kaynaktan 1973 yılında 10 milyon oOO bin lira hâsılat sağlanacağı talimin olunnıaktadıt-. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1 9fi7 
1İKİK 
1969 
1970 
1971 
"1972 

Biitce 
tahmini 

9.0 
7.0 

12.0 
12.0 
15.0 
15.0 

T a h a k k u k 
(Haliy e) 

7.3 
14.8 
15. (i 

9.1 
7.1 

Talisi! lât 
(Haliye) 

7.3 
14.8 
15.fi 

9.0 
7.0 

Tahsilatın tahakkuka c
y 

(Haliye) 

100,0 
99,2 

.100,0 
98,9 
98,(i 

fo nisbeti 
Haliye sabıka 

7.4 
14.9 
15.7 
9.2 
7.:5 

B) Bütçe yılı tahsiüâtının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yi lı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » •» 
8. > » 

4.4 
5.5 
6.1. 

4.4 
4.6 
4.9 

— 
-i- 0.9 
1 1.2 

-f 
-\ 

19,5 
24,4 

C) Bütçe tahminine esas ottan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa 

1972 yılı tahsilatı G-eeen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam vey 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » . 

4.4 
5.5 
<;.! 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

2.9 
2.7 
2.4 

7.3 
8.2 
8.5 

http://15.fi
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SATIŞ BEDELİ 1973 yılı için Kü 

1. 1972 Senesi T a M â t durumu : 
1972 Malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri g-özönünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir k 

lat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 iSenesi için yapılan 'talimin : 
33u kaynaktan 1973 yılında 15 milyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 
(Milyon TL.) 

Sene 

1967 
196S 
1969 
1970 
1971 
197:2 

Bütçî 
talımiı 

:> 
ai 

15.0 
21.0 
15.0 
17.5 
25.0 
25.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

J6.8 
1.7.1 
17.6 
35.2 
4S.2 

Tali; ûlfıt 
(Haliye) 

14.9 
15.6 
16.0 
33.8 
46.1 

Tahsilatın tahakkuka 
(Haliye) 

88,6 
9Î;2 
90,9 
96,0 
95,6 

% nisbeti 
Hali iye sabıka 

17.2 
17.8 
18.2 
37.0 
49.4 

B) Bütçe yılı tahsilatımın bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı. gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay 
7. '» 
8. » 

sunu 
» 
» 

17.1 
on {.; 

23.9 

18.0 
26.3 
29.6 

— 
— 
— 

0.9 
5.4 
5.7 

— 
— 

5,0 
20,5 
19,2 

C) Bütçe tahminine esas ottan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa 

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam vey 

6. Ay sonu 
7. t» » 
8. » » 

.17. L 
20.8 
23.9 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » :» 

31.4 
23.1. 
.19.8 

48.5 
43.9 
43.7 
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ÜDÂRE {İİÎLİRLİİIIİ 1973 yılı için Hü 

1. 1972 ISenesi Tafsilât duncmıa : 
1972 Malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri gözönünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kay 

yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1070 Bettesi fgiLb yapîan tahmin : 
Bu kaynaktan 1973 yılında 30 mjilyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
.1.971 
1972 

• Bütçe 
tahmini 

20.0 
18.0 
15.0 
18.1 
19.2 
20.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

11.7 
12.7 
18.3 
14.0 
15.8 

Tahsilat 
(Haliye) 

11.7 
12.7 
18.3 
14.0 
15.6 

Tahvilâtın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100.0 
100,0 
100,0 
100,0 

98,8 

Haliye sabıka ta 

11.7 
12.7 
18.3 
14.0 
15.6 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

.1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre f arkı 
devresi tahsilatı Miktarı % niöbeti 

6. Ay sonu 11.0 
7. !» » 21.8 
8. » » 28.2 

8.2 ,+ 
8.7 + 
9.6 + 

0) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1972 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 11.6 
7. » » 21.8 
8. » » 23.2 

8.4 
18.1 
18.6 

G*eçen yılın geri 'kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5, » » 
4. » » 

7.4 
6.9 
6.0 

+ 41,4 
f 150,5 
+ 141,0 

Yıllığa irca 
edilen itahsilât 

19.0 
28.7 
29.2 

Artıca -
zam veya 

•+ 

+ 
+ 
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SATIŞ GELİRLERİ 1973 yılı için H 

1. 1972 (Senesi Tandlât durumu : 
1972 Malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri gözönünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir 

silat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 Senesi i©in yapılan tanmin : 
1973 Yılında bu kaynaktan 30 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1969 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

105.0 
160.0 
156.7 
105.0 

57.0 
138.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

50.9 
168.3 
146.8 
676.9 
129.9 

Tahi silât 
(Haliye) 

50.9 
168.3 
.146.8 
679.9 
129.9 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(ilciye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Ilaliye sab.ıka, t 

50.9 
168.3 
146.8 
676.9 
129.9 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi talısilâtı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

129.6 
1.100.2 
1.160.2 

3.7 
3.7 
3.7 

-f 125.9 
f 1.156.4 
1 1.156.4 

H- 3.402,8 
+ 31.254,0 
-i- 31.254,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1972 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa -

Geçen yılın geri kalan aylar talısilâtı edilen tahsilat zam veya 

6. 
7. 
8. 

Ay sonu 
•» » 

» » 

129.6 
•1.1Ö0.2 
1.16-0.2 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » > 

126.2 
126.2 
12G.2 

255.8 
1.286.4 
1.286.4 

•+ 
+ 
•1 
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TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 1973 yılı içi 

1. 1972 semiasi taihiailâJt durumu : 
1972 malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri gözönünde tutularak, yıl sonuna kadar bu geli 

lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. ,19.73 senedi idinyapılan talimin : 
Alman bilgilere göre, İktisadî Devlet Teşekküllerinin 1972 yılı faaliyetleri neticesi 1973 yılında bu kayna 

cağı tahmin olunmuştur. 

t 
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A) 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Geçen yıllara ait tahmin, 

Bütçe 
tahmini 

104.7 
247.0 
350.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

— 
— 

95.6 
342.7 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

— 
— 

95.6 
342.7 

tahsilat : 
(JÜElyon TL.) 

Tahsilatın tahakkuka % nLsbeti 
(Haliye) 

— 
' - T -

100,0 
100,0 

t 

Haliye sabıka tah 

95:6 
342.7 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6, Ay sonu 
7. » » 
8. > •> 

10.2 
33.2 
33.2 

305.4 
308.2 
308.2 

— 295.2 
— 275.0 
— 275.0 

— 
— 
.— 

96,6 
89,2 
89,2 

O) Bütçe tahminine esas odan rakamlar : 
Yıllığa iroa Artışa -

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya t 

6 Ay sonu 
7 » » 
8. » » 

10.2 
33.2 
33.2 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

37.3 
34.5 
34.5 

47.5 
67.7 
67.7 

— 
— 
— 
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GELİRLERİ 1973 yılı içi 

1. 1972 senesi tahsilat dununu : 
1972 malî yılının sonuna kadar bu gelir kaynağından 188 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin1 edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapıta tahmin : 
Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate alınarak 1973 yılında bu kalemden 

tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahaldnık ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
talimini 

25.0 
10.0 
10.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

. . . 
-—• 
•— 
5.4 
4.1 

Tahsilat 
(Haliye) 

. . 
__ 
— 

5.4 
4.1 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 

K 

Haliye sabıka tahs 

5.4 
4.1 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

1972 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » ı» 

4.2 
4.8 
4.8 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

3.7 
4.3 
4.3 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

+ 
.+ 
+ 

0.5 
0.5 
0.5 

f 13.0 
+ 11 ,6 
f 11 ,(> 

C) Bütçe tahminine esas oûan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa - ek 

1972 yılı tahsilatı Geçen yılm geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya te 

6. Ay sonu 
7. > t» 
8. » » 

4.2 
4.8 
4.8 

6. Ay sonu 
5. > » 
4. » » 

0.4 
0.2 
0.2 

4.6 
5.0 
5.0 
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GELİRUÎE 1973 yılı iç 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
1972 malî yılı sonuna kadar bu kaynaktan 10 milyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 semeai için yapılan tahmin : 
Döner sermayeli müesseselerin 1973 yılında 10 milyon lira gelir sâğ l̂ayâcaSgı tahmin edilöiektedir. 
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A) 

Sene 

1ÖI67 
1068 
mm 
1970 
1971 
1972 

Çeçen yıllara 

Bütçe 
tahmini 

— 
— 
1.0 
1.0 
2.0 

ait tahmin, 

Tahakkuk 
(Haliye) 

.—. 
— 
— 
2.9 
0.1 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

— 
• — 

— 
2.9 
0.1 

tahsilat : 
(Milyon TL.) 

Talhsilâtım tahakkuka % ndûsîbeti 
(Haliye) 

.— 
• — 

— 
100,0 
100,0. 

Haliye salbıka tahs 

2.9 
0.1 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Greçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

0.044 
0.059 
0.045 

0.055 
0.054 
0.054 

— 0.011 
+ 0.005 
— 0.009 

— 20,0 
.+ 9,2 
— 16,(5 

C) Bütçe tahminine esas oflan rakamlar. : 
Yıllığa iroa Artışa - e 

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya t 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

0.044 
0.059 
0.045 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » .» 

0.045 
0.046 
0.04.G 

0.089 
0.105 
0.091 
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GELİRLERİ 1973 yılı içi 

1. 1972 senelsi tahsilat durumu : 
1972 malî yılı sonuna kadar bu kaynaktan 2 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
Alman bilgilere göre 1973 yılı bütçe tahmini 2 milyon lira olarak tespit edilmiştir. 
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(Mjjypn Tl*.) K 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

30.0 
65.0 
70.0 

150.0 
172.1 
235.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

53.6 
107.1 
132.5 
116.7 
133.7 

Tahsilat 
(Haliye) 

53.6 
107.1 
132.4 
116.5 
133.6 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 

99,9 
99,8 
99,9 

Haliye sabıka tahs 

64.3 
115.9 
J53..6 
132.1 
162.7 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » \» 
8. > > 

161.0 
203.6 
222.2 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

85.2 
92.0 

104.7 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

H- 75.8 ;+ 88,9 
+ 111.5 + 121,1 
;+ 117.5 •+. 112,2 

C) Bütçe tahminine esas ottan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa - ek 

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya te 

6. Ay sonu 
7. > ı» 
8. » » 

161.0 
203.6 
222.2 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

77.5 
70.7 
58:0 

238.5 
274.3 
'280.2 

+ 
+ 
+ 



— 109 — 

HER 1973 yılı için H 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
1972 malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri gözönünde tutularak, yıl sonuna kadar bu geılir 

tahsilat yapılacağı •. tahmin edilmiştir. 

2. 1973 ''âattöâi* için yapılan tahmin : 
Geçmiş seneler tahsilat seyri de gözöhime alınmak suretiyle 1973 yılı bütçe tahmini 375 milyon lira olarak tesp 
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KÂĞITLAR GELİRLERİ 1973 yılı için 

1. 1972 senesi tahsilat dururnıu : 
1972 malî yılının neticesi alınan devresindeki tahsilat seyri gözönünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir k 

silat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 sefnesi için yapıUaln tahmin : 
Tahsilat seyrine göre 1973 bütçe tahmini 40 milyon lira olarak tespit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) Haliye sabıka Sene 

.1967 
Q 968 
1969 
1970 
197.1 
1972 

Bütçe 
tahmini 

40.0 
ı65.0 
70.0 

a 50.0 
115.0 
190.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

82.7 
82.9 

124.6 
164.7 
738.6 

Tahsilat 
(Haliye) 

74.4 
77.3 

118.4 
158.9 
73,0.7 

89.9 
93.2 
95,0 
96,4 
08,9 

106.3 
1.01.5 
143.6 
187.5 
773.5 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

60,6 
208.4 
457.6 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

141.0 
175.4 
190.7 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

80.4 
f 32.9 
1 266.9 

57,1 
18,7 

139,9 

C) Bütçe tahminine esas ollan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1972 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 
Artışa 

zam vey 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

60.6 
208.4 
457.6 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. > > 

032.5 
598.1 
582.8 

693.1 
806.5 

1.040.4 
+ 
4 
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LARDAN GERİ ALINANLAR 1973 yılı için H 

1. 1972 senesi! tahisdlât (durmamı : 
1972 malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri g-özönimde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir 

tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
Oeemis seneler gelişine hızlan ve ta.hsilfi.ta tesiri, muhtemel faktöt.-ler gözöni'uıde tutulmak suretiyle 1973 yılı 

olarak tespit edilmiştir. 

http://ta.hsilfi.ta
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

11967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütçe 
tahmini 

824.4 
862.2 
551J8 

1.083.2 
925.2 

3.052.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

©712.1 
904.8 
757.8 

2.488.4 
1.413.7 

Tahsilat 
(Haliye) 

572.1 
904.7 
757.5 

2.487.0 
1.413.2 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
99,9 
99,9 
99,9 
99,9 

Haliye sabıka t 

572.6 
.905.0 
758.0 

2.488.1 
1.413.7 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisibeti 

6. Ay sonu 1.566.5 
7. » » 1.751.1 
8. » » 1.783.0 

674.8 
712.7 
764.8 

C) Bütçe tah in ine esas olan rakamlar : 

1972 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 1.566.5 
7. 5» » 1.751.1 
8. » » 1.783.0 

Geçen yılın geri 

6. Ay sonu 
5. ,» » 
4. » » 

+ 
+ 
+ 

891.7 
1.038.8 
1.018.2 

kalan aylar tahsilattı 

738.9 
701.0 
648.9 

+ 132.1 
+ 145.6 
4- 133.1 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

2.305.4 
2.452.1 
2.431.9 

Artışa 
zam vey 

+ 
+ 
+ 
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GELİRLER 1973 yılı için Hü 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
1972 senesinin neticesi alman devresindeki tahsilat durumuna göre bu kaynaktan 3 milyar 100 milyon lira 

mektedir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
Çeşitli gelir kaynaklarının toplandığı bu madde hâsılasının geçmiş senelerdeki tahsilat seyri nazara alınarak 

milyon 759 bin 277 lira tahsil edileceği' tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

10-67 
I M S 
1969 
1970 
197! 

Bütçe-
tahinini 

15.0 
20,0 
'25.0 
135.0 
40.0 

T a h a k k u k 
(Haliye) 

28.8 
74.3 
44.2 
49.4 
03> 

Tahsil 
( İL .ıliy 

.âl 
c) 

22.9 
29.8 
32.6 
37.3 
43.4 

Tahsi lat ın t a h a k k u k a 
(Haliyej 

79,5 
40,1 
73,7 
75.5 
OS.u 

7c nisbet i 
Hal iyei sabıka t 

23.5 
31.0 
34.2 
39 .'0 
46.0 

1972 65.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1072 yılı tfayt; taksi] âtı 
^eeen yılın aynı Bir evvelki yıla göre fark? 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

fi. 
7. 
8. 

Ay sonu 
;» ı» 

» » 

26.2 
30.4 
36.0 

22.6 
26.4 
30.1 

3.6 
4.0 
6.5 

15,9 
15,1 
21,5 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa 

1972 yıl" tahsil ât i Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam vey 

6. Ay sonu 26.2 6. Av sonu 23.4 49.6 
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CEZALARI 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
1972 imalı yılının neticesi ahnan li'-Ytv.siıe.l'.'k! ^hsilât seyri iiö/.ütıüm'io tut1 

silât yapılacağı talimin edilin ist ir, 

2. 1973 senesi için yapılan tahinin. : 
Bu 'kaynaktan. 197:.! yılımla l>5 miiyo'ı ii.;ı sa^'aî.;:<•;!Jı tüiımîn edilmiştir. 

1973 yılı için H 

üarak, yıl soniüıa ka<Iar bu gelir ik 
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CEZALARI 1973 yılı için Hü 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
1972 malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri gözönünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir ka 

silat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi âçin yapılan tahmin : 
Bu kaynaktan 1973 yılında 220 milyon lira hâsılat sağlanabileceği tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Gkçi;.c. yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1907 
19 as 
19109 
1970 
1971 
1972 

' '• '•! 1 • t ' 

tahmini 

11.0 
ır>.o 
17.0 
17.0 
25.0 
40.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

HS.O 
14.1 
16.4 
20.0 
39.0 

Tahsilat 
(TTalîye) 

13.0 
14.1 
16.4 
20.0 
39.0 

Tahsilaim tahakkuka % nisbeti 
(ITaliye) T!: 

100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 

Oukı i-d 

13.0 
.i 4.1 
J6.4 
20.0 

E) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 y,lı f.r;ıyt' .tahsilatı 
Hecen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

fi. 
7. 
8. 

Ay 
» 
>•> 

sonu 
» 
>> 

20.0 
25.2 
29.4 

17.9 
21.2 
24.2 

2.7 
3.9 
5.2 

15,0 
18,3 
21,4 

C) Bütçe tanminine esas ottan rakamlar : 
Yıllığa irca Aktığa -

1072 yık tahvilâta H^-en yılın ereri kalan aylar tahvilâtı edilen tahsilat zam veya 

6. 
7. 
S. 

Ay sonu 
» » 
» 2> 

20.0 
25.2 
29.4 

G 
5. 
4. 

Ay 
» 
» 

sonu 
» 
» 

21.1. 
17.8 
.14. S 

'-Ü.7 
43.(1 
44.2 
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CEZALARI 1973 yılı için 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
1972 ;malî yılının, neticesi alınan devresi m Mü tahvilât seyri gö'/ön itinle tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir ka 

yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahinin : 
197!) yılında bu kaynaktan 50 milyon üra sağlanacağı talimin edilmiştir, 
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HÂSILATI 1973 yılı için H 

1. 1972 senesi tahsilat dunmuu : 
1972 yılı bütçe tahmini 1 milyon liradan ibaret olduğu halde adı geçen yılın sonucu alman devresindeki tahsila 

bu gelir kaynağından 900 milyon lira tahsilat yapılacağını göstermektedir. Bu dunum, tasarruf bonoları sistemi 
türen kanun tasarısının bütçe tahmininde öngörülen süreye nazaran önemli bir gerilemeyle ancak, 30 . 6 . 1972 
ileri gelmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmJün : r 

Malî Denge Vergisi Kanunu 30 . 6 . 1972 tarihinden itibaren tasarruf bonosu mükellefiyetini kaldırmış bulun 
ruf bonosu dikkate alınarak 1 milyon, liralık tahmin konulmuştur. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve taheiîât : 

Tahsilatın tahakkuka *}i nisbeti 
(Haliye) Haliye sabıka ta Sene 

1967 
1968 
:i'9f09 
.1970 
1971 
1972 

Biiteo 
tahmini 

1.445.0 
1.597.3 
1.170.0 
1.280.0 
2.100.0 

— 

Tahakkuk 
(Haliye) 

•1.1101.8 
1.299.0 

992.9 
2.946.4 
1.540.8 

Tahsilat: 
(Haliye) 

1.101.3 
1.299,0 

952.9 
2.-846.4 
1.546.8 

ÎO'U) 
100,0 
100.0 
100,0 
î 00.0 

1.10L3 . 
1.299.0 

952.9 
2.846.4 
1.540.8 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 vılı ıra ve tahsilatı 

0. Ay sonu 
7. •» » 
8. » » 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

068.2 
795.1 

1.201.8 

Bi r evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbetı 

— 068.2 
— 795.1 
— 1.201.8 

i 00.0 
100,0 
100,0 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa -

1972 yıh tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar taJvsilatı edilen tahsilat zam veya 

0. Ay sonu 
7. » » 
8,. » » 

6. 
5. 
4. 

^ y 
» 
» 

SUDU 

» 
» 

878.0 
751.7 
345.0 

878.6 
751.7 
345(0 

_ 
_.._. 
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PROJE KREDİLERİ HÂSILATI 1973 yılı için H 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
1972 yılının uygulama sonuçlarına, ve sağlanan dm kredi miktarlarına göre bu kalemden 411 milyon lira ekle edi 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
1973 malî yıhnda karşılık hâsılatının 700 milyon lira olacağı tahmin edilmiştir. 
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A) 

Sene 

1967 
1908 
1969 
1970 
1971 
1972 

Geçen yıllara ait tahmin, 

Bütçe 
tahmini 

96.0 
85.0 
SO.O 
65.0 
60.0 
54.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

71.4 
6İ2.3 
50.3 
25,0 

2.8 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

71.4 
'62.3 
50.3 
25.0 

2.8 

tahsilat : 
(Milyon TL. 

Tahsilatın tahakkuka 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

) 

% nisbeti 
Haliye sabıka ta 

71.4 
62.3 
50.3 
25.0 

2.8 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay sonu 0.6 
1. b> > • 39.3 
8. > > 39.3 

C) [Bütçe tahminine esas olan 

1972 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. t» » 
8. » > 

0.6 
39.3 
39.3 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

2.5 
2.8 
2.8 

rakamlar : 

öeçen yılın geri kalan 

6. Ay sonu 
5. » ;» 
4. » » 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % miribeti 

— 1.9 
+ 36.4 
+ 36.4 

aylar tahsilatı 

0.3 

— 76.0 
+ 1.300.0 
:+' 1.300.0 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

0.9 
39.3 
39.3 

Artışa -
ıam veya 
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FONUNDAN HAZİNEYE YAPTIRILACAK MİKTAR 1973 yılı için Hü 

1. 1972 Senesi tahsilat durumu : 
1972 malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri gözönünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kay 

lat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için açılan tahmin : 
16 .9 . 1960 tarlihli ve 79 sayılı Kanun gereğince Ziraat Banlkasmda açılan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunda t 

larınca verilen yetkiye istinaden genel bütçeye irat kaydedilmektedir. 
1973 senesinde bu fo;nda toplanan meblâğlardan 60 milyon lirasının Hazineye ödeneceği umulduğundan 1973 

lira olarak tespit .edilmiştir. 
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İ 

(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahinin, tahakkuk ve tahsilat : 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) Galiye sjıbıka. Sene 

J967 
:iî)H8 
1969 
1970 
J 071 
1972 

Bütçe 
tahmini 

J 

1 

L 

15.0 
13.0 
13.0 
5.0 
5.0 
1.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

8.2 
6.9 
0.7 
-_ 
— -

Tahsilâr 
, (Haliye) 

8.2 
6.9 
0.7 
-— 
— 

ıoo.o 
100,0 
100;0 
100.0 

8.2 
0.9 
0.7 
— 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1972 yılı, gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

fi. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

38.2 
0.1 
0.1 

:!8.2 
0.1 
0.1 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 
Yıllığa irca Artışa 

1972 yılı talısilâtı Geçen yılın geri kalan aylar talısilâtı edilen tahsilat zam vey 

(». 
7. 
8. 

Ay sonu 
» » 
» » 

38.2 
O.L 
i). 1. 

ti. 
5. 
4. 

Ay 
» 
» 

sonu 
» 
» 

38.2 
0.1 
0.1 
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IAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
Alman, bilgilere göre, yıl sununa kadaı- bu kaynaktan bir tahsilat 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
Otomobi] jthalâîmdan alımnaikta olan bu ;fojj(la:n, 197;> yılında da 

1973 yıl 

ol'inayaeağı anlaşılmıştıı'. 

herhangi bir tahsilat beklenmemektedir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yulara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütç< 
tahmini 

50.0 
40.0 
50.0 
30.0 
5.0 
3.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

58.8 
53.8 . 
66.2 

3.4 
— 

Tahfcd !ât 
(Haliye) 

58.S 
53.8 
66.2 
3.4 
— 

Tahsilatın tahakkuka 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100.0 

% 

— 

nisbeti 
Hali -y<- sabıka i 

58.8 
53.8 
66.2 

3.4 
— 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1972 yılı gayı> tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nd&beti 

6. A y s o n u —• —- —• 
7. » » —• —• — — 

8. » » — — — — 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa -

1972 yıh tahsilatı Geçen yılın geri kalan ayfar tahsilatı edilen tahsilat zam veya 

6. Ay sonu —• 6. Ay sonu 
7. » » — 5. » » 
8. » » — 4. » » 
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PROVİZYON HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 1973 yılı için Hük 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
1972 malî ydmm neticesi alman devresindeki tahsilat seyri gözün ünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir k 

silat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
1958 senesinde yapılan para operasyonu dolayısıyle İktisadî Devlet Teşekküllerinin konsolide edilen kur farklar 

sene belli taksitlerle Hazineye ödenmektedir Bu kayna.ktan yukarıdaki esaslara göre 1973 yılında 32 milyon lira ge 
tir. 
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(Milyon TL.) 
A) (Jeçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1967 
1968 
U9Ö9 
1070 
1971 
1972 

Bütçe 
Itahimira 

15.0 
10.0 
15.0 
'6.0 
5.0 
0.0 

Taihaldkufe 
(Haliye) 

14J6 
6.3 
4.8 
4.5 

14.3 

Taihsiiat. 
(Haliilye) 

14.6 
6,3 
4J8' 
4.6 

14.3 

Tahsil fitin tahakkuka % nisbeti 
(Hal i ve) 

.100,0 
100,0 
100,0 
"100,0 
100,0 

B) Bütçe yılı tahislâJtınııı Wir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

HaMye sabıka t 

14.6 
(i.:: 
4.8 
4.5 

14.:î 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
dervıesi tahsilatı 

Bir evvela yük şjöre farkı 
Mikltarı % ıuiöbeti 

6. Ay sonu 
7. > » 
8. » » 

2.4 
2.4 
2.4 

28.9 
31.8 
31.8 

— 
— 
—• 

26.5 
29.4 
29.4 

— 
— 
— 

91,6 
92,4 
92,4 

C) Bütçe tahminline esas olan rakamlar : 

1972 yıh tahsilatı 
Yıllığa i m i Artuşa 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edileni itaihsdlâlt zam veya 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

2.4 
2.4 
2.4 

6. Ay sonu 
5. > -» 
4. » » 

14,6 
17.5 
17.5 

— 13.3 
— 15.1 
— 1.5.1 
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NO. lu. NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLUNACAK MİKTAR 1973 yılı için H 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
1972 malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri gözönünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gıelrLı* 

silat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
Bu kaynaktan 1973 yılı iiein 25 milyon lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

J9G7 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Bütço 
tahmini 

74.0 
10.0 
1:5.0 
25.0 
25.0 
:J6.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

18.6 
28.6 
22.5 

7.0 
14.2 

Tai hsilât 
(Haliye) 

.18.6 
23.6 
22.5 

7.0 
14.2 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100.0 
100,0 
100,0 
.100,0 
100,0 

K 

Haliye sabıka, tah 

18.6 
28.6 
22.5 
7.0 

14.2 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu — 
7. » » — 
8. » » — 

C)1 Bütçe taJhminine esas ottan rakamlar : 

1972 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

9.4 
9.4 

10.2 

9.4 
9.4 

10.2 

— 100,0 
— 100,0 
— 1.00,0 

Yıllığa irca Artuşa - e 
Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya te 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

4.8 
4.8 
4.0 

4.8 
4.8 
4.0 

— 
— 
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TEŞEKKÜLLERİNİN BORÇ ÖDEMELERİ 1973 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
1972 malî yılının neticesi alman 'devresindeki tali sil ât seyrine göre yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından he 

tedir. 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
325 sayılı Kanunla bâzı İktisadî Devlet Teşekküllerimin muayyen senelere ait vergi borçları terkin edilmiş v 

cağı haline getirilmiş bulunmaktadır. Hazine ile lgili teşekküller arasında yapılan protokollere müsteniden her 
larını senelik muayyen taksitlerle Hazineye ödie.nuektedir. 

1973 senesinde bu durumda olan borçlardan herhangi bir tahsilat beklenmemektedir. 
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A) 

Sene 

11987 
mm 
11969 
JJ970 
1971 
1972 

Geçen yıllara 

Bütçe 
tahmini 

— 
— 
— 

1.200.0 
500.0 

, ait tahmin, 

Tahakkuk 
(Haliye) 

— 
— 

S68J6 
1.350.5 

tahakkuk ve taihsilât : 
(Milyon TL.) 

Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

— 
— 

567.4 
1.344.8 

(Haliye) 

— 
• — 

— 
99,7 
99,5 

K 

Haliye sabıka tah 

567.4 
1.380.9 

B) Bütçe yılı tahsilatnıın bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1972 yılı gaye tahsilatı 
Greçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nissbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. > » 

0^ Bütçe tahminine 

1972 yılı t; 

6. Ay sonu 
7 » » 
8. » > 

ıhsilâtı 

15.6 
17.5 
21.5 

69.3 
7:1.7 
82.2 

esas odan rakamlar : 

1 

15.fi 
17.5 
21.5 

Gteçen yılın geri 

6. Ay sonu 
5. > > 
4. » » 

53.7 
56.1 
60.7 

kalan aylar tahsilatı 

1.311.6 
1.307.2 
1.298.7 

77,4 
— 76,1 

73,8 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

1.327.2 
1.324.7 
1.320.2 

Artışa - ek 
zam veya te 

— 
— 
— 

http://15.fi
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KARŞILIKLAR FONU 1973 yılı ioin 

1. 1972 senesi tahsilat durumu : 
Tahsilat seyıinıe göre, 1972 malî yılı sonuna, kadar İm kaynaktan 225 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmi 

2. 1973 senesi için yapılan tahmin : 
Emekli 'Sandığı Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere g'öre, bu kaynaktan 197)5 yılında 800 milyon lira hâ 
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1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının metnine ait gerekç 

Birinci foölüm : G-enel hükümler : 

197-) yılı Bütçe kamum, tasarısının 1 nci maddesi, genel bütçeye giren dairelerin harcamaları iç.iti. verilen 
yıla kadar uygulana, gelmekte olan klâsik bütçe düzenindeki (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) cetvelleri terk edilerek, 
alt program, faaliyet ve projelerinin gerektirdiği ödenekler, program bütçenin sistemine ve espirisine uygun b 
velde toplanımış bulunmaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesi de, 1973 yılında tahsil ve temin olunacak gelirleri, çeşit ve miktar itibariyle belirl 
maktadır. 

3 ncü madde, 1 ve 2 nei 'maddelerde gösterilen gider ve gelir tahminleri arasındaki, gelirler aleyhine meyd 
farkın, iç istikrazla karşılanacağını göstermektedir. 

Tasarının 4 ncü maddesi, 1 nci madde ile sarfına yetki verilen ödeneklerin 3'er aylık devreler itibariyle dağ 
rüldüğü hallerde, ödeneklerden bir kısmını mevkuf tutmak hususunda Bakanlar Kurulunu yetkili kılmaktadır. 

Böylece maddenin 1 nci fıkrasında, tahsilat seyri ile harcama seyrini dengede tutmayı; 2 nci fıkrası ile de m 
ni önlemeyi tömin edecek hükümler getirilmektedir. 

5 nci madde ile getirilen hükümler, kanunla tespit edilmiş kadrolarla ilgili olup, kuruluşların program, alt 
yer alan aylık, tazminat, ödenek ve emekli keseneğine ilişkin harcama kalemlerinden sadece kendi aralarında a 
söz konusu harcama kalemlerinden başka harcama kalemlerine ödenek aktarılmasını önlemektedir. 

Bu 'maddenin 2 nci fıkrası ile, program bütçenin ilk uygulama yılının meydana getireceği ödenek tespiti sor 
ruluş bütçesinde ve kendi aralarında olmak şartıylc, personel giderlerine ait ödeneklerin program, alt progr 
aktarılması hususunda Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

f> nci madde, genel bütçeli dairelerin program, alt program, faaliyet ve projelerindeki ödeneklerin, malî yıl 
ruluş bütçelerine aktarılabilmesi için Maliye Bakanına yetki vermektedir. 

Program, bütçenin uygulanabilmesi için, 1050' sayılı Muhasebe! umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda geçe 
nindeki hangi deyimllere tekabül ettiği, tasarının 7 nci maddesinde belirlenmektedir. 

8 nci maddede, büten uygulaması sırasında, v:x hizmetin gerektirdiği zamanlarda, yeni harcama kalemi açılab 
veril inektedir. 

9 nen rnadde ile getirilen hükümle, bütçe .uygııbîrnusmm, (A) işaretli ödenek cetvellerinin birer cüz'ini meyda 
esaslarına ffür:> yan^a^ağı saptanmaktadır. 

Taamım. 10 ve 1.1 nei maddeleri, ]0'50 sryıh Huhasebei ün uru il ye Kanununun 29 ucu maddesine göre Bütç 
cetvelleri .•>•'"• s t e r.m ektedir. 

12 no: madde, Devlet gelirlerinin özel hüküm'ıerüıc göre 1973 malı yılında tarh ve tahsillerinin devamını sağ 
hüküm! er getirmektedir. 
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13 n c ü madde i le . 1973 malî y ı l ımla, ödenecek. Devlet M em urlar1. K a n u n u n u n 
ödenmeyecek: m i k t a r l a r h a k k ı m l a ue şeki lde iş lem yapdaeağı bel i r leı i ' inektedir . 

14 n c ü madde, 2005 sayı l ı Kanuna yöre y ö n e t i l e n o k u ! pansiyon k ı r ında ^ i i r cv 
îi'eeici 32 ııci madde uya r ınca Devlet memuru o larak i n t i b a k l a r ı yap ı lmış o lduğı 
dcd i lm esini sak lamak i ç i n f e t i r i l m e k t e d i r . 

i") nci. 'nradd.osin.de; M i l l î Ikği t im 1 'a kan l ı y ı î'.o-a fımko.. \ öuehion pans iyon lar ı ! ; 
kanl ığına, bağ l ı sağ l ık «(kul ları öğrenc i le r inden 1972 .aali yı l ında, a l ınacak ücrett i1 

"!(î ııci nmdde, M i l l î Müdafaa M ü k e l l e f i y e t i ka .uuou hükümden çerçevesinde sa 
y a t l a r ı n ı yösteren (O) ce tve l i i l o mıotori ı ı a raç lar içk i maniama a l ım değer in i yös 

17 ı ıc i madde i le, resmî da i re le r in J973 •malî yı l ında, sa tma lacak la r ı taş ı t la r ın t 
i nek ted i r . 

Tasar ın ın IS nc i i i i 'addesi; ı>'ider t e r t i p l e r i n d e n haı ıy i çeşit h izmet ler iç in hacca 
19 nen m udide, C>245 sayı l ı H a r c ı r a h K a n u n u n u n â m i r hüküm le r i ne S'öre, her ; 

ırmik'tarların 1973 mal î y ı l ı n d a ne şeki lde uygu la nacağını göstermekte ve ( I I ) is; 
2'lî nc i maddesi , bâzı k u r u l u ş l a r ı n 1973 ma l î yı l ında. k u l l a n a m a y a c a k l a n k a d n 

İkinci bölüm : Kamu Personeline ilişkin hükümler : 
T a ş a n ı m ı 21 n c i ımıaddesi, 1327 sayı l ı Kan ım la , değiş ik (îf>T sayı l ı Devlet M"e.m 

her y ı l 1 Jütçe K a n u n u i le t esp i t i öngörü len ka tsay ıy ı bel iHçimektedir . 
23 . 5 . 1972 t a r i h l i ve 1589 saydı Kanım ka'tıi'u 'personeli i n t i baloların in yeni* 

cunda personele y e n i k a d r o l a r tahsis i söz konusu o lacağından ve halen bu islemb 
te r i n i n IJıütç.e K a n u n u n a eklen m esi i le i l y i ü (>57 say ".ılı Kanunun. 3)5 ncü maddesi 1 
taamın ila, m ucaya, k a d a r muhafazası önyörü I inek ted i r . 

23 ncü maddede yer- alan hüküm le , kı ı ruımlara 1322 saydı Kamın ile 1971 ve 19 
bos veya. boşalacak o lan la r ın , başka -derece, sın;! ' ve unvan l ı k a d r o l a r o la rak <!e;C 

24 n c ü ımıdde, k u r u m l a r ı n y u r t dışı ' kuru luş la nnda, hüfçe k a n u n l a r ı n ı n (D) <-• 
o la rak ça l ış t ı r ı lan T ü r k ve yabanc ı u y r u k l u permie- i in ist ihda'm esaslarını d imrn 

25 nc i madde, zo run lu hallerde1 kadro i h d a m bala l ı in t iba İv İş lemler in in düze l t i 
m ı nur. a, dayanarak ç ı ka r ı l a rak kanun bük. id indek i , I.••..••••imamelere is t inaden yapd ; 
l a r K u r u l u n a y e t k i veren h ü k ü m l e r y e t i r m e k l e d i r 

2(i ı ıci madde, lıfıklım'l.îk ve savcı l ık me;s!eiklor "mir ku ' ıman la r l a bu meslek i en : 
k a d r o ce tve l le r i bu Kanuna, çivi lendiğinden. 23 v- \*' v•'*'-. ; iedde h ü k ü m l e r i n i n D 
uygu lanamayacağ ın ı ön ı jür m ekted i r . 

uygu lanmas ından doğan f 

li k imse ler in ö>>7 '-aydı 'Ka 
•udan, pansiyon y e d i l e r i -

ı eakivak pa nsiyomo' ":- ; e 
ri 'kapsayan ı '1 ; ya re . d c 
••hnahnaca i-, hey va.uia.r i(;'iü. 
timi r : ( ! i ce lvedoı Üıhva 
a la lama sa l ı ı ıa lma uedoüc 

mıa yap ı l ab i l eceğ in i bel i r le 
vıi .Bülço kanun-a r ı do tes 
ı re l l i ce tve l i muh tev i bu i ıu 
darı gösteren ı h ) İşaret l i 

u r l a r ı K a n u n u n u n I-54 ncü 

hm yüzden m r i r i m ı e s i u i . â 
•r b i t i r i l emn 'd i^ i ' .d i u. (asar 
iükımü r r l e j o n m e k t " ve: ay 

72 y ı l l a n Böfçe Kanun la r ı 
dst irî lebil 'mesi şayia tuna k la 
-et vel ine veya l esk i i â f kau 
lem-ek-p .,•!,.,.. 

i.mcs'ım J"miinc:. ko.dr.; ipta 
acak in t ibak :--oumdarma, y 

•'•a yPaıı 'a i-;-: v« i u • U-t idan 
• " ' k ' t ' l : â n ü ı ; . i a Te: ;k İ l â t i ;> 

http://'nradd.osin.de
http://kau
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Tasar jmn 27 nei maddesinde, b u kanıl ının 22, 23 ve 25 ııei maddesi hükümler in in ka tma bütçel i idareler haOv 
anıektedir. 

Tasarının 28 ve 29 nen maddeler inde, (557 saydı Kanunun değişik İ5() ııeı maddes ine i s t inaden ku rumla r ın y u r 
memur la r ın ayl ıklar ı ile ku rumla r ın y u r t dışı vo y u r t içi kuruluşlarında, çalışt ır ı lan T ü r k u y r u k l u ve yabancı u 
yılı için geçeni i olmak üzere, ayl ık d u r u n d a n düzenlenmektedir . 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 30. 37 ve, 38 nei maddelerde yer a lan hükümler le , <>f>7 sayılı Devlet Memur la r ı K a n u n u n u 
yılı Kanun l a bu kanuna, eklenen dk madde ve 92(5 saydı Türk. Silâhlı Kuvvet le r i Personel K a n u n u n u n 153, 15(5. 
'maddelerinde verilmesi öngörülen aile yardımı , doğum yardımı , ders görevi ücret i , konferans ücret i , fazla çalışma 
minindeki güçlük zamları ile yiyecek yard ımın ın esasları düzenlenmiş bu lunmaktad ı r . 

Üçüncü bölüm : Hazine ve K a m u Kuru luş la r ına ait hükümler : 
39 ncu maddede yer alan kısa vadel i avans ve l iazinc bonosu yeni âletler deği ldir . Bununla beraber, madded 

yer- ver i lmektedir : 
1. Bir kere , avans ve. bonolar ın k a n u n i dayanağı zikredilmiştir . 
( lerçekten, bu iki Hazine âletinin «h ikmet ' i vücudu» , ödemelerin gösterdiği da lga lanma ile tahsi la t ın gösterd 

farkl ı olmasıdır. Muhasebe! Umumiye Kanununun 80 nei ımaddesi. Maliye Bakanına , her ödemeyi, ilgili i ta âmir 
yapma görevini yüklediğ i için, kısa süreli Hazîne borçlanması kanunî bir zorunluk halini a lmaktad ı r . 

2. Avans ve bonoların mik ta r ı : 

a) T. C. Merkez Bankası kanunu , avansa bir sınır koymuştur . 
b) Mski y ı l lar bütçe1 ikauunlarında da. bonolar için sınır lar konmuştur . 
Bu durum gözönüne a l ınarak ve gerçekçi bir düşünceyle avans ve bono tu ta r la r ın ın tespit yetkisi , memleketi 

n.a- get i ren Maliye Bakanl ığı ve T. (\ Merkez nat ıkas ına t an ınmaktad ı r . 
!>öyleli'kle. Hazine imkânlar ının t ıkanması ve öden id erin gecikmesi ortaidan kaldır ı lmış olacaktır . 

Ayrıca, Hazine bonolarının, T. C. MeHkez Bankası aracılığı ib1 satışını ve sa tmahnmasın ı sağlayıcı bükümler de 
Tasarının. 4(.) ncı maddes i ile, 1972 malî yılında, çıkarı lmış ve 1973 malî yı l ında vâdesi gelecek olan Hazine bon 

l inde, Devlet tahvil ine dönüştürülmesi olanağı sağ lanmaktadı r , 
Üçüncü maddede belirti len mik ta rdak i gelir - gidr-r farkını kana lmak için tahvil ihraç o lunacakt ı r . 41 nei mad 

dede yazılı miktarda, tahvi l çı'kaîima. yetkisi t an ımaktad ı r . 
42 ueî madde ile getirilen hükümler le : 

a) Yabancı devletler, u lus la ra ras ı ku rumla r veya yabancı banka ve ku rumla rdan belli p rogram, proje ve y ü k 
ÜUIŞ ve sağlanacak imkânlar ın bütçe hesaplarına, intikal şeklini. 

b) Yabancı devlet y a da uluslararası k.urıımkrla. yabancı banka ve k u r u m l a r d a n sağlanan proje kredi ler inden 
hâsıl okluğu takd i rde , bunları bütçeye gelir ve ındcr bütçesinin ilgili ter t ib ine ödenek kaydı işlemlerini, 
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c) 28 . 5 . 1970 tarih ve 1265 sayılı Kanun ile onaylanan Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinin 
hükümlerine göre temin edilen özel çekme hakkından doğacak Türk Lirası karşılıklarının, tahassül ettiği 
melerin gerektirdiği meblâğların Maliye Bakanlığı bütçesinin borç ödemıe.leri tertibine ödenek ve gider ya 

d) Geçmiş yıllarda sağlanan bağış ve krediler ve Türk Lirası karşılığında yapılan hububat alımların 
ğan paraların, iki tarafça kararlaştırılan projelerin finansmanında veya sair hususlarda kullanı İmken. bü 

Sağlayıcı esaslar düzenlenmektedir. 
Tasarının 43 ncü maddesinde yer alan hükümle, yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yaban 

arasında yapılan bâzı kredi anlaşmalarından sağlanacak imkânların, belli bir projenin finansman; i ula kul 
garantisi sağlanmaktadır. 

44 ncü madde ile, dış finansman miktarını artırmak maksadıylc Türkiye Cumhuriyeti adına yapılacak 
kanlar Kurulunu yetkili kılan 244 sayılı Kanunun şümulünü genişletmek amaç edinilmiştir. 

45 nci madde ile, Türk Parası .Değerinin Korunması Hakkında 18 sayılı Karara göre T. C. Merkez Bank 
kiyesinin, 1973 malî yılı gelir bütçesine aktarılması temin edilmektedir. 

Tasarının 46 neı maddesi, T. C. Merkez Bankasının 1972 yılı kârı olarak bütçeye gelir yazılacak mi 
na» tekabül eden kısmının 1973 yılı bütçesinde yeniden açılacak bir tertibe ödenek kaydı suretiyle, tek 
susunda Maliye Bakanını yetkili kılmak üzere, düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 47 nci maddesi, çeşitli kanunlara dayanılarak açılmış bulunan özel fonlardan toplamın ve 
ralara ilişkin olup, bu hususu sağlayıcı hükümleri taşımaktadır. 

48 nci madde ile, Türk kültür ve varlığını tanıtma ve koruma faaliyetlerinde yer alan ödeneklerden 
Maliye Bakanlığınca tespit edilmesi sağlanmaktadır. 

49 ve 50 nci maddeler, genel ve katma bütçeli idarelerin, döner sermayeli kuruluşların, kamu ekonomi 
fon akımlarını yer ve zaman itibariyle izleyebilmek, yeni bir teknik olan malî plânlama konusunda çalış 

51 nci madde, genel ve katma bütçeli bâzı dairelerin, bir kısım kamu iktisadî lumıluşlarmdan geniş 
malarının doğurduğu sakıncaları bertaraf etmek üzere getirilmektedir. Böylece, Genel Muhasebe Kanunu 
fiilî durumlar da önlenmektedir. 

Genel bütçeye giren dairelerle katma bütçeli idarelerin, çeşitli idare ve teşebbüslere olan birikmiş bo 
maması hailinde büyük zorluklar taşımaktadır. 52 nci madde ile eski yıllardan intikal eden bu l-rabîl pür 

53 ncü madde ile belediyelerin ve belediye! e no bağlı, müessese ve işletmelerin 31 . VI . 197.1 tarihi k i 
tahkim sonucu kalan bakiyelerin terkini için bir fıkra, olarak muhafaza, edilmiştir. 

54 ncü madde ile, 347 sayılı Kanun ile 1973 malî yılında ödenmesi gereken T. C. I,?erkez B a n k a m a 
taksitlerinin. Hazine imkânlarının müsaadc-sizli^i nedeniyle, ertelenmem öngörüimek'ı-edir. 

55, 50, 57, 58 ve 59 ncu maddelerle getirilen hükümlerle, kamu ekonomi kui-umlarnnu sermaye ar! m 
lenmektedir. 



— 143 — 

60 neı madde, 44G sayılı Kanuna tabi Kamu İktisadî Kuruluşlarının, programlanan yatırımlarının kendi imkânl 
yaçları için Devlet Yatırım Bankası vasıtasıyle karşılanması hususunda hüküm, ihtiva etmektedir. 

61 nei madde, Kamu İktisadî Kuruluşlarının birbiri ile ve Hazine ile olan çeşitli borç ve alacak hesaplarının 
şmelerinde gecikmeyi önl'e/mıek ve finansman programını aksatmamak için. getirilmektedir. 

Dördüncü (bölüm : Bütçe işleonleri : 
62 nci maddenin (1) numaralı fıkrası ile göçen yıllar karşılıklı borçlarının (II) numaralı fıkrası ile de geçen yıl 

mesi hususları, program bütçe tekniğinin gerektirdiği biçimde düzenlenmiş bulunmaktadır. 
Tasarının 63 ncü maddesinde, geçen yıl bütçenin ilgili maddelerinde gösterilen ve madde altlarına konulan h 

Maliye Bakanına bırakılan ilâma bağlı borçlanmalarla emekli ikramiyesi ödeneklerinin, artırılması için Maliye 
ler yer almaktadır. 

Program bütçe düzeninde faaliyet, proje ve harcanma kalemlilerinin altına bu kabîl hüküm konulmadığından, Ge 
şamil olmak üzere, böyle bir madde konulmasına zonmluk duyulmuştur. 

64 ncü madde, katma bütçeli idarelerin dış borçlarının ödenebilmesi için, bu kuruluşlara yapılacak Hazine ya 
ettirmeye Maliye Bakanını yetkili kılmaktadır. 

Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarını düzenleyen 65 nei madde hükmüne göre. Hazinenin na 
dığı devrelerde verile emri (muhtevası emanet hesaplanıl a alınacak ve nakit durumu elverişli oldukça tedricen ödem 

Ancak, bâzı katma bütçeli idarelerin yıl içinde fiilî gelir ve gider durumlarına göre bu yardımın bir kısmına 
edilmektedir. 

Bu gibi hallerde Hazine yardımına ait ödenekten lüzumsuz hale gelen miktarların iptali ve lüzumlu kısmının 
gelecek yıla devri hususunda madde hükmü yetki vermektedir. 

66 ııcı madde ile, yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında her hangi bir projeye 
önlenmektedir. 

Tasannm 67 nei maddesi, dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı olarak açılmış bulunan akreditiflerl 
relerce Devlet Malzeme Ofisinden alınacak taşıt bedelleri için açılmış bulunan kredilerin mahsup sürelerini düzenl 

68 ve 69 ncu maddeler Devlet Memurları.- Kanununun gerektiridiği harcamaları karşılamak üzere, Maliye Baka 
Transferler»" faaliyetmdeki ödenekten aktarma, yapılmasını öngörmektedir. Devlet Memurlan Kanununun öngördü 
lüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı, ödül, görevsel temsil giderleri ve mahrumiyet yeri ödeneklerine ilişkin 
gulamaya geçildikçe, Maliye Bakanlığı bütçesinin «Diğer Malî Transferler» faaliyetindeki toplu ödenekten, genel ve 
ına yapılabilmesini temin etmek üzere bu maddeler düzenlenmiştir. 

70 nei madde ile 299 sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer' Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete Dair Sözleş 
içinde vukua, gelecek hasar bedellerini karşılamak üzere, gerekli ödeneğin, Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir te 
esaslarını tespit etmek için Maliye Bakanlığına yetki verilmesi istenmektedir. 
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71 nei .madde, bir kısım kamu k u r u n d a n ile derneklerin ve .mahallî idare ler in Bayındır l ık Bakanl ığı il 
t ı r acak la r ı ya t ı r ım bedellerinin, bir t a r a f t an bütçeye gelir, d iğer ta ra f tan da ödenek, ve giıdler kaydedi lm 
kısımların ertesi yı la aktar ı lmasına imkân vermek aınıaeıylc hazır lanmışt ır . 

72 nei madde, çeşitli idare ve kurumlar ın yatı l ı okullarla, yabancı meni I eke t i erde okut tu racak la r ı öğr 
ler in genel bütçeye in t ikâ l şeklini tespi t e tmektedir . 

73 neü madde, Millî Savunma Bakanl ığı ile J a n d a r m a Oenel Komutanl ığının birbir lerine yıl içinde y 
gerekli ödenek ak ta rmas ın ın m ü m k ü n olabilmesini sağlamak üzere, getirilrm'iş bu lunmaktadı r . 

74 ncıü madde, b i r kısım, daire ler in yıl içinde sağlanan bağış ve kredi le rden yapt ık lar ı i thalât dolayısıy 
için ödenek bulunmam as ından ç ıkacak güçlükler i gidermek için konulmuş bir maddedir . 

75 nci madde, 1973 malî yı l ında Millî Savıınıma Bakanl ığ ı ih t iyaç lar ı için yabancı devlet lerden asikerî 
edilecek malaem'e ve eşya bedellerinin bütçeye int ikâl şeklini düzenlemektedir . 

186 sayılı K a n u n l a j a n d a r m a subay, askerî memur ve assubayları için lojman inşası kabul edildiği ha 
ler i 190 sayılı K a n u n d a yer almamışt ı r . Miilfİî Savunma Bakanl ığ ına mu hassas lojmanların bakım, onarım, 
K a n u n d a J a n d a r m a Grenıel Komutanl ığ ına ait lojmanları da kapsayacak şekilde değişiklik yapı l ıncaya kada 
de ile bu şdkilde genişletilmiektedir. 

77 nci ımadde, Devlet P lân lama Teşkilâtı Bütçesinin «Etü t ve proje giderleri» tertiibhıdeki ödeneğin b 
daire ler in ilgili te r t ip ler ine ne suret le ak ta r ı l acağ ım belir tmekte, aynı maddenin son fıkrası, d iğ"r kanın 
nını sağ lamaktadı r . 

78 nci .maddede ye r a lan hükümler le , Toprak ve Tarım l ieformu maksadıyie, çeşitli kuru luş bütçe!>erinde 
sap tanmaktad ı r . 

Millî Eğit im Bakanl ığ ın ın İ lköğre t im yat ı r ımlar ı için konulmuş ödeneklerin, Bayındır l ık Bakanl ığınca, 
özel idare le r aracı l ığı ile harcamasını sağlamak için tasar ının 79 ucu maddesi getirilmiş bulunmakladı r . 

Beşinci bölüm : Mütefer r ik hükümle r 

810 nci ımiadde, 6831 saydı Onman K a n u n u n u n 13. 15 yo (54• neü maddeleri , Ziraat Bankası Kanununda, 
sayılı K a n u n u n 1 nci maddesinin (c) f ıkrası , 712(> sayılı Sivil Savunma Kanununun 37 nci maddesinin f 
Zi raa t Odaları Bir l iği K a n u n u n u n 3 neü maddesi , 6802 sayılı ( l ider Vergi ler i Kanununun 66 ncı maddesi 
gisi Kanununun 17 nei maddesi, Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki . 6972 sayılı Kanunun 9 ucu. mad 
K a n u n u n u n 76 ncı maddesinin (a) bendi hükümler i 1164 saydı Arsa Ofisi Kanununun 5 nei :madd:<isi. gere 
neğin bütçeye bağlı cetvellerde yazılı miktar lar la tak.yidedihn esini sağlamakla. ve ayri'-a, Muhafazasına, tfü 
Edilmesi hakk ında 6696 sayılı Kanun , Meccani te lefonlara ait S76 saydı Kanunun 7 nei. bıı maddeye el-, 1 
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3054 sayılı Kanıııımı 7 ııci, 3488 sayılı Kanunun G nci, 1379 sayılı Kanunun 5 nci, 0023 sayılı Kanunun G nci mad 
Devlet Memur!an Kanununun 195, 199 ve 920 sayılı Kanunun 158 ııci, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kan 
ğişik 20 ııci uıasddesinin. (H) fıkrası ve -Muhasebe! Umumiye Kanununun 31, 32, 38, 39 ve 92 ııci maddeleri hükümle 
lanmayacağını belirtmektedi r. 

81. ııci madde, Millî Savunma .Hakanlığı, .landamna Gene] Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtının ihtiyaç 
hilde istihsal edilecek akaryakıt ve 'madenî yağlarla, savaş silâh, araç, (makim* ve teçhizatın (lümrük ve İstihsal Ve 

82 ve 83 neti maddeler, bu kanunun yürürlük ve yürütme esaslarım düzenlenmektedir. 





HÜKÜMETİN TEK 1,1 Fİ 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarını 

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel hükümler : 

Birinci kısım : Gider, gelir ve denge : 

A) Gider bütçesi : 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelerin harcamaları için 
îbağh (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 60 721 959 280 lira öde
nek verilmiştir. 

B) Gelir bütçesi : 
MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere 56 721 959 280 lira olarak tahmin edilmiştir. 

C) Denge : 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 
4 000 000 000 liralık fark, iç istikrazla karşılanacaktır. 

İkinci kısım : Bütçe uygulama esasları : 

A) Ödenek dağıtımı : 

MADDE 4. — a) Birinci madde ile verilen ödenekler üçer aylık dö
nemler itibariyle dağıtılır. Birinci ve ikinci üçer aylık dağıtım birlik-
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUN 

1973 yılı Bütçe ka 

BİRİNCİ: BÜKÜM : Genel hüküml 

Birinci kısım : Gider, gelir ve denge 

A) Gider bütçesi : 

Madde 11 — Genel Bütçeye giren d 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzer 
kilde kesintiler yapiildıktna sonra (60 
rilmiştir. 

Genel Bütçeli dairelerin bütçelerin 
kod numaralı ödeneık türü altında yer 
800 kod numaralı harcama kalemlerin 
nında ki, cem'an 500 000 000 liralık k 

Bu hüküm katma bütçeler hakkın 

B) Gelir bütçesi : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelir 
gösterildiği üzere (56 953 023 020) lir 

C) Denge : 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ma 

İkinci kısım : Bütçe uygulama esasl 

A) Ödenek dağıtımı : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü ma 



Hükümetin, teklifi 

te yapılabilir. Bu dağıtımlar ilgili Bakanlığın teklifi üzerine tahsilat, 
dış ödemeler dengesi ve genel ekonomik şartlar gözönünde tutularak 
Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

ıb) Bakanlar Kurulu, genel ekonomik şartların elverişsiz seyret
mesi halinde ödeneklerden bir kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu Diadde hükmü katma bütçeler hakkında da uygulanır. 

Ji) A İd arma : 

MADDE 5. — Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idare büt
çelerinin program, altprograrn, faaliyet ve projelerinde yer alan 
aylık, tazminat, ödenek ve emekli keseneğine ilişkin harcama kalem
lerinden başka harcama kalemlerine ödenek aktarılamaz. 

Ancak, söz konusu harcama kalemleri ile ücretler, Sosyal Sigorta 
kesenekleri, sosyal yardımlar, ek çalışma karşılıkları, ödül ve diğer 
personel giderlerine ilfckin harcama kalemlerinden; aynı kuruluş 
bütçesi içinde olmak şartıyle program, altprogram, faaliyet ve pro
jelerdeki aynı harcama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 16. — Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli dairelerin 
programları arasında yer alan proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, 
maili yıl içinde Ihizmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Malî yıl içinde diğer bir daire veya idareye aktarılan ödeneklerle 
ilgili hizmetin yürütülmesiyle, bütçesine aktarma yapılan daire veya 
idare görevlidir. 

(\) Deyimler : 

MADDE 7. — 1973 malî yılında, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye 
Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan : 
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Bütee Karma K 

II) Aldanım : 

MADDE 5. — Tasarının 5 

MADDE 6. — Tasarının 6 

(') Deyimle)- : 

MADDE 7. — Tasarının 7 



Hükümetin teklifi 

a) «Fasıl» ve «Bölüm» deyimleri, program bütçe sınıflandırma-
SHidaiki «Program» deyimini; 

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

e) «Kesim» deyimi, «Altprogram» deyimini; 
ifade edecek şekilde anlaşılır ve uygulanır. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında da uygulanır. 

J)) Yeni harcama kalemleri açılması ve uygulama cetveli : 

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

b) Çeşitli kanun, tüaük ve yönetmelikler uyarınca bütçelerde 
açılan tertiplerdeki ödeneklerle ilgili olarak, malî yıl içinde gerek
tiği îta'lüerde, 

Yerâ iharcama kalemleri açılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu madde hükmü katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

MADDE 9. —• Bütçe uygulaması, bu kanuna eldi «Uygulama 
cetveli» esaslarına göre yürütülür. 

Uygulama cetvelinde ayrıntılı harcama kalemi yer almayan : 

a) Projelere ilişkin ödenekler, Maliye Bakanlığı, ilgili kuruluş 

ve Devlet Plânlama Teşkilâtının, 
b) Faaliyetlere ilişkin 'ödenekler, Maliye Bakanlığı ile ilgili ku

ruluşun, 
Müştereken tespit edecekleri esaslar dâhilinde kullanılır. 

Üçüncü 'kısım : Bağlı cetvellere ilişkin hükümler : 

A) (A) er ir eli : 

MADDE 10. — (A) cetveli ödenek cetvellerinden meydana gelir. 

Büt(je Karma Komisyo 

1))' Yeni harcama kalemleri açılma 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci mad 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu mad 

Üçüncü kısım : Bağlı cetvellere i 

A) A cetveli : 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu m 



Hükümetin teklifi 

B) (C), (V) ve (G) cetvelleri : 
MADDE 11. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umu

miye Kanununun 29 ncu maddesi gereğince : 
a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler (C) cet

velinde ; 
b) Kanunla Ibağlanmış vatanî hizmet maaşları (Ç) cetvelinde; 
c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka

nunlar (G) cetvelinde; 
Gösterilmiştir. 

C) (B) cetveli : 

MADDE 12. — Devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

Musul petrollerinden teraküm eden (100) milyon liralık hisseden 
1973 malî yılı içinde tahsil edilecek kısmı, (B) işaretli cetvelin (Çe
şitli gelirler) tertibine gelir kaydolunur. 

MADDE 13. — Personel kanunları gereğince 1.3.1970 - 30 .11.1970 
tarihleri arası için tahakkuk edecek aylık farkların ödenmesi 1973 
malî yılında yapıldığı takdirde, bu miktara ait (Sandığa tabi iştirak
çilerden alınacak) keseneklerle (Giriş aidatı, artış farkları dâhil) 
karşılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklardan 1323 sayılı Kanunun 
ek geçici 11 nci ve 1327 ısayılı Kanunun ek geçici 34 ncü maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığıma 'ödenmeyecek kısımları, 1973 malî 
yılı gelir bütçesine irat kaydolunur. 

MADDE 14. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanuna göre yö
netilen okul pansiyonlarında görevli kimselerin, 057 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 32 nci 
madde uyarınca Devlet memurluğuna intibakı yapılmış olduğundan, 
okul pansiyonları hakkındaki 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılın
caya kadar, okul pansiyonları gelirlerinin % 25'i bütçenin (B) cet-

Bü1<;e Kni'imı K 

Bj V, (J ve t; cetvelleri : 

MADDE 11. — • Tasarının 1 

a n r av ili .-
MADDE 12. — Tasarının 12 

MADDE 13. — Tasarının 13 

MADDE 14. — Tasarının 14 
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velindeki (Vergi dışı normal gelirler) tertibine (Pansiyonlu okul üc
retleri karşılığı) adı ile gelir kaydolunur. 

D) (M) cetveli : 

MADDE 15. — 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi »gereğince, Mil
lî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile 
Sağlık ve iSosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrenci
lerinden 1973 malî yılı içerisinde alınacak ücretler, Ibağlı (M) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

E) (O) ve (P) cetvelleri : 

MADDE 16. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun : 

a) 36 ncı maddesi gereğince, Millî Müdafaa mükellefiyeti yoluyle 
alınacak hayvanların 1973 malî yık alım değerleri bağlı (O) işaretli 
cetvelde; 

b) 38 nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtlar alım de
ğerleri bağlı (P) işaretli cetvelde; 

Gösterilmiştir. 

E) (T) cetveli : 

MADDE 17. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 
9 ncu maddesi gereğince kurumların satınalacakları taşıtların azamî 
satmalma bedelleri 'bağlı (T) işaretli cetvelde belirtilmiştir. 

G) (R) cetveli : 

MADDE 18. — Harcamalara ait formül, (R) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 
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D) M cetveli : 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci m 

E) O ve P cetvelleri : 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı m 

E) T cetveli : 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci m 

G) R cetveli : 

MADDE İS. — Tasarının 18 nci m 
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İT) (İT) cetveli : 

MADDE 19. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yazılı nispet ve yev
miye miktarlarına ilişkin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere, 
Ibu madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince her 
yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gereken (misil, nispet ve miktarlar, bağlı 
(H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Harcırah Kanımıına göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununun 7 nci maddesi hükmü, personelin yeni kadroları
nın dereceleri esas abramak suretiyle 1973 malî yılında da uygula
nır. 

Ancak, 1327 sayılı Kanunun intibak hükümlerine göre, bulunduk
ları tderecedem. daha aşağı 'derecelere intibak ettirilen personelin yol
lukları, bu personelin intibaklardan evvelki dereceleri üzerinden öden
meye devam olunur. 

Yukardaki hükümlere İlâveten, (H) cetvelinin uygulanmasında, 
aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki 4 lira yevmiye, 
30 lira olarak uygulanır. 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeleri ile aynı kanuna 
ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerdeki 475 lira aylık (tutar yerine 6 ncı 
derece kadrosu, (2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar yerine de 1 nci 
derece kadrosu esas tutulur. 

c) Belediye hudutları haricinde vazife gören defterdarlık kon
trol memurları için en az yevmiye miktarı 30 lira olarak tespit edil-
ımişitir. Bunların Maliye müfettişi ve hesap uzmanları ile birlikte me-
muriyel; merkezleri dışında terıtilbedilecek çalışmalara katılmaları ha
linde, gündeliklerinin bu miktar üzerinden ödenmesine devam olunur. 

d) Harcırah Kanununun '34 ncü maddesi şümulüne girenlerin 
yurt dışı yevmiyelerinde tatbik olunacak emsaller 10 . 8 . 1970 tari-
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İT) İT cetveli : 

MADDE 19. — 1 . 3 . 1954 ta 
nun 33 ncü maddesinin (a) ve (b 
miktarlarına 'İlişkin kayıtlayıcı 
madde iîe aynı kanunun 34, 35 
Bütçe Kanunu ile tespiti gereke 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Harcırah Kanununun 33 ncü 
göre tespit edilen yevmiyeler, 
Müfettiş ve Müfettiş Muavinler 
ve Uzman Muavinleri, Bankala 
vinleri, Bakanlıklar merkez teş 
ka/nChJk Yüksek Denetleme Kur 
1973 mali yılında yetkili maka 
sinde yapacakları teftiş, tahkik 
mahal e ve kurumun teşkilât me 
zın, birinci bent hükümlerine gör 

Harcırah Kanununa göre ya 
kadro Kanununun 7 nci madldes 
dereceleri esas alınmak suretiyl 

Anciaik, 1327 sayılı Kanunun 
ları 'dereceden daha aşağı derec 
lukları, bu personelin intibak 
ödenmeye devam olunur. 

Yukardaki hükümlere Ülâveit 
aşağıdaki esaslara göre işlem ya 

ıa) Harcırah Kanununun 37 
miye, 30 lira olarak uygiiflanır. 

b) Harcırah Kanununun.1 29 
ilişkin (1) ve (2) sayılı cetvetliler 
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hinden evvel ödenen döviz miktarını igeçmemek üzere Bakanlar Ku
rulunca tespit olunur. 

e) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapılacak görev seya
hatlerinde, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Baş
bakan, 'bakanlar, 'Türkiye Büyük'Millet Meclisi üyeleri, Genelkurmay 
Başkanı, kuvvet komutanları ile resmî davete icabet suretiyle seya
hat eden eşlerine; Bakanlar Kurulu kararma müsteniden yaptıkları 
daimî veya geçici g'örev seyahatlerinde kadro dereceleri (1) olan su
bay ve Devlet memurları ile "müsteşar ve elçilere 1 nci, bunların dı
şındakilere turist sınıf üzerinden yol masrafı ödenir. 

Ancak, dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülkelerde de temsil 
görevi verilmiş bulunanların, yurt dışında yaptıkları görev seyahat
leri ile elçilerden yurt dışında bir yere veya merkeze istişare arnacıyle 
çağırılanlara, kararname alınmaksızın 1 nci mevki üzerinden yol mas
rafı verilir. 

f) Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) bendi hüküm
lerine göre tespit edilen yevmiyeler, müfettiş ve müfettiş muavinleri 
ile Maliye Bakanlığı hesap uzman ve muavinleri, bakanlıklar mer
kez teşkilâtına dâhil kontrolörler, bankalar yeminli murakıpları ve 
muavinleri ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzman ve uz
man muavinlerine, 1973 malî yılı içinde, yetkili makamlarca onayla
nan teftiş, inceleme ve tahkik programlarının gerektirdiği görevin ifa 
edildiği mahal nazara alınmadan ödenir. Bu Mirada sayılan denetim 
elemanları hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü madde
sinin (b) bendi hükmü uygulanmaz. 

g) Bilimsel çalışmalar yapmak üzere, yurt içi 3^evmiyelerinin 2 
veya 3 misli ödenmek kaydıyle, yabancı memleketlere gönderilen do
çent ve profesörlerin 10 Ağustos 1970 tarihinden önce ellerine geçen 
döviz miktarına eşit dövizin yeni kur farkları, kurumlarınca ilgilile
rin yevmiyelerinin verildiği tertiplerden ilâveten ödenmek suretiyle 
karşılanır. 
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derece kadrosu, (2) sayılı cetvteMeki 
1 nci derece kadrosu esas tutulur. 

c) Belediye hudutları haricinde 
trol memurları için en az yevmiye m 
miştir. Bunların Maliye Müfettiş ve H 
muriyet merkezleri -dışında tertip edil 
linde, gündeliklerimin bu miktar üzeri 

d) Harcırah Kanununun 34 ncü 
yurt dışı yevmim/elerinde tatbik oluna 
hinden evvel ödenen döviz miktarllar 
Kurulunca tespit olunur. 

e) Yurt dışına veya yurt dışında 
ler inide, Cumhuriyet Senatosu ve Mill 
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet M 
Başkanı, Kuvvet Komutanüıan üe re 
yahat eden eşlerine; Bakanlar Kurulu 
ları daimî veya geçici görev seyahatl 
Eııbay ve Devlet memurları ile müste 
dışındakilere turist sınıf üzerinden yo 

Ancak, dış ülkelerde görevli elçil 
görevi verilmiş bulunanların, yurt dı 
leriyle elçilerden yurt dışında bir yere 
çağrılanlara, kararname alınmaksızı 
masrafı verilir. 

f) Eiliıms:! çalışmalar yapmak -ü 
vsya 3 misli ödenmıek kaydiyle, yaî 
doçent ve profesörlerin 10 Ağustos 19 
döviz miktarına eşit dövizin yeni kur f 
yevmiyelerinin verildiği tertiplerden 
şılanır. 
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Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi ve yardımcılarından 4489 ve 
4936 sayılı kanunlar hükümlerine göre dış ülkelere gönderilenler hak
kında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

h) 6245 sayılı Harcırah Kanununda gerekli değişiklik yapılınca
ya kadar, isçi harcırahının hesabında 1970 malî yılındaki esasların 
uygulanmasına devam olunur. 

I) (L) cetveli : 

MADDE 20. — ödenekleri genel bütçeye dâhil daireler bütçesin
de yer alan ve 657 sayılı Kanunun kapsamı dışında bulunan kurum
ların personeline ait kadrolardan 1973 malî yılında kullanılmayacak 
olanlar, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Kamu personeline ilişkin hükümler : 
Birinci kısım : Aylıklara ve kadrolara ilişkin hükümler : 

A) Katsayı esası : 

MADDE 21. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü 
maddesi uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan göster
ge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 1973 malî yılında (7) 
katsayı uygulanır. 

B) Kadrolara ve aylıklara ilişkili hükümler : 

1. Kadro cetvelleri : 

MADDE 22. — 'Görev ve çalışma yönetmeliklerinin hazırlanma
sını, Devlet Personel Dairesince unvan standardizasyonu yapılmasını 
ve 1589 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan ve çıkarılacak olan 
Bakanlar Kurulu kararlarına göre intibakların yapılmasını sağlamak 
üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 ncü maddesinin 
Bütçe kanunlarına kaJdro cetvelleri eklenmesine ilişkin hükmü, 
1 . 3 . 1974 tarihine kadar ertelenmiştir. 

154 — 
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Atatürk Üniversitesi öğreti 
4936 sayılı Kanunlar hükümle 
baklanda da bu fıkra hükmü uy 

g) 6245 sayılı Harcırah Kan 
kadar, isçi harcırahının hesabı 
gulanmasına devam olunur. 

I) L Cetveli : 

MADDE 20. — Tasarının 20 

İKİNCİ BÖLÜM : Kamu pe 
Birinci kısım : Aylıklara ve 

,1 ) Katsayı esası ; 

MADDE 21. — Tasarının 21 

/>,) Kadrolara rv aylıklara il 

1. Kadro cetvelleri : 

MADDE 22. — Tasarının 22 
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1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis edilip de in
tibak işlemlerinde kullanılmış bulunan kadrolar ile 1376 sayılı 1971 
yılı Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi ve 1567 sayılı 1972 yılı Bütçe 
Kanununun 15 nci maddesi hükümleri uyarınca kurumlara tahsis 
edilmiş lolan kadrolar 1973 malî yıiı için de geçerlidir. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi hükümleri 
uyarınca alınan 13 . 11 . 1971 tarih ve 7/3434 sayılı Kararname ile 
bu kararnameyi değiştiren ve değiştirecek olan kararname hükümle
ri, 1973 malî yılında da uygulanır. 

2. Kadro değişikliği ve kadroların dağılımı : 

MADDE !23. — 22 nci maddeye göre kurumlara tahsis edilmiş olan 
kadrolardan 1 . 3 . 1973 tarihinde fboş olanlar ile 1973 malî yılında 
herhangi bir surette boşalacak olanlardan; şahsa bağlı olup da iptal 
edilmesi gerekenler dışında kalanlar, ilgili kurumun teklifi, Devlet 
Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşü ile, aynı veya diğer 
sınıf, derece ve unvanlı kadrolar olarak değiştirilebilir. 

Kurumlar, 1973 imali yılı içinde kadrolarının yurt içi ve yurt dışı 
olarak ve kurum içinde üniteler itibariyle dağılımını yaparak, Ma
liye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesine bildirirler. Bu hüküm 
1973 malî yılınde kuruma tahsis edilen kadrolar hakkında da uy
gulanır. Bu tespit yapılıncaya kadar 1970 yılındaki ünitelerarası kad
ro dağılımı esas alınır. Unvan stanldardizasyonu yapılıncaya kadar, 
Genel Kadro Kanunu 'il© verilen kadrolara intibakları yapılan Dev
let memurları, bu kadroların tahsis edildiği görevin eski unvanlarını 
taşırlar, intibaklar yapıldığı ısırada kuruluş kanunlarının ilgili mad
de veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak 
başka görevlerde çalıştırılanlar, fiilen ifa ettikleri görevin unvanım, 
unvan standardizasyonu ve üniteler arasında kadro dağılımı yeniden, 
yapılıncaya kadar muhafaza ederler. 

Kurumların 1973 malî yılı içinde yeniden talebedecekleri yurt 
dışı kadro sayısı G-enel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarilıte-
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2. Kadro değişikliği ve kadroları 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü m 
3. Yurt dışı kadrolarda çalışan D 
yabancı uyruklu personel : 
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ki kanunî kadro sayısını aşmayacak şekilde, Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesinin yapacağı müşterek teklif üzerine Bakanlar 
Kurulunca tespit olunur. 

3. Yurt dışı kadrolarda çalışan Devlet memurlarının kadroları 
ve yabancı uyruklu personel : 

MADDE 24. — Kurumların yurt dışı (kuruluşlarında bütçe kanun
larının1 (D) cetveline göre veya teşkilât kanunlarına müsteniden üc
retli veya sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 30 . 10 . 1970 tarihine 
kadar iişe alman ve halen çalışmakta bulunan personelden Türk uy
ruklu olanlar, 1327 sayıh 'Kanunla değişik 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa ve 1589 sayılı Kanuna göre çıkarılan ve çıkarılacak 
olan kanun hükmündeki kararnamelere ve bu kanunun 22 ve 23 ncü 
maddeleri hükümlerine tabidir. 

Yur̂ î; dışı kuruluşların yabancı uyruklu personelinin sözleşme ile 
istihdamlarma devam olunur. 

4. Kadro ihdası ve iptali : 

MADDE 25. — 1973 malî yılında Bakanlar Kurulu, 
a) Atamaları yapılacak mecburî hizmetliler, 
b) İntibakı yapılacak 'sözleşmeli personel, 
c) Yeni alınacak din görevlileri, 
d) Askerlik görevinden dönecekler, 

e) Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla kurulması ön
görülen 'ünitelerde istihdam edilecek personel için ve, 

f) 657 .sayılı Devlet Memurları Kanununun görev ve unvan de
ğişikliği ile ilgili âmir hükümleri gereğince kadro tahsisinin zorunlu 
olduğu hallerde, 23 ncü maddenin 1 nci fıkrasına göre kadro temin 
edilem©diği takdirde, ilgili kurumun talebi, Devlet Personel Daire
sinin görüşü ve Maliye 'Bakanlığının teklif: üzerine kadro ihdasına 
yetkilidir. 
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MADDE 24. — Tasarının 24 

4. Kadro ihdası ve iptali : 

MADDE 25. — 1973 malî yıl 
a) Atamaları yapılacak mec 
b) intibakı yapılacak sözle 
c) Yeni alınacak din görev 

için, 
d) Askerlik görevinden dön 
e) Kanun, kararname ve ul 

görülen ünitelerde istihdam edi 
f) 657 sayılı Devlet Memur 

ğişikliğiyle ilgili âmir hükümle 
olduğu hallerde, 23 ncü madde 
edilemediği takdirde, ilgili kuru 
nin görüşü ve Maliye Bakanlığ 
yetkilidir. 
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1322 sayılı 'Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi gereğince 
şahsa •münhasır olarak muhafaza edilen kadrolardan, unvanları 
7/3434 sayılı Kararnamede ve ek ve tadillerinde yer alanların, boşal
maları halinde, hu kadroların iptali ile kararnamelerdeki dereceler
den ka/dro ihdasına, Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının 
görüşü üserine, Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla ekle
nen ek geçici maddelere ve 1589 sayılı Yetk5 Kanununa istinaden çı
karılan ve çıkarılacak olan kanun hükmündeki kararnamelere göre 
yapılan intibaklarda ortaya çıkacak hatalar veya itirazlı işlemler 
ile, kazaî mercilerce verilen kararlar sonucunda yapılması gereken dü
zeltmeler dolayısıyle, Devlet Personel Dairesi ile 'Maliye Bakanlığı
mın -görüşleri üzerine 'Bakanlar Kurulunca kadro iptal ve ihdas olu
nabilir. 

13 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar ile 
•bu kararnameyi değiştiren kararnameler gereğince kurumlara tahsi
si gereklâ kadrolar, intibaka esas kadroların iadesi şartıyle, Devlet 
Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri üserine Bakanlar 
Kurulunca verilir. 

1539 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan ve çıkarılacak olan 
kanun hükmündeki kararnamelere göre yapılacak intibaklar sonu
cumda ulaşılacak derecelerdeki kadroların kııruımlara tahsisine, bu 
kararnamelerin uygulanmasından önceki kadroların iadesi şartı ile, 

' ilgili kurumun 'teklifi, Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı
nın görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

iade ve ftahsis işlemleri ile yeniden düzenlenecek kadro cetvelleri 
hakkımda uyulacak esaslar Maliye Bakanlığınca -tespit edilir. Tespit 
edilen esaslara göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunca onaylanan 
kadro cetvelleri İBütçe Kanununa eklenmiş sayılır. Bu suretle eklenen 
kadro cetvelleri hakkında 22 ve 23 ncü madde hükümleri uygulana
maz. 
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1322 sayılı Genel Kadro Kanununu 
sa münhasır olarak muhafaza edilen k 
sayılı Kararnamede ve >ek ve tadilleıri 
halinde, bu kadroların iptaliyle kararn 
ihdasına, Devlet Personel Dairesi ve M 
rine, Bakanlar Kurulu yetkindir. 

657 sayılı Devlet Mamurları Kanun 
nen ek geçici maddelere ve 1589 sayılı 
karılan ve çıkarılacak olan kanun hü 
yapılan intibaklarda ortaya çıkacak ha 
kazaî mercilerce verilen 'kararlar sonu 
zeltmeler dolayısıyle, Devlet Personel 
görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca 

13 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3434 sa 
bu kararnameyi değiştiren kararname 
si gerekli kadrolar, intibaka esas kad 
Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığın 
Kurulunca verilir. 

1589 sayılı Yetki Kanunu uyarınca 
kanun hükmündeki kararnamelere gör 
cunda ulaşılacak derecelerdeki kadrola 
rarnamelerin uygulanmasından önceki 
gili kurumun teklifi, Devlet Personel D 
görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca k 

Bu kanuna Cumhuriyet Senatosu v 
rolarında, bu fıkrada sözü edilen, kar 
intibaklar sonucunda ulaşılacak derece 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli 
rar verilir. 

iade ve tahsis işlemleriyle yeniden 
hakkında uyulacak esaslar ^Maliye Bak 
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5. Hâkimlik ve savcılık meslekleri ile Devlet Plânlama Teşkilâtı 
personeli : 

MADDE 26. — Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay başkan
lıkları ile Adalet Bakanlığında hâkimlik ve savcılık mesleklerinde 
"bulunanlarla bu meslekten sayılan görevleri yapanların ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtı personelinim kadro cetvelleri 'bu kanuna eklidir. 
Bu kadrolar hakkında 22 ve 23 ncü maddeler hükümleri uygulan
maz. 

Ancak, Devlet Plânlama Teşkilâtı personeli hakkında 25 nci mad
denin 4, 5, ve 6 ncı fıkraları 'hükümleri saklıdır. 

6. Katma bütçeli kurumlar : 

MADDE 27. — Bu kanunun kadrolarla ilgili 22, 23 ve 25 nci mad
deleri hükümleri, katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

7. Yurt dışı kadrolarda çalıştırılan Devlet memurlarının aylık
ları : 

MADDE 28. — Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dâhil kadro
larında görev alan Devlet memurlarımın, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 156 ncı maddesi uyarınca ödenecek aylıkları; aynı 
kanunun 157 nci maddesinde öngörülen katsayıların bütçe kanunla
rına ek kanunlarla veya gelecek yıl bütçe kanunu ile tespitine kadar; 
bulundukları veya terfian atandıkları veya 13 . 11 . 1971 tarihli ve 
7/3434 sayılı Kararname ile 1589 sayılı Kanuna göre çıkarılan ve çı-

lYûtvc K'irma Ko 

edilen esaslara göre düzenlenen 
kadro cetvelleri Bütçe Kanunun 
kadro cetvelleri hakkında 22, 2 
namaz. 

12 . 3 . 1964 günllü ve 440 
Müesseseleri ve İştirakler 'hakk 
sindeki 3 yılllık süre 218 . 2 . 1 

5. Cunihuîlbaşkanhğı, 'Cumh 
kimlik ve iSavcıüık meslekleri ile 

MADDE 26. — Cumhurbaş 
Meclisi ve Devlet Pllânlama Teş 
Danıştay ve Sayıştay Başkanlık 
lik ve (Savcılık mesleklerinde b 
revleri yapanların kadro cetvel 
hakkındja 22, 23 ve 25 nci mad 

Ancak Devlet Plânlama Teşk 
denin 4, 5 ve 6 ncı fıkraları hü 

6. Katma bütçeli kurumlar : 

MADDE 27. — Tasarının 27 

7. Yurt dışı kadrolarda ça 
ları : 

MADDE 28. — Kurumların 
larında görev allan Devlet memu 
Kanuamıuaı değişik 156 -ncı mad 
tarih ve 7/5519 sayılı Bakanlar 
kamuna;!, gösterilen enısaılterle 
ve karar 'hükümlerine göre Öden 
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karılacak olan kanun hükmündeki kararnameler hükümlerine göre 
intibak ettirildikleri dereceler için, halen ödenmekte olan döviz mik
tarlarını geçmeyecek şekilde ödenir. 

Memurun eline geçmesi gereken döviz miktarının muhafazası yö
nünden, Türk parası ile yabancı paralar arasında vukubulaeak de
ğer değişiklikleri nazara alınır. Türk lirası tutarında artış suretiyle 
meydana gelecek fark. maaş bardrolarmda açılacak ayrı sütunda gös
terilir ve bu fark vergiye tabi tutulmaz. 

Bu kanuna tabi kuruluşların yurt dışı kadrolarında sürekli görev
de çalıştırılan idarî memurlar ile telsizcilerin aylıkları da yukardaki 
esaslar dâhilinde işleme tabi tutulur. 

8, Eski sözleşmeli yabancı personelin ücretleri : 

MABDE 29. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile uygulan
masına son verilen 4/10195 sayılı Kararnameye bağlı yönetmelik 
hükümlerine göre veya (E) cetvelinden alman kadrolarda istihdam 
edilmekte iken yabancı uyruklu oldukları için intibakları yapılmayan 
kimselerin, sözleşme ile çalıştırılmalarına devam olunabilir. 

Bunlara ödenecek sözleşme ücretleri, 1973 malî yılında, eski söz
leşme ücretlerinin % 20 faslasıyle tespit olunur. 

ikinci kısım : Sosyal Yardım ve yan ödemelere ilişkin hükümler : 

A) Aile yardımı : 

MADDE 30. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 
nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 -156 
neı maddeleri gereğince ödenecek olan aile yardımı, 1973 malî yılında 
yalnız çocuklar içim verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için 10 liradır. 

159 — 

Bütee Karma Komisyon 

a) Sürekli görevle yurt dışında 
ları mahalde ellerine geçmesi gereken 
hafazası yönünden, Türk parası ile y 
bulaeak değer değişiklikleri ayrıca n 
rında artış suretiyle meydana gelecek 
lacak «Para değeri değişikliğimden do 
gösterilir. Bu fark vergiye tabi tutul 
konulacak ödenekle karşılanır. 

b) Aylık, çocuk zammı ve ilk dö 
göstergeler dışında, ilgililere her ne 
ödemeler tutakları yurt dışına transfe 

8. Eski sözleşmeli yabancı person 

MADDE 29. — 657 sayıllı Devlet 
lanmasına son verilen 4/10195 sayılı 
hükümlerine göre veya (E) cetvelind 
edilmekte iken yabancı uyruklu oldu 
yan kimselerin, sözleşme ile çalıştırılm 

Bunlara ödenecek sözleşme ücr 
ücretleri 2 000 liraya kadar (2 000 d 
dar (3 000 dâhil) % 30, 3 000 liran 
sıyle tespit olunur. 

ikinci kısım : Sosyal yardım ve yan 

A) Aile yardımı : 

MADDE 30. — Tasarının 30 mcu 
miştir. 
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B) Doğum yardımı : 

MADDE 31. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci 
ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 'Personel Kanununun 176 ncı 
maddeleri gereğince ödenecek olan doğum yardımı, 1973 malî yılı için 
kesintisiz 200 lira olarak ödenil-. 

(') Ders (/öreri ücreti : 

MADDE 2rl. — I - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunımun deği
şik 176 ncı maddesi 'gereğince eğitimi ve öğretim kurumları ile okul 
ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üyeleri veya diğer 
Devlet •memurlarına .saat 'basma ek ders ücreti, 1973 malî yılında aşa
ğıdaki miktarlar ürerinden ödenir : 

Gündüz Gsce 

a) Yüksek okullarda : 
Öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 

b) Diş hekimi, eczacı ve mühendis yetiştiren 
okullar île yüksek dereceli teknik okullarda : 
öğretim görevlisi, öğretmen 
Boçsîit 
Profesör 

ç) Orta dereceli okul ve kurslarda ders görevi 
verilenler : 10 15 

d) Kuramların elemanlarının yetiştirilmesi ile 
ilgili meslekî okul ve kurslarda : 

1. Aslî görevi öğretmenlik olmayan' kurum per
soneli 20 25 

20 
30 
40 

30 
40 
50 

30 
40 
50 

40 
50 
60 

Jîiitec Karma K 

11) Doğum ı/o relimi : 

MADDE 31. — Tasarının 3 

(') Der;-; (/öreri ücreti : 

MADDE 32. — 1) 657 sa 
ğişik 176 ncı madldesi gereğinc 
ve kursla.rda ek ders okutan 
T>ovli?.'u .ın'Dimııiiarım saat başın 
ğıdaki rnlktariar üzerinden öd 

,a) Yüksek okullarda : 
öğretüm görevlilsi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 
b) Diş 'hekimi, eczacı ve 

okullar ile yüksek dereceli tek 
öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 
e) Orta dereceli okul ve 

verilenler 
d) Kurumların elemanlar 

ilgili meslekî okul ve kurslarda 
1, Aslî görevi öğretmenlik 

soneli : 
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Gündüz Gece 

2. Kurum dışından sağlanan ve öğretmen ni
teliğini ihraz etmemiş bulunan personel ile 
Uhdesinde resmî görev bulunmayan kişiler 30 35 

3. Aslî görevi öğretmenlik olanlar ile öğret
men niteliğine haiz olanlar ve millî güven
lik derslerine giren subaylar 15 20 

4. (a) fıkrasındaki personel (a) fıkrasında belirtilen miktarlar 
II - 1469 ve 1472 sayılı kanunlarla üniversite ve akademilere bağ

lanan yüksek okullarda ders vermek üzere : 

a) Aynı şehirde görevlendirilen öğretim üyeleri ve yardımcıla
rı, öğretim görevlileri ve diğer Devlet memurlarının ders ücretleri, 
(I) numaralı bendin (a) ve (b) fıkralarındaki gece ve gündüz sütun 
larında yazılı miktarlar üzerinden ödenir. 

b) Başka şehirden görevlendirilen öğretim üyeleri ve yardımcıla
rı, öğretim görevlileri ve diğer Devlet memurlarının ders ücretleri, 
(I) numaralı bendin (a) ve (b) fıkralarındaki gece ve (gündüz sütun
larında yazılı miktarların (3) misli olarak ödenir. 

Karadeniz Teknik üniversitesinde ders vermek üzere başka üni
versitelerden temin olunan öğretim üye ve yardımcıları ile öğretim 
görevlilerine de (I) numaralı bendin (a) ve (b) fıkralarının gündüz 
sütunundaki miktarların 3 misli tutarında ders ücreti ödenir. 

Orta ve yüksek dereceli okullarda mevcut öğretmenlere, ders gö
revi verilmek suretiyle doldurulamayan boş dersler, Devlet memuru 
olan ve olmayan kişilere ders görevi ücreti verilmek suretiyle gördü-
rülebilir. Ancak bu şekilde bir kişiye, öğretmen ve öğretim üyelerinin 
aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları ders saati sayısından 
fazla ücretle ders verilmez. 

III - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 
sayılı Kanunla değişik 150 nci maddesi uyarınca kendilerine ders gö-

lSütç.e Karma Komisyon 

2. Kurum dışından' sağlanan ve öğ 
ğini ihraz etmemiş bulunan personel 
resmî görev bulunmayan kişiler 

3. Aslî görevi öğretmenlik olanlar 
niteliğine haiz olanlar ve millî güvenl 
giren subaylar 

4. (a) fıkrasındaki personel 

II - 1469 ve 1472 sayılı kanunlarla 
lanan yüksek okullarda ders vermek ü 

a) Aynı şehirden görevlendirilen 
rı öğretim görevlileri ve diğer Devlet 
(I) numaralı bendin (a) ve (b) fıkr 
tunlarında yaızılı miktarlar üzerinden 

b) Başka şehirden görevlendirilen 
ları, öğretim görevlileri ve diğer Dev 
ri, (I) numaralı bendin (a) ve (b) fık 
tunlarımda yazılı miktarların (3) misli 

Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
versitelerde temin olunan öğretim üye 
revlilerine de (I) numaralı bendin (a) 
tunlarındaki miktarların 4 misli tutarı 

Orta ve yüksek dereceli okullarda 
revi verilmek suretiyle doldurulamaya 
olan ve olmayan kişilere ders görevi 
dürülebilir. Ancak bu şekilde bir kişiy 
rinin aylık karşılığı okutmakla yüküm 
yısından fazla ücretle ders verilmez. 

III - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvve 
sayılı Kanunla değişik 150 nci maddes 
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revi verilenler hakkında da, yukarda yazılı esaslar ve miktarlar uy
gulanır. 

IV - Ek ders görevi ücreti, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile 
ek ders ücretleri hakkındaki 439 sayılı Kanun ile ıSağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek ö37 sayılı Ka
nunda, maaş karşılığı okutulmakla yükümlü bulunulan haftalık ders 
saatlerinden fazla okutulan ders saati için ödenir. 

Ancak, ders görevi ücreti verilmek suretiyle okutulan ders saati 
sayısı, haftada, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı her de
recedeki okullar ile yüksek okullar ve lise ve dengi okullarda (12); 
ortaokul ve dengi okullarda (9); yüksek okullardaki atelye öğret
menleri için (14); lise ve dengi okullardaki atelye öğretmenleri için 
(18); köy ve ilçe bölge kurslarında görev atelye öğretmeleri için (10) 
saati geçemez. 

V - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü mad
de gereğince harp okulları, sınıf okulları, harp akademileri ve Gül-
hane 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 senatosunca kabul edilmiş bulunan askerî perso
nelden, aslî öğretim üyesi olmayanlara, 

1973 malî yılında saat başına ders görevi ücreti, öğretim görevlisi 
için 30 lira, doçent için 40 lira, profesör için 50 lira üzerinden ödenir. 
Ödenecek bu ücretler, üniversite tazminatına halel getirmez, ücretler 
hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Büt:ee Karma K 

revi verilenler hakkında da y 
gulanır. 

IV - Ek ders görevi ücreti, 
ve orta dereceli okullar öğret 
ders ücretleri, hakkındaki 439 
dım Bakanlığı Teşkilât ve Me 
da, maaş karşılığı okutmakla 
lerinden fazla okutulan ders s 

Ancak, ders görevi ücreti 
sayısı, haftada Sağlık ve ;Sosy 
cedeki okullar ile yüksek ok 
ortaokul ve dengi okullarda (9 
leri için (14); lise ve dengi ok 
köy ve ilçe bölge kurslarında 
saati geçemez. 

V - 926 sayılı Türk Silâ 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sa 
de gereğince, harp okulları, sı 
hane Askerî Tıp Akademisind 

a) üniversitelerim, sivil öğ 
b) Profesör ve doçent un 

niteliği üniversite senatosunca 
nelden, aslî öğretim üyesi olm 

1973 malî yılında saat başı 
için 30 lira, doçent için 40 lir 
nir. ödenecek bu ücretler, üni 
retler hakkında 7244 sayılı Ka 
maz. 
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D) Konferans ücreti : 
MADDE 33. — I - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 

ncı maddesine göre, üniversite veya fakülte yönetimi kurullarınca sap
tanan öğretim programı dışında, konferans verenlerden : 

a) Üniversite öğretim üyelerine 125, 
fb) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 100, 
Lirayı aşmamak üzere, kurumlarınca tespit olunan miktarda kon

ferans ücreti ödenir. 
II - 3 . 8 . 1971 tariMive 1467 sayılı Harp Akademileri Kanunu

nun 11 nci maddesi gereğince konferans verenlerden; 
Türk ve yabancı sivil memurlara (Ders saati başına) 40, 
Türk ve yabancı general, amiral ve subaylara (Ders saati 
(başına) 50, 
Lira konferans ücreti ödenir. 

E) Fazla çalışma ücreti : 

MADDE 34. — 1973 bütçe yılında 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 173 nci maddesine göre öde
necek fazla çalışma ücretlerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

I - Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine gö
re, Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konulan fazla çalışma prog
ramlarına dayanılarak saat basına yapılacak ödeme miktarları aza
mî - asgarî hadleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında 2 — 20 TL. 
b) Teknik hizmetler sınıfında 2 — 20 TL. 
c) Diğer sınıflarda 2 — 15 TL. 
II - a) Görevlerinin niteliği gereği fazla çalışma programı uy

gulanmasına olanak bulunmayan emniyet hizmetleri sınıfında görev
li Devlet Memurları ile Millî İstihbarat Teşkilâtı mensuplarından ope
rasyon, değerlendirme ve destek hizmetlerini yürüten personele ayda 
200 lira fazla çalışma ücreti ödenir. 

Bütçe Karma Komisyonu 

D) Konferans ücreti : 

MADDE 33. — Taşanımı 33 ncü 
tir. 

E) Fazla çalışma ücreti : 

MADDE 34. — 1973 Bütçe yılında-
rilen 657 sayılı Devlet Memurları Ka 
göre ödenecek fazla çalışına ücretlerine 
lirtilmiştir. 

I. Devlet memurları fazla çalışma 
göre, Bakanlar Kurulu kararıyle yür 
ma programlarına dayanılarak saat b 
tarları azamî - asgarî hadleri aşağıda 

a) Sağlık ve yardımcı sağlık hizm 
b) Teknik hizmetler sınıfında 
c) Diğer snıflarda 

II. - a) Görevlerinin niteliği; 
Gereği fazla çalışma programı uy 

mayan emniyet hizmetleri sınıfında g 
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Bu fazla çalışma ücreti; aylıksız izin, yıllık izin, yurt dışına gön
derilme, görevden uzaklaştırılana, tutuklu bulundurulma, işe gelme
me ve mehil müddeti içinde işe başlamama halleri dışında kesilmez. 

ib) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte veya bun
lara bağlı yüksek okullarda ve akademilerde gece öğretiminin devam 
ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve müdürlere 600, fakülte sekre
terlerine 500, müdür ve şeflerine 450, fakülte yönetim kurullarınca 
görevlendirilecek memurlardan yardımcı hizmetler sınıfında bulu
nanlara 300 ve diğer sınıflarda bulunanlara 400 lira aylık fazla çalış
ma ücreti ödenir. 

III - 057 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 ısayılı Kanunla 
ilâve edilen ek geçici 6 ve 9 ncu maddelerde yazılı kurumlar perso
neline ödenecek fazla çalışma ücreti hakkındaki esaslar kurumlarca 
hazırlanacak ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin gö
rüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulundan geçirilecek yönetmelik
lerle düzenlenir. Bu yönetmeliklerden mahallî idarelerle (il özel ida
releri ve belediyeler) ilgili olanlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü, alındıktan sonra içişleri Bakanlığı tarafın
dan hazırlanır. 

IV - Yasama meclislerinin çalışma özelliği bakımından; Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi personeline, Devletin diğer personeli 
için tanınan sürenin iki katımı geçmemek ve saat ücreti ise Devletin 
diğer personeli için tanınan miktarlara bağlı kalınmak kaydı ile fazla 
çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışıma esasları Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlık Divanlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle 
saptanır. 

V - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli meslekî ve teknik 
öğretim okulları ile kurumların atelye ve bölümlerinde, döner serma
ye siparişleri üzerine, işin gereği olarak, mesai saatleri dışında çalış
tırılanlara (öğretmen, teknisyen, usta, öğretici, atelye şefi ve idareci
lere) normal mesai aylarımda en çok (48) saat, tatillerde de günde (8) 

Bütçe Karma K 

Millî istihbarat Teşkilâtı men 
ve destek hizmetlerini yürüt 
lışma ücreti ödenir. 

Bu fazla çalışma ücreti; a 
gönderime, görevden uzakla 
zeretsiz işe gelmeme ve mehi 
leri dşında kesümez. 

b) Gece öğrenimi yapanı ü 
lara bağlı yüksek okullarda v 
vam ettiği sürece gece çalışa 
sekreterlerine, 600 müdür ve ş 
larınca görevlendirilecek mem 
da bulunanlara 3Q0 ve diğer s 
fazla çalışma ücreti ödenir. 

III. - 657 sayılı Devlet Mem 
ilâve edilen ek geçici 6 ve 9 
sonelinle ödenecek fasla çalışm 
larca hazırlanacak ve Maliye B 
ndn görüşü alındıktan sonra 
yönetmeliklerle düzenlenir. B 
(İl özel idareılıeri ve belediyele 
Devlet Personel Dairesinin gör 
tarafından hazırlanır. 

IV. - Yasama Meclislerindi 
huriyet ISenatosu ve Millet Me 
nel için tanınan sürenin iki 
Devletin diğer personeli için 
kaydı ile fazla çallşma yaptın 
huriyet ıSenatosu ve Millet Me 
cak yönetmeliklerle saptanır. 

V. - MM Eğitim Bakanlığı 
nik öğretim okulları ile kuru 
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saati geçmemek kaydıyle, okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, 
beher saati (10 - 14) lira arasında, fazla çalışma ücreti ödenir. 

F) İş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zammı : 

MADDE 35. — I - 057 ısayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sa
yılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen ek maddede yer alan iş güç
lüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamlarının, 24 . 1 . 1972 tarihli 
ve 7/3780 .sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5 . 8 . 1972 tarih ve 7/4821 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve bu kararlara ek olarak çıkarılan ka
rarnamelerde tespit edilen esas ve miktarlar üzerinden 1973 malî yılın
da da ödenmesine devam olunur. 

Bakanlar Kurulu, ilgili kurumların isteği, Devlet Personel Daire
sinin görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile, 1973 malî yılında söz ko
nusu kararnamelerde değişiklik yapmaya ve ek kararnameler çıkar
maya yetkilidir. Ancak bu kararnamelerde tespit olunacak iş güçlüğü 
zammı 800 lira, iş riski zammı 400 lira ve teminindeki güçlük zammı 
ise 1 400 liradan fazla olamaz. 

II - Aşağıdaki yazılı görevler için Bakanlar Kurulu kararı alın
maksızın ödeme yapılır : 

a) Emniyet hizmetleri sınıfında görevli Devlet memurlarına ay
lıksız izin ve yurt dışına gönderilme, tutuklu bulunma, görevden uzak
laştırılma, işe gelmeme ve mehil müddeti içinde işe başlamama halleri 
dışında ayda 400 lira iş riski zammı, toplum polisinde çalışanlara ayrı
ca ayda 250 lira iş güçlüğü zammı, 

b) Sayıştaya hesap vermekle yükümlü nakit saymanları ile ver
gi dairesi müdürlerine ayda 400 lira iş riski zammı, 

Bütçe Karma Komisyonu 

sermayesi siparişleri üzerine, İşin g 
dışında çalıştırılanlara (öğretmen, tek 
şefi ve idarecilere) normal mesai ayla 
de de günde 8 saati gleçmemek kayd 
sermaye hâsılatından, beher saati110 -
ücreti ödenir. 

F) İş riski, iş güçlüğü ve teminindek 

MADDE 35. - I. — 057 sayıOı Devl 
sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile get 
iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç 
tarihli ve 7/3780 sayılı Bakanlar Kuru 
rih ve 7/4821 sayılı Bakanlar Kurulu 
olarak çıkarılan kararnamelerde tesp 
üzerinden 1973 malî yılında da ödenme 

Bakanlar Kurulu, ilgili kurumlan 
görüsü ve Maliye Bakanlığının teklifi i 
nusu kararnamelerde değişiklik yapma 
maya yetkilidir. Ancak bu kararnamel 
lüğü zammı 800 lira, iş riski zammı 40 
lük zammı ise 1 400 İradan fazla olamaz 

II. Aşağıdaki yazılı görevler için 
maksızın ödeme yapılır : 

a) Empıiyet hizmetleri sınıfında gö 
lıksız izin ve yurt dışına gönderilme, 
uzaklaştınlma, mazeretsiz işe gelmeme 
başlamama halleri dışında ayda 400 lir 
lisinde çalışanlara aynca ayda 250 lira 

b) 'Sayıştaya hesap vermekle yük 
vergi dairesi müdürlerine ayda 400 lir 

I 
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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 kurumların nakit ve kıymet sorumluları da 400 
liraya kadar «iş riski zammı» ndan faydalanırlar. 

III - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla 
eklenen ek geçici 6, 9, 12, 13 ve 14 ncü maddelerde zikredilen kurum
lar personeline, bu maddede yazılı zamlar 657 sayılı Kanunun kap
samına giren daireler personeline verilecek zamların kapsam ve mik
tarını aşmamak kaydıyle ödenebilir. 

Bu ödemelerin esasları ek geçici 9, 12, 13 ve 14 ncü maddelerde 
yazılı kurumlar için ilgili (kuruluşlarca, ek geçici 6 ncı maddede yer 
alan kurumlar için de İçişleri Bakanlığınca Devlet Personel Dairesinin 
görüşü alınmak suretiyle hazırlanacak ve Maliye Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilecek yönetmeliklerle tes
pit olunur. 

MADDE 36. —- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa, 30 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi 
ile ilâve edilen ek 3 ncü maddede yer alan iş güçlüğü ve iş riski zam
mının, 14 . 9 . 1972 tarih ve 7/5022 sayılı Bakanlar Kurulu kararın
da tespit olunan esas ve miktarlar üzerinden, 1973 malî yılında da 
ödenmesine devam olunur. 

MADDE 37. — I - 7 . 9 . 1971 tarih ve 7/3082 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Fazla Çalışma 
Yönetmeliği gereğince fazla çalışma programları hazırlanıp Bakanlar 
Kurulu kararıyle yürürlüğe konuluncaya kadar; 

a) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği il ve bölgelerde çalışan 
sağlık ve yardımcı sağlık personeline, 26 . 8 . 1963 tarihli ve 6/2150 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen yönetmelik ve bu yö
netmeliğe ek olarak çıkarılmış bulunan yönetmeliklerde tespit olu-
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c) Gümrük muhafaza ve 
200 lira iş güçlüğü zammı, 

d) 657 sayılı Kanuna 1327 
9 ncu maddede yazılı kurumlar 
400 liraya kadar «İş Riski Zam 

III. - 657 sayılı Devlet Mem 
eklenen ek geçici 6, 9, 12, 13 v 
ruımıllar personelime, bu madded 
kapsamına giren daireler perso 
•miktarını aşmamak kaydıyle öde 

Bu ödemelerin esasları ek g 
yazılı kurumlar için ilgili ku 
yer lalan kurumlar için de İçıi'ş 
Dairesinin görüşü alınmak sure 
lığının teklifi üzerine Bakanla 
liklerle tespit olunur. 

MADDE 36. — Tasarının 
miştir. 

MADDE 37. — Tasarının 3 
miştir. 
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nan esaslara göre verilen «Mahrumiyeıt tazminatı» ile «Seyyar hiz
met tazminatı» nın, 

b) 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
göre tam gün çalışma yapanlara verilen tazminatın, 

ödenmesine devam olunur. 
II - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 ncü maddesine 

göre çıkarılacak tüzük yürürlüğe girinceye kadar; 
a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanuna göre 

verilen ve aynı kanunda belirtilen nispet ve miktarlar uygulanmak 
suretiyle bulunacak miktardaki ikramiyenin, 

b) 3201 sayılı,Emniyet Teşkilâtı Kanununun 86 ncı maddesi ge
reğince para mükâfatı öngörülenlere, yeni derecelerinin karşılığı 
olan eski aylık tutarlarına aynı kanunun 86 ncı maddesinde belirti
len nispetlerin uygulanması suretiyle bulunacak miktardaki para mü
kâfatlarının, 

ödenmesine devam olunur. 

G) Yiyecek yardımı : 

MADDE 38. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci 
maddesine göre yiyecek yardımı Yönetmeliği çıkıncaya kadar Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde (Jandarma dâhil) görevli Devlet memurları ile 
ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelere yiyecek yardımı karşılığı olarak 
ayda 75 lira ödenir. 

Bunlardan ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerin askerî tıbbiye öğ
rencileri gibi iaşelerine devam olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hazine ve kamu kuruluşlarına ait hükümler : 
Birinci kısım : Hazine işlemleri : 

A) Hazine bonoları ve avans işlemleri : 

MADDE 39. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci 
maddesinde yazılı ödemeleri zamanında yapabilmek ve tahsilatın gös-

Bütee Karma Komisyo 

(i) Yiyecek yardımı : 

MADDE 38. — Taşanının 38 nci m 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Haşine ve k 
Birinci kilsim : Haz 

A) Hazine Bonoları ve avans işle 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu m 
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tereceği mevsimlik dalgalanmaların, bu ödemelerin olumsuz yönde 
etkilenmesini önlemek amaçları ile 1973 malî yılında T. C. Merkez 
Bankasından yeteri kadar kısa vadeli avans almaya, gerçek ve tüzel 
kişilerin Hazineye yatırmak isteyecekleri paralar karşılığında en çok 
bir yıl vadeli Hazine bonoları çıkarmaya ve ayrıca, çıkarılacak Hazi
ne bonoları T. C. Merkez Bankası vasıtasıyle de gerçek ve tüzel kişi
lere sattırmaya ve gerektiğinde satınaldırmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Kullanılacak avansın ve çıkarılacak Haşine bonolarının miktar
ları Maliye Bakanlığı ile T. C. Merkez Bankasınca müştereken tespit 
olunur. 

MADDE 40. — 1973 malî yılında vâdesi gelen 1972 malî yılma ait 
Hazine bonoları mukabilinde, hamillerinin isteği üzerine uzun vadeli 
Devlet tahvilleri vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu maksatla çı
karılacak tahvillerin faiz nispeti, ihraç fiyatı itfa süresi ve diğer şart
ları Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Tahvillerin faiz ve be
delleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve bu değiştirmeye ilişkin bütün iş
lemler, her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahviller, kamu ku
rumlarının yapacakları artırma ve eksiltme ve sözleşmelerde teminat 
olarak ve Hazinece satılan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde, iti
barî değerleri üzerinden kabul olunur. 

B) İç istikraz tahvilleri : 

MADDE 41. — üçüncü maddede tespit edilen miktara kadar iç 
istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz 
nispeti, ihraç fiyatı, itfa süresi ve diğer şartlan Bakanlar Kurulu ta
rafından tespit olunur. Tahvillerin faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili 
ödemeler ve istikraza ilişkin bütün işlemler, her türlü vergi ve resim
den muaftır. Bu tahviller kamu kurumlarının yapacakları artırma, ek
siltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve Hazinece satılan millî emlâk 
bedellerinin ödenmesinde, itibarî değerleri üzerinden kabul olunur. 

Bütçe Karma K 

'MADDE 40. — Tasarının 4 

B) İç istikraz tahvilleri : 

MADDE 41. — Tasannraı 4 



Hükümetin teklifi 

C) Program ve proje kredisi ile dış istikraza ilişkin hükümler : 

MADDE 42. — a) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya 
yabancı banka ve kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar ge
reğince, program ve proje kredisi olarak veya belli hizmetler için sağ
lanacak yardımlardan 1973 malî yılında elde edilecek imkânlarım Türk 
Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan büt
çeye gelir, diğer taraftan ilgili daireler bütçelerinin özel tertiplerine 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1972 ve daha önceki yıllarda, aynı maksatlarla temin edilmiş bu
lunan Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkın
da da yukarda yazılı esas dâhilinde işlem yapılabilir. 

b) Yabancı devletler veya uluslararası kurumlardan anlaşmala
rı gereğince sağlanarak genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli 
idareler bütçelerinde yer alan proje kredileri karşılıklarından daha 
fazla kredi kullanma imkânı hâsıl olduğu takdirde, fazla kredi im
kânlarını ilgili idare bütçelerinin (B) cetveline gelir ve gider bütçe
sinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) 28 . 5 . 1970 gün ve 1265 sayıliN Kanun ile onaylanan ve Millet
lerarası Para Fonu Anasözteşmesinin bâzı maddelerini değiştiren ve 
yeni bâzı maddeler ekleyen anlaşma hükümlerine güre sağlanan özel 
çekme haklarının hâsıl ettiği Türk Lirası karşılıklarını bütçeye gelir 
ve bu konuda yapılacak geri Ödemelerin gerektirdiği meblâğları Ma
liye Bakanlığı Bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Baka
nı yetkilidir. 

d) Yabancı devletler ve milletlerarası kurumlarla yapılmış veya 
yapılacak anlaşmalar hükümlerine göre; Hükümetimizle bu devlet 
veya kurumlar tarafından sarf, mahal veya gayesinin müştereken tes
piti mukarrer mablâğ ve söz konusu anlaşmalar ahkâmının tatbiki 
dölayıısıyle sarfı gerekecek parayı, 

Bütçe Karma Komisyon 

(!) Program ve proje kredisi ile 

MADDE 42. — a) Yabancı Devle 
ya yaibancı banjka Ve kurumlarla yap 
lar gereğince, belli hizmetler, tajajhhü 
için sağlaTiiaicıalk yajrdımliajr ile program 
malî yılımda eldie edilecek imlkânların 
zeme ve hizmet (bedellerini 'bir tara 
raftan iîıgiili daireler toütçele^Mn 
detmeye Miaîdıye Bakanı yetkilidir. 

İlgili daıii'eiîeır Ibütçelerinje öl&enıelk 
içimcte ihareıaimamıayıan bakiyeler eırtıelsi 
devııfolunur. 

1972 ve ddhıa önceki yıllarda aynı 
lunan Türk Lirası karşilıiklan ile ımia 
kniıdla da yukıaırdja yazılı esaslar idâibili 

b) Yabanca Devletler veya Ulus 
malan gereğince sıağlanlairak Genel B 
ma ibüteıeli idareîeır fcübçeleirinfd'e yieı 
larından daha fazla krıeldi kullanma 
de, fazla kredi imfcanîlaırıını ilgili ida 
gslir ve gider 'bütrssmllaı ilgili tertibi 
Bakanı ysik-üJdir. 

c) 28 . 5 . 1070 gün ve 12!&5 slay 
letlerarası Para Fonu Anla&b l̂eşımesini 
ve yeni Ibâzı mialddleler ekleyen Anl 
nan özel çekme haklaınoıın hâsıl ett 
bütçeye gelir ve bu konuda yapılaca 
meblâğları Maliye Bakanlığı bütçesin 
Maliye Balkanı yetkilidir. 

d) Yabancı Devletler ve Milletler 
ya yapılacak 'aklaşmalar hükümlerine 
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aa) Yabancı devlet, kuruluş ve milletlerarası kurumlardan sağ-
laıumış veya sağlanacak hibe yardımlarıyle proje veya program kre
dilerinin 'hâsıl ettiği veya edeceği Türk Lirası karşılıklarından, 

fob) Bu şekilde tahassül eden Türk Lirası karşılıklarından evvel
ki yıllarda yapılan ikrazların tahsil olunacak faiz ve resülmallarm-
dan, 

cc) Hükümetimizce yabancı devlet kuruluş veya milletlerarası 
kurumlardan düşük faizle sağlanan kredilerin daha yüksek faizle kul
landırılması neticesinde tahassül eden veya edecek olan faiz fark
larından (bu kredilerle ilgili olarak müstakrizlerle yapılan anlaşma
larda bu konu ile ilgili hükümlerin mahfuz kalması kaydıyle) 
ayırarak muayyen hesaplara yatırmak veya tespit edilen amaç
lar için kullanmak üzere bütçeye gelir ve gider kaydetmeye ve bun
ları ısarfa Maliye Bakanı yetkilidir. 

e) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Haizi
ne muamelesi olarak Devlet borçlarına karşılık harcanmış meblâğları 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 43. — Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya ya
bancı banka ve kurumlardan istikraz suretiyle sağlanan imkânları, 
ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyle anlaş-

Bütçe Karma Ko 

let veya, kurumlar tarafından 
ken tescilli mukarrer meblâğı 
tatbiki doiayıisiyle sarfı gerekec 

NATO Enifriastaüktür pro 
nraı 2 neti mlalddeısi (c) fıikajası 
kadar avans verilir. 

Verilecek Ibu avanslar M. ;S 
raatpülk türün inşa ve tfeisdısflkerriy 

ala) Yabama Devlet, kur 
sağlanın,ış veya sağlanacak h 
ram kredilerimin hâsıl ettiği v 
dan, 

bb) Bu şekilde tahassül e 
velki yılarda yapılan ikrazla 
iamndan, 

cc) Hükümetimizce yıaiba 
arası kurumlardan düşük faiz 
faizle kıülanıdınlmaso, neticesin 
faiz farklarımdan (Bu krediler 
lan anlaşmalarda bu kontu ile 
kaydiyle); 

Ayırarak mıuiayyen (hesapla 
lar için kuıllanımlalk üzere büt 
bunları ısarfa Maliye Bakanı ye 

e) 'Türk parlağı karşılıkMıra 
zine mulamelieöi olarak Devlet 
lağları lliü^eye gelir, ödenek 
yetkilidir. 

MAB'DE 43. — Tasarının 4 
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malar hükümleri gereğince kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz 
veya devretmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca ve yabancı ülkelerin kredi teşekküllerin
ce, kamu kurumlarına verilecek kredileri anlaşmalarındaki şartlariyle 
garanti etmeye; özel sektör kurumlarına verilecek kredileri Türk pa
rası kıymetini koruma mevzuatı çerçevesinde transfer garantisi ver
meye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 44. — Yıllık programla tespit edilen dış finansman iht-
yacmm karşılanması maksadıyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında 
kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmya, Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe girer. 
1972 ve daha önceki bütçe yıllarında akdedilmiş benzeri anlaşmalar 

hakkında da bu hüküm uygulanır. 

D) Özel hesap ve fonlara ilişkin hükümler : 

a) Özel hesap :, 

MADDE 45. — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 18 sa
yılı Kararın 4 ncü maddesi ile tesis edilen «özel hesap» m tasfiyesi 
beklenmeksizin, malî yıl sonunda bu hesap bakiyesinden Maliye Ba
kanlığı ve T. C. Merkez Bankası arasında mutabık kalınacak miktar 
bütçeye gelir kaydedilir. 

b) Kambiyo eşitlendirme fonu : 

MADDE 46. — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 18 sa
yılı Kararın 3 ncü maddesi ile tesis edilen «Kambiyo eşitlendirme fo-

Bütçe Karma Komisyo 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü 

D) Özel hesap ve fonlara ilişkin hü 

a) özel hesap : 

MADDE 45. — Türk Parası Kıyme 
yılı Kararın 4 ncü maddesi ile tesis ed 
beklenmeksizin, malî yıl sonunda bu 
kanlığı ve T. C. Merkez Bankası aras 
Bütçeye gelir kaydedilir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda ve 1973 
fonundan müstakriz ve bankalara y 
ödeme esasları bu hususta çıkarılaca 
Maliye Bakanlığı Bütçesine bu amaçl 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) Kambiyo eşitlendirme fonu : 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı m 
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nu» nda toplanan meblâğ, bütçeye aylık olarak gelir kaydedilir. Bu 
meblâğ T. C. Merkez Bankası kârları arasında gösterilmez. 

c) istikrar fonu : 

MADDE 47. — özel fonlardan : 
a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 nci ve 

16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanıla
rak, Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1901 gün ve 5/1280 sayılı kararı ge
reğince tesis edilen «İstikrar fonu» na yatırılacak paraların net ba
kiyesi, 

b) T. C. Merkez Bankasında NATO hesabında toplanan paralar
dan, Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 

c) 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası gereğince açılan, «Akaryakıt fiyat istikrar fonu' nun 10 mil
yon lirayı aşan kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 

d) Türk kültür ve varlığını tanıtma ve koruma fonu : 

MADDE 48. — Türk kültür ve varlığını tanıtma fonu faaliyetle
rindeki ödeneklerden bir fon kurmaya ve ilgili bakanlıklarla birlikte 
tespit edilecek esaslar dâhilinde, bu fondan ödeme yaptırmaya Maliye 
Bakamı yetkilidir. 

ikinci kısım : Hazine ve kamu kuruluşları ilişkilerine ait hüküm
ler : 

A) Harcama, plânları : 

MADDE 49. — 1973 malî yılında Maliye Bakanı, döner sermayeli 
kuruluşların, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin ve benzeri kurumlann 
iş programları gereğince yer ve zaman esasına göre harcama prog
ramlar^ gelir tahminleri ve fon akımı tablosu hazırlamalarını iste
yebilir. 

Bütçe Karma Ko 

c) İstikrar fonu : 

MADDE 47. — Tasarının 47 

d) Türk kültür ve varlığın 

MADDE 48. — Tasarının 48 

ikinci Kısım : Hazine ve ka 

A) IIarcama plânları : 

MADDE 49. — Tasarının 49 
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MADDE 50. — Hazine tarafından yıllık genel ödeme plânı yapı
labilmesi amacıyle, Maliye Bakanı, genel bütçeye dâhil dairelerden, 
belli edeceği süreler için ayrıntılı harcama programları hazırlamala
rını isteyebilir. 

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

B) Kredili alım - satım işlemleri : 

MADDE 51. — Genel bütçeye giren dairelerle katma bütçeli ida
reler : 

a) Maliye Bakanlığınca belirtilecek miktarları aşacak şekilde 
kredili mal ve hizmet alım ve satımı yapamazlar. 

b) Sözleşmeleri gereğince bütçe ödeneklerinden ne miktarlarının 
Kamu iktisadî Teşebbüslerinden sağlayacakları mal ve hizmetler kar
şılığı olduğunu Maliye Bakanlığına bildirmeye mecburdurlar. 

C) Özel otomatik ödenek : 

MADDE 52. — Genel bütçeye giren daireler ve katma bütçeli ida
relerin; 

a) Hazineye, belediyelere, belediyelere bağlı kuruluşlara, özel ida
relere ve Kamu iktisadî Teşebbüslerine her türlü vergi, resim, harç, 
gecikme zammı, kur farkı mal ve hizmet bedelleri şeklinde geçen yıl
lardan doğmuş borçlarının tasfiyesi için ilgili tertiplerine gereğine 
göre gelir ve ödenek veya doğrudan doğruya ödenek kaydetmeye, 

b) Belediyeler ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile olan cari he
saplarının ve karşılıklı borç ve alacaklarının mahsuben tasfiyesine; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu maddenin (b) fıkrası kapsamına giren daire, kurum ve mües

seseler, aralarındaki sözleşme hükümleri saklı kalmak şartıyle, her 
ay ısonu itibariyle diğer daire, kurum ve müesseselerden olan borç 
ve alacaklarını, izleyen ayın 15 nci gününe kadar Maliye Bakanlığı-

Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci m 

B) Kredili alım - satım işlevden : 

MADDE 51. — Tasarının 51 noi m 

(1) Özel otomatik ödenek : 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci m 
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ma bildirmekle yükümlüdürler. Maliye Bakanı, mahsup işlemlerinin 
kolaylıkla yerine getirilmesini sağlamak amacıyle, Kamu iktisadî Te
şebbüslerinin genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idareler
den bütçe yılı içinde doğacak olan alacaklarını, bu daire ve idareler 
bütçelerindeki ödeneklerinden mevkuf tutturmak suretiyle tahakkuka 
bağlatmaya yetkilidir. 

E) Belediyeler borç. tahkim ve terkin işlemleri : 

MADDE 53. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve iş
letmelerin 691 sayılı Kanunun ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanunu
nun 59 ncu maddesinin (a) fıkrası gereğince yapılan tahkimler so
nunda doğan Hazineye olan borçlarının, 1312 sayılı Kanuna göre ya
pılacak mahsup işlemleri sonunda kalan kısımları, terkin olunur. 

MADDE 54. — 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayılı Kanununun 2, 3, 
4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca tahkime tabi tutularak, taksit öde
meleri 3 . 10 . 1963 tarih ve 347 sayılı Kanunla kalkınma plânının 
2 nci 5 yıllık dönem sonumda başlaması kabul edilen borçlardan 
T. C. Merkez Bankasına yapılacak olan tediyelerin faiz ve anapara 
taksitleri için 1973 malî yılında ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz 
yürütülmez. 

Bütçe Karma K 

D) İller Bankasına verilec 

MADDE 53. — 1973 malî 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
hallî idare yatırımlarının fina 
liraya kadar avans vermeye 
tarafından tahsil olunarak do 
kanalıyle belediyelere ödenece 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

E) Belediyeler borç tahkim 

MADDE 54. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 
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F) Sermaye artışı ve kâra ilişkin hükümler : 
MADDE 55. — Kamu iktisadî Teşebbüslerinin yönetim veya mü

dürler kurullarınca onaylanan 1972 net kârları ile eski yıllar kârla
rından ödenmemiş sermayelerine mahsubedilmeyen miktarları büt
çeye gelir ve yıllık yatırım finansman programları gereğince serma
yelerine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek üzere bütçeye öde
nek ve gider kaydetmeye, Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 56. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yıllık yatırım ve 
finansman programları gerektirdiği takdirde, bütçeden sermayeleri
ne mahsuben ödeme yapabilmek veya meydana gelecek kârlarının 
sermayelerine mahsubunu sağlamak amaçlarıyle, kuruluş kanunların
da değişiklik yapılıncaya kadar, sermayelerini yeteri kadar af tırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu mdde hükmü döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

MADDE 57. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraMerinin yeniden dü
zenleme tedbirlerini gerçekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, 
yatıran ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek 
amaçlarıyle : 

a) Hazinece sermaye artu'imlarma katılınmasına, diğer Kamu ik
tisadî Teşebbüslerinin sermaye paylarının satınalınmasına; 

b) Hazinenin ve Kamu iktisadî Teşebbüslerinin sermaye payla
rını, diğer Kamu iktisadî Teşebbüslerine devrettirmeye ve onlar tara
fından da devraldırmaya; 

e) Bu işlemlerinin gerçekleşmesi amacıyle, gerekli meblâğı nite
liğine göre bütçeye gelir veya ödenek ve gider kaydettirmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bütçe Karma Komisyon 

F) Sermaye artışı ve kâra ilişkin hü 
MADDE 56. — Tasarının 55 nci m 

aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Tasarının 56 ncı m 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Kamu ortaklıkları 
düzenleme tedbirlerini gerçekleştirme 
mak, yatırım ve finansman programl 
mek amaçlarıyle : 

a) Hazinece sermaye artırımların 
iktisadî Teşebbüslerinin sermaye payla 

b) Hazinenin ve Kamu iktisadî 
larını, diğer Kamu iktisadî Teşebbüsl 
tarafından da devraldırmaya; 

c) 1570 sayılı ve 9 . 3 . 1972 tari 
sayılı T. C. Turizm Bankası Kanunun 
(B) ve (C) gruplarına ayrılmış bul 
(C) grubunun Hazinece de vr alınmasın 

d) Bu işlemlerinin gerçekleşmesi 
liğine göre Bütçeye gelir veya ödenek 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
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MADDE 58. — Sermayeleri tespit edilen limite ulaştıktan sonra 
elde edilen kârlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağına dair kanun
larında bir hüküm bulunmayan genel ve katma bütçeli dairelere bağlı 
döner sermayeli işletmelerin sermaye fazlası gelirlerini, genel bütçe
ye gelir kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 59. — Ortaklık şeklindeki Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin sermaye artırımında, kamu payı için, Türk Ticaret Kanununun 
288 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

O) tUT ile Hazine, DYB ve MB ilişkileri : 

MADDE 60. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 2 nci mad
desi dışında kalan Kamu iktisadî Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve 
finansman programında öngörülen yatırımlarının finansmanı için Dev
let Yatırım Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden yararlan

dırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 61. — a) iktisadî Devlet Teşekküllerinin ve diğer Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin geçmiş yıllarda ve 1973 malî yılında bir
birlerine, genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idarelere, Ha
zineye, Devlet Yatırım Bankasına ve T. O. Merkez Bankasına olan 
her çeşit borç ve alacakları ile dış borçlarını nakden veya hesaben 
tahsil veya tediye etmeye veya ettirmeye, bu işlemler sonuçlarını ge
reğine göre bütçeye gelir ve mevcut veya yeniden açılacak tertip
lere yeteri kadar ödenek ve gider kaydetmeye, 

b) 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayılı, 12 . 6 . 1963 tarihH ve 250 
sayılı ve 26 . 7 . 1965 tarihli ve 691 sayılı Tahkim kanunları ile 
5 . 9 . 1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırını 

Bankası Kanununun 27 nci maddesi gereğince doğan Hazine borç ve 
alacaklarını, yukardaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için yahut 
yıllık yatırım ve finansman programının gereği olarak ya da küçük 
meblâğların hesaplardan tasfiyesi amacıyle, kısmen veya tamamen er
ken tahsil ve ödemeye, 

Bütçe Karma K 

MADDE 59. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

(!) İDT ile Hazine, DYP, v 

MADDE 61. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 
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Maliye Bakanı yetkilidir. 
e) 250 sayılı Kanun haricolmak üzere, (b) fıkrasında sözü edilen 

tahkim kanunları uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemle
ri faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için, geçmiş yıllar vâdelerine 
ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunların uygulanmasından ötürü 
Hazineye borçlu olan kurumlardan da faiz aranmaz. Bu yıla kadar 
erken ödemeye tabi tutularak faiz ödenmeyen kurumların bu faizlere 
ilişkin olarak tarh, tahakkuk, veya tahsil işlemleri yapılmış vergi, 
resim ve harçlar terkin veya ret ve iade olunur. 

d) (b) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları dolayısıyle Hazi
nenin, kamu kuruluşlarına olan borçları Devlet iç istikraz tahvilleri 
vermek suretiyle tasfiye olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vâdele
rine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince yapılacak mahsup 
işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider kaydının yapılmasında 
yukardaki (a) fıkrası hükümleri uygulanır ; 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bütçe işlemleri : 

Birinci kısım : Borç ödemeleri ve diğer işlemler : 

A) Geçen yıllar borçları : 

MADDE 62. — I - Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idarelerin 
geçen yıllara ait karşılıklı borçları «Dağıtılamayan transferler» prog
ramının «Eski yıllar borçları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde; 
a) 1972 yık Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, il

gin oldukları program tertiplerindeki Ödeneklerden bu faaliyete; 
b) 1928 -1971 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka

nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1973 yılı Bütçesinin (100 kod 
munaralı personel giderlerine ilişkin harcama kalemleri hariç) ilgili 
oldukları program tertiplerine dâhil ödeneklerden bu faaliyette; 

Maliye Bakanlığınca aMarılacak ödenekten ödenir. 

Bütçe Karma Komisyon 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bütçe işlem 

Birinci Kısım : Borç ödemeleri ve d 

A) Geçen yular borçları : 

MADDE 63. — Tasarının 62 nci m 
aynen kabul edilmiştir. 
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II - Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idarelerin Kamu İkti
sadî Teşebbüslerine, belediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere ve 
şahıslara olan karşılıklı veya karşılıksız eski yıllar borçları, Maliye Ba
kanlığı Bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, ilgili daire veya idare
nin mevcut veya yeniden açılacak terıtiplerine Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten ödenir. Bu konuda gerekli işlemleri yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

H) İlâma bağlı borçlarla emeldi ikramiyesine ilişkin hükümler : 

MADDE 63. — Maliye Bakanlığı Bütçesi ile katma bütçelerin 
«Dağıtılamayan transferler» programında yer alan «Emekli Sandığı
na ödemeler» ve «İlâma bağlı borçlar» faaliyetlerindeki ödeneklerin 
yetmemesi halinde, bu ödenekleri artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

('): Kalma bütçeli idarelerin dış bordun : 

MADDE 64. — Katma bütçeli idarelerin dış borçlarını, g-enel büt
çeden yapılan 'Hazine yardımlarından ödeme vâdelerinde nakden ve
ya hesaben tahsil ve tediye etmeye veya ettirmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

D) Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı : 

MADDE 65. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek 
aanacryle, Maliye Bakanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine 
ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) işaretli cetveline gelir 
kaydolunan miktarlardan, bu maksada göre fasla olduğu tespit edi
len kısımlar, malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca ilgili idarelere 
ödenmeyerek iptal olunur. 

Bütçe Karma K 

B) İlâma bağlı borçlarla 

MADDE 64. — Tasarının 6 
aynen kabul edilmiştir. 

C ) Katma Bütçeli İdarelerin 

MADDE ;65. — 'Tasarının 64 
nen kabul edilmiştir. 

D) Katma llıil e el i İdareleri H 

MADDE 66. — Tasarının 65 
kabul edilmiştir. 
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Söz konusu ödeneklerden herhangi bir nedenle yılı içinde nakden 
ödenmeyen kısımlar, gelecek yıllarda ödenmek üzere bütçe emaneti-
na alınaJbilir. 

E) Yatırım Harcamalarının tahdidine ilişkin hükümler : 

MADDE 66. — Kalkınma plânının yıllık programına ek yatırım 
cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye yatırım 
harcaması yapılamaz. 

1973 yılı programına ekli yatırım projeleri için programla tahsis 
edilen ödeneklerden hiçbir şekilde başka projeler ve amaçlar için ak
tarma yapılamaz. 

Yıllık programda ile buna ek yatırım listelerinde yıl içinde yapıl
ması zorunlu değişiklikler için yıllık programın kabulündeki usuller 
uygulanır. 

Bu hüküm katma bütçeler ve kamu teşebbüsleri için de uygula
nır. 

F) Yurt dışından sağlanacak malzemelerle Devlet Malzeme Ofi
sinden alınacak taşıtlara ait kredilerin mahsup süresi : 

MADDE 67. — Dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı 
olarak 1050 sayılı Muhasebeî Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi 
gereğince açılmış bulunan kredilerin akreditife tahsis olunan miktar
larından, malî yılın son günü itibariyle hedeli muhabir bankaya trans
fer edilmek suretiyle çözülmüş bulunan kısma tekabül eden mal tu
tarları mahsup devresi sonuna kadar yılı bütçesinden mahsuibedilir. 

Bu hüküm katma bütçeler için de uygulanır. 
Genel ve katma bütçeye dâhil dairelerce gerek geçmiş malî yıllar

da, gerek 1973 malî yık içinde Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış bu
lunan taşıt bedelleri, taşıtların Devlet Malzeme Ofisince malî sene-

Biitçe Karma Komisyon 

E) Yatırım Harcamalarına ilişkin h 

MADDE 67. — Yıllık programlar 
alan projeler dışında herhangi fodr pro 
maz. Proje üsmi sikredilmıeyeırek ödem 
da toplu olarak verildiği hallerde ou 
lerde kullanılacağına dai> ilgili Bakan 
ramlarda gösterilen işler esas alınır. 

1973 yılı programına ekli yatırım 
edilen ödeneklerden (başka projeler ve 
ması esastır. 

Yıllık programa ek yatırım (hassele 
runlu değişiklikler için «1973 yılı progr 
yonu ve izlenmesine dair karar»'da ye 

Bu hüküm katma 'bütçeler ve kamu 

F) Yurt dışından sağlanacak ^malz 
sinden alınacak taşıtlara ait kredilerin m 

MADDE '68. — Dış memleketlerde 
olarak 1050 sayılı Muhasebei Umumiy 
gereğince açılmış bulunan kredilerin 
larından, malî yılın ıson günü İtibari 
transfer edilmek suretiyle çözülmüş (b 
tutarları mahsup devresi sonuna kada 

Bu hüküm katma Ibütçeler için de u 
Genel ve Katma Bütçeye dâhil dair 

da, gerek 1973 malî yık içinde Devlet 
lunan taşıt bedelleri, taşıtların Devlet 
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nin hitamından itibaren 3 ay zarfında teslim edilmesi ve tahakkuk ev
rakının tevdi olunması kaydı ile ilgili yıl bütçesinden mahsubolunur. 

İkinci kıisım : Aktarma ve özel ödenek kayıt işlemleri : 

A) Yan ödemelere ilişkin ödenek işlemleri : 

MADDE 68. — Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harca
malar için Maliye Bakanlığı Bütçesinin «Diğer malî transferler» faali-
yetindeki ödenekten genel bütçeli daire ve katma bütçeli idarelerin 
hizmet programlarında yer alan aylık, sözleşmeli personel ücreti, 
% 1 ek karşılıklar ile sosyal yardımlar, ödenekler ve tazminatlara 
ilişkin harcama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan ve 
sadece belli amaçlarla genel bütçeden Hazine yardımı alan katma büt
çeli idareler için bu madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 69. — Devlet Memurları Kanununun öngördüğü yönetme
likler hazırlanıp uygulamaya geçildikçe, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
«Diğer malî transferler» faaliyetinde yer alan toplu ödenekten genel 
bütçeli daire ve katma bütçeli idarelerin bütçelerindeki fazla çalışma 
ücreti (üniversitelerin gece öğretimi ile ilgili fazla çalışma ücreti ha
riç), iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı, ödül ve görevsel 
temsil giderleri harcama kalemlerine yeteri kadar ödenek aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bütçe Karına K 

hitamından itibaren üç ay zarf 
kının tevdi olunması kaydı ile 

1973 malî yılı içinide genel 
idarelerim, daire hizmetlerinde 
kısmının veya tamamının pilot 
ler emrinde tek elden yönetil 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

ikinci Kısım : Aktarma ve Ö 

A) Yan ödemelere ilişkin öd 

MADDE 69. — Devlet Mem 
malar için Maliye Bakanlığı b 
üjyetinıdeiki ödenekten genel bü 
hizmet programlarında yer al 
1 ek karşılıklar, sosyal yard 
harcama kalemlerine ve mem 
ödenmesiyle ilgili olarak da «d 
aktarma yapmaya Maliye Bakan 

Ancak, esas itibariyle gider 
sadece belli amaçlarla genel (bü 
çeli idareler için bu madde hükm 

MADDE 70. — Tasarının 69 
kabul edilmiştir. 
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Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan ve 
sadece belli amaçlarla genel bütçeden Hazine yardımı alan katma büt
çeler için bu madde hükmü uygulanmaz. 

B) Aktarma ve özel ödenek kayıt işlemlerine ilişkin hükümler : 

a) Nükleer enerji sahası : 

MADDE 70. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete dair Sözleş
menin 7 nci maddesi kapsamı içinde vukuagelecek hasar bedellerini 
karşılatmak: üzere, gerekli ödeneği Başbakanlık Bütçesinde açılacak 
bir tertibe kaydetmeye ve ödeme şart ve esaslarını saptamaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

b) Bayındırlık ve Köy İşleri bakanlıkları bütçelerine yapılacak 
aktarmalar : 

MADDE 71. — Devlet kurum ve müeseseleri ile kamu tüzel ki
şileri, dernekler ve diğer kurumlar tarafından veya dış yardımlardan; 

aa) Yaptırılacak bilûmum yapı, demiryolu, liman, hava meyda
nı ve akaryakıt tesisleri gibi tesisler ile bunların tesisat, proje ve ben
zeri işlerin yaptırılması amacııyle Bayındırlık Bakanlığı adına Hazi
neye yatırılacak paralar, 

Bütçe Karma Komisyo 

MADDE 71. — «Genel bütçeli dai 
ödenek cetvellerindeki tertiplerimin ( 
derleri» içinde yer alan ve uygulama 
altında gösterilen «Aylıklar» toplamın 
liye Bakanlığı Bütçesinin (930) kod 
maralı «Diğer malî transferler» altpr 
«Personel Kanunlarının ve bunlara 
tirdiği giderler karşılığı» faaliyetine 

B) Aktarma ve Özel ödenek kayı 

a) Nükleer enerji sahası : 

MADDE 72. — Tasarının 70 nci ma 
kabul edinmiştir. 

b) Bayındırlık ve Köy işleri Ba 
artırmalar : 

MADDE 73. — Tasarının 71 nci ma 
kabul edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

fob) Sulama ve içme suyu inşaatı ile tesisi, yol, köprü, tesis yap
tırılması, bakımı, etüt, araşitinim ve proje hizmetlerinin ifası amoçla-
riyle Köy işleri Bakanlığı adına yatırılacak paralar, 

(Maliye Bakanlığınca bir taraftan (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel maddelere gelir; diğer taraftan (aa) fıkrasındakiler Bayındırlık 
Bakanlığı (fob) fıkrasındakiler Köy işleri Bakanlığı bütçelerinde (A) 
işaretli cetvellerin sonunda açılacak özel program, altprogram, faali
yet veya projelere ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar ertesi yıla yu-
kardaki esaslara göre devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırhk Bakanı, (aa) fıkrasında belirtilen işlerin ifasında ilgili 
kuruluşların ihale mevzuatını uygulamaya yetkilidir. 

Köy işleri Bakanlığı, işin gerektirdiği durumlarda gelir ve öde
nek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli ödenek cetvelinin ilgili 
program, altprogram, faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı 
yapabilir, işim bitiminde, yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk 
eden miktarı ilgili özel program, altprogram, faaliyet veya projelerin
deki ödenekten harcama yapılan kalemlere aktarmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

Yukardaki (fob) fıkrasında yazılı hizmetlerle ilgili olarak, genel 
ve katma bütçeli kuruluşların 1972 ve daha önceki yıllar bütçelerin
deki özel tertiplerinde mevcut ödeneklerden; genel foütçedekileri doğ
rudan doğruya aktarmaya, katma foütçelerdekileri ise, önce ilgili büt
çeye gider kaydını yaptırarak Hazineye ödetmeye ve ödenen maktan 
İbir yandan genel bütçeye gelir ve diğer yandan Köy işleri Bakanlığı 
Bütçesinin sonunda açılacak özel program, altprogram, faaliyet veya 
projelere Ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Köy işleri Bakanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar, Devlet 
ıSu İşleri veya Karayolları Genel Müdürlüğü G-örev ve Teşkilât ka
nunlarının içmesuları ve köy yolları yapım, satmalma ve harcamala
rı üe ilgili yetki ve hükümlerinin uygulanmasına Köy işleri Bakanlı
ğınca devam olunur. 
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Hükümetin teklifi 

c) Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine yapılacak aktarmalar : 

MADDE 72. — Katma bütçeli idareler ile genel bütçe dışındaki 
daire ve müesseselerin, kendi hesaplarına; genel bütçeli dairelerce 
yönetilen her derecedeki yatılı okullarda ve yurt dışında okuttura
cakları öğrencileri için, bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden, ge
rekli miktarlarını, bu kanuna bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve bu öğ
rencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere, (A) işaretli cetvelde 
mevcut veya yeniden açılacak program, altprogram, faaliyet veya 
projelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

d) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı 
bütçeleri arasındaki aktarma işlemleri : 

İVIABDE 73. — Millî Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Ge
nel Komutanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî 
Savunma Bakanlığına, cari malî yıl içinde ifa edilen hizmetlerin be
dellerini karşılamak amaoıyle, varılacak mutabakat üzerine, ilgili iki 
bütçenin program, altprogram, faaliyet ve projeleri arasında, karşı
lıklı olarak aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer alan Silâhlı Kuvvetlerin 
tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetlerine iliş
kin ödenekleri gerekli hallerde, programlararası aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

e) Bağış ve yardım yolu ile gelen malzemeler : 

HADDE 74. — Genel bütçeli daireler ile kalma bütçeli idarelere 
dış kaynaklardan veya uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bağış 
ve kredi yoluyle gelecek her çeşit malzemenin, navlun ve ithalle ilgili 
vergi ve resimlerinin ödenmesi amacıyie, bunların karşılığını ilgili 
bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine öde
nek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Bütçe Karma Komisy 

c) Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe 

MADDE '74. — Tasarının 72 nci m 
nen kabul edilmiştir. 

d) Millî Savunma IBakanhğı ile 
bütçeleri arasındaki aktarma işlemleri 

MADDE 75. — Tasarının 73 ncü m 
nen kabul edilmiştir. 

e) Bağış ve yardım yoluyle gelen 

MADDE 76. — Tasarının 74 ncü m 
nen kabul edilmiştir. 



Hükümetini teklifi 

f) Askerî yardımı yolu ile gelen malzemeler : 

MADDE 75. — 1973 bütçe yılı içerisinde millî savunma ihtiyaç
ları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya sair suret
lerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağlı (B) işaretli 
cetvelde bu adla açılacak bir •tertibe gelir ve mukabilini Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kay
detmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

g) Jandarma Genel Komutanlığı lojmanlarına ait hükümler : 

MADDE 76. — Millî Savunma Bakanlığına muihassas lojmanların 
bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 ta
rihli ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâtı için 
de uygulanır. 

h) DPT etüt ve proje ödenekleri : 

MADDE 77. — Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin «Plânlama 
hizmetleri» programı «Araştırma ve inceleme hizmetleri» altprogra-
mının «Etüt ve proje hizmetleri» projesinde yer alan ödenekten bir 
kısmını, Devlet Plânlama Teşkilâtınca lüzum görülen hallerde harcama 
amaçlarına uygun çalışmaların yaptırılması maksadıyle, genel ve kat
ma bütçeli dairelerin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili di
ğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, aynı amaçlarla il özel idarelerine, ik
tisadî Devlet Teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptırdı
ğı hiametierin bedellerini peşin ödeyebilir. 

i) Toprak ve tarım reformu fonuna aktarma : 

MADDE 78. — Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idareler büt
çelerinin çeşitli projelerine, toprak ve tarım reformunun yapılması 
amacıyle konulmuş bulunan ödenekler, Toprak ve Tarım Reformu Ka
nunu çıkıncaya kadar mevkut tutulmuştur. 

Bütee Karma Kom 

f) Askerî yardım yoluyle ıgel 

MADDE 77. — Tasarının 75 
nen kabul edilmiştir. 

g) Jandarma Genel Komuta 

MADDE 78 — Tasarının 76 
nen kabul! edilmiştir. 

h) DPT etüt ve Proje ödenek 

MADDE 79. '— Tasarının 77 
nen kabul edilmiştir. 

i) Toprak ve Tarım Reformu 

MADDE 80. — Tasarının 78 
nen kabuü edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

Söz konusu tasarı kanunlaştıktan sonra, bu ödenekleri, toprak ve 
tanım reformu amaoıyle kurulacak bir fona aktarmaya ve buna ilişkin 
işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

C)\ İlköğretim ödeneklerinin dağıtılması : 

MADDE 79. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 77 nci 
maddesi gereğince, bütçeye konulan ödenekleri, tespit olunacak esasla
ra göre doğrudan doğruya kullanmaya veya il özel idarelerine gön
dermeye Bayındırlık Bakam yetkilidir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM : Müteferrik hükümler : 

Birinci kısım : Malî yıl içinde uygulanmayacak kanun hükümleri : 

MADDE 80. — a) 31 . 8 . 1956 tarihi ve 6831 sayıh Orman Ka
nununun 13 ncü ve 64 ncü maddelerinin, her yıl Tanım Bakanlığı Büt
çesine ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman Genel Mü
dürlüğü Bütçesine konulacak ödenek miktarlarına ait; 

ıb)ı 12 . 6 . 1937 tarihli ve 3202 sayıh Ziraat Bankası Kanununda 
değişiklik yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayıh 
Kanunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayıh Sivil Müdafaa Kanununun 
37 nci maddesinin (a) fıkrası; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli 6964 sayıh Ziraat Odalan Kanununun ge
çici 3 ncü maddesi; 

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayıh Gider Vergileri Kanununun 
66 nci maddesi ile bu maddeye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayıh Ka
nunun 21 nci maddesi; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayıh Motorlu Kara Taşıtları Ver
gisi Kanununun 17 nci maddesi; 

f) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkında 24 . 5 . 1957 tarihli 
ve 6972 sayıh Kanunun 9 ncu maddesi; 

Bütçe Karma Komisyo 

C) İlköğretim ödeneklerinin dağıtı 

MADDE 31. — Taşanıma 79 ncu ım 
nen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM : Müteferrik h 

Birinci Kısım : Malî yıl (içinde uygu 

MADDE 82. — Tasarının 80 nci m 
nen kabufl edilmiştir. 



Hükümetin tekEfi 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nunun 76 ncı malddesinin (a) bendi; 

h) 10 . 5 . 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci 
maddesi; 

Hükümleri 1973 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A) işaretli cet
velin ilgili program, altprogram, faaliyet veya projelerine konulmuş 
ödenek miktarları dâhilinde uygulanır. 

1) Mulhafazasına lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun; 

j) Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, istanbul, izmir ve di
ğer 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 
tarihi 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 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi; 

k) 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk Hava Yolları Kanunu
nun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası; 

ı) 1050 sayılı Muhasefbei Umumiye Kanununun 31, 32, 37, 38, 59 
ve 92 nci madeleri; 

m) 16 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Ka
nunun, 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında 
ifade edilen tahvillere yatırılacak yedek akçeler için maddede öngö
rülen % 40lık limit; 

n) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195 ve 199 ncu mad
deleri ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
158 nci maddesi; 

Hükümleri 1973 malî yılında uygulanmaz. 
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Hükümetin tekili il 

İKİNCİ KISIM : Diğer müteferrik hükümler : 

A) Silâhlı Kuvvetler ile ilgili vergi muafiyeti hükümleri : 

MADDE 81. — 1973 malî yılı içinde, Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin 27.09 pozisyonuna giren hampetrolün, Millî Savunana Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî istihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları 
için yabancı ülkelerden ithali ve yabancı ülkelerden ithal edilen veya 
yerli hampetrolden istihsal olunan ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
27J10 pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağların, Millî Savun
ma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî istihbarat Teş
kilâtı ihtiyaçları için ciheti askeriyeye ve Millî İstihbarat Teşkilâtına 
teslimi, Gümrük Vergisi, Belediye hissesi, Damga Vergisi, Eıhtıım 
Resmî, ithalde ve Dâhilde Alman İstihsal verdileri ile Hazineye, katma 
bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, 
harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

27.10 gümrük tarife pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağlar, 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî is
tihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların 
göstereceği lüzum üzerine akaryakıt ikmalini yapan müesseselere 1 nci 
fıkradaki istisna esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Millî istihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları için muaf en ithal olunan ham
petrolden elde edilen ürünlerin ciheti askeriyeye ve Millî istihbarat 
Teşkilâtına tahsis olunmayan kısmı yukardaki istisnaden faydalana
maz. 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dâhil) savunma hizmetlerinin yü
rütülmesi için yurt dışından ithali zorunlu bulunan savaş silâh, araç, 
makine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dış alım
ları bu maddenin birinci fıkrasında yazılı vergi ve resimlere tabiî de
ğildir. 

Bütçe Karma Komisyon 

İkinci Kısım ; Diğer Müt 

A) Silâhlı Kuvvetler ile ilgili vergi 

MADDE 83. — Tasarının 'Sİ nci m 
nen kabul edilmiştir. 



Hükümetin. i tk lifi 

B) Yürürlük ve yürütme : 
MADDE 82. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 83. — Bu kanunun, 
a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu 

ve Millet Meclisi Başkanları, 

Hüt(;ıo Karma K 

MADDE (84. — 1973 yılı Bü 
lerin bütçelerindeki (A) işar 
mından (Devlet Borçları Hariç 

Her Ifoölüm ve maddenin ne 
susunda yukarıdaki fıkra esasl 
luna yetki verilmiştir. 

Gel'ür kaynakları tahakkuku 
kân vermesi Tıalinde enf rastrük 
kaydıyle yukarki fıkra esaslar 
2'ye kadar (indirmeye Bakanlar 

Bu madde hükmü katma hü 
de uygulanır. 

1211 sayılı Kanunun '50 nıoi 
Bütçe Kanununun 1 nıci madde 

MADDE 85. — Tasarının ® 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE ®6. — Tasarının 8 
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

b) Cu^urfoaşkanhğı, Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

<;) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

Başbakan 
F. Melen 

DeviLet Bakanı V. 
H. Özalp 

DevM Bakanı 
/. Arar 

Derlet Bakanı 
Z. Bay kar a 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakam 
M. hmen F. Kubat 

Dışişleri Bakam V. 
F. Melen 

Maliye Bakanı 
Z. Muezzinoğlu 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Sağ. ve Sos. V. Bakanı Grüm. vo Tekel Bakam Tanın Bakanı 
A'. Demir II. Özalp 7. Karaöz 

Sa. ve Tele. Bakam V. En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İöücân Bakam 
R. Danışman N. Kodamanoğlv K. Y. A.kçal T. Toker 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karakücük 

Devlöt Baka 
/. Öztrak 

Millî Eğitim B 
S. Özbek 

Ulaştırana Bak 
R. Danışma 

Köy İşleri Bak 
N. Sönmez 





— 191 — 

(A) C E T V E L İ 

I) a i ı- e 1 e r 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
çişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
andarma Genel Komutanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 
'taliye Bakanlığı 
•.fiilî Eğitim Bakanlığı 

1 
11 

1 
1 

Hükümet 
Tel 

45 
167 

10 
41 

fi 
804 
153 
41 
46 

523 
295 
052 
100 
576 
249 
283 
767 

24 464 
8 887 

d ü l 

998 
833 
500 
188 
024 
626 
527 
229 
860 
169 
852 
093 
000 
353 
424 
367 
484 
im] 
0.14 

940 
847 
478 
588 
304 
219 
8.13 
259 
769 
516 
575 
613 
000 
889 
569 
353 
780 

(m 
072 

] komisyonca 
kaıbııl 

1 
11 

1 
1 

24 
8 

48 
173 

10 
41 

6 
817 
153 
41 
46 

523 
295 
062 
100 
576 
249 
283 
767 
607 
921 

edilen 

998 940 
833 847 
500 478 
188 588 
024 304 
376 219 
527 813 
229 259 
860 769 
169 516 
852 575 
093 Gi:) 
000 000 
353 889 
424 569 
367 353 
534 780 
233 406 
994 072 

T> a i m e i e. r 

Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi1 ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Geııeil Md. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Toplam 6 
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1-İİTTO'K KANUNU : MADDE _ 5 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı Mikümler] 

^Tarih ve mimara, sırasiyle) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi TariM Numarası 

Nizamname 26 . 3 . 1322 

Ka. Muv. 33 . 9 . 1331 

Mukave 
Kanun 

» 
» 

l enam e 18 
27 , 
26 
14 

. 5 . 

. .1.1. 

. J . 

. 4 , 

. 133(i 
1.336 

. 1341 

. 1341 

— 
(56 
549 
618 

» 
» 
:» 

,» 

» 

14 , 
17 . 
22 . 

29 . 

1 . 

. 1. , 
2 
9 

, 5 

0 . 

. 1926 

. 1926 

. 1926 

. 1926 

. 1926 

716 
74;; 
748 

867 

91.1 

Tebliğ' 

Kanun 8 . 6 . 1926 

10 . G . 1926 

9 L7 

927 

— C/2 — 

ö z e t i 

1925 ve daJha evvelki yıllara ait mevzuat 

Maadin nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mia.lisus şifalı sıc 
ealar hakkındaki hükümleri. 
Ahar maha;IIere nıakledilen eşlıasm emval ve düyun ve ımıtl.ub 
vakkat. 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki muvakelenin resme nrütea 
İstikl.fıI madalyası hakkındaki Kanunun harca müteallik 9 ne 
Ziraat müesseselerine sabit sermaye vaz'uıa dair Kanunun 3 
Limanlar Kanununun 11 nei maddesiyle alınmakta olan para 

1926 yılına ait mevzuat 

Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nei maddeleri. 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek emval ve 
Minvali Millîye ve metrukeden veya mazbut va'kıNardan bâz 
arazi ve arsalar baklandaki Kanunun 1 nei maddesi. 

Ziraat Yekfdetine inerimi bâzı mektep ve müesseselerin sur 
maddesi. 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - İrak - İngiltere hük 
velenamenin 14 neü maddesine müsteniden İrak Petrol şirke 
hak k ı nda Kanun. 
Hazine portföyü geliri ile banka, ne/dinde açılan hesabı caril 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbü 
tebliğ. 
Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı ve yeme 
ınmafiyetine dair Kanun. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi 

http://mia.li
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

27 . t . 11)27 
9 . 5 . 1027 

26 . 5 . 1927 

16 . G . 1927 

21 . 6 . 1927 
25 . 6 . 1927 

1927 yılma ait mtevzuaıt 

968 Millî matbaa, tahsisatı mu mütedavil sermaye halimle istimali hakkı 
1020 Jîeyııebuilul Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı ve yemekli vag 

s aıı afiyetine dair 8 Haziran 1926 tarihli Kamına müzeyyel Kanun. 
1050 -M'uhasebei Umumiye Kanununun 9:1 ncii maddesi, (köhne eşya ve 

boreları faizi, masarifi mnhakeme istirdadı, mimimi tevliyetler muh 
alman vakıfların mahalli sarfı kalmıyan müterakim paralan ve sair 

1080 Menafii umumiyeye hadim müessesattan hususi binası olmayanlara bi 
nun. 

1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında Kanun. 
160 Mükerrer siy orta hakkındaki Kanunun 1 v»> 4 neü maddeleri. 

17 
23 
24 

5 . 
5 . 
5 . 

1927 
1928 
1928 

266 
1324 
I:Î:;M 

1928 yılına ait mevzuat 

İslahı hayvanat Kanununun 28 nei maddesinin tadili- hakkında. 
Damga resmi Kanunu. 
Maarif teşkilâtı hakkında'ki 789 numaralı Kanunun 8 nei maddesin 

4 
16 
İS 

4 . 
5 . 
5 . 

1929 
1929 
1929 

1412 
1447 
1454 

1929 yılma ait mevzuat 

<'eza mııhakeuıveieri usulü Kanununun 319 nen maddesi. 
Menkul kıymeller ve kam biye bo-salan hakkındaki Xk :'=unun 54 ne 
Bilvasıta. vergilere munzam kesirlerin tevhit ve nispetlerinin tadiline 

» 
» 

20 
24 
31 . 

•> 
5 
5 

1930 
. 1930 
1930 

1567 
1641 
1671 

1930 yılına ait mevzuat 

Türk Parasını Koruma hakkında Kanun. 
Tohumlukların Gümrük Resminden istisnasına dair Kanun 
Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında nıünakit Ticaret ve Se 
tasdiki hakkında Kanun 
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^«Fgüeaia, raaimleırin ve baçfca gelirlerin 
dayanakları 

^ A 

Çeşidi Tarihi Numarası O z e t ı 

Kanun 2 . 6 . 1930 1660 Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkında K 
> 2 . 6 . 1930 1678 Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 

Kanun 
» 7 . 6 . 1930 1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında'münakit Ticaret 

tasdiki hakkında Kanun 
» 7 . 6 . 1 9 3 0 1691 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti arasında müna 

sinin tasdiki hakkında Kanun 

1931 yılma ait mevzuat 

» 23 . 3 . 1931 1775 Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki Kanunu değiştiren k 
» 6 . 7 . 1931 1838 Maarif Vekaleti tarafından idare olunacak mektep pansiyonları 

8 nci maddeleri 
» 2 . 7 . 1981 1858 Distofajin tahsisatının mütedavii sermaye olarak kuliamlmasi 

maddeleri 

1932 yılma ait mevzuat 

> 7 . 1 . 1932 1918 Kavakçılığın m en "i ve lakibine dair Kanun 
» 7 . 4 . 1932 1943 Mazbut emi Tık, yurtluk, ocaklık ıırmaşı mukabili verilecek emlâk 

maddesi 
» 4 . 6 . 1932 2000 Tıp Fakültesinden ımş/et edeedk talebelerin mecburi hizmetleri h 

deleri 

» 11 . 6 . 1932 2005 Maarif Vekaleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları 
T. B, M. M. K. 30 . 6 . 1932 721 Mübadil ve muhacirlerle harik/edelere temlik edilen ırayrimenk 

1933 yılma ait mevzuat 

2133 Devlet kitapları mütedavii sermayesi hakkında Kanun 
2159 İnhisarlar Kanununa mü/eyyel Kanunun 11 nci maddesi 
2226 istanbul Belediyecine bağlı (İstanbul SUılar İdaresi. Teşkili) h 
2237 Turkive ile Polonya arasında münakit Ticaret ve .Sevri-svfam M 

Kanun 
» 
» 
» 

1 
29 
27 
28 

. 4 . 1933 

. 4 . 1933 

. 5 . 1933 

. 5 . 1933 
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Vergilerin, resimlerin ye başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

12 . 6 . 1933 2308 

28 . 1 1 . 1933 2376 

Şirk; i lerin müruru atmana, u ğ r a y a n ' k u p o n , t ahv i la t ve hisse sene 
hakkındaki Kanunun I ve 2 nei maddeler i 

Sıcak ve soğuk maden sularının istisnası ile kaplıcalar tesisatı hakkın 
927 sayılı Kanuna müzevyel K a n u n 

İ. V. H. Kararı 
Kanun 

» 
» 
» 
s 
» 
» 

» 

» 

9 
8 

38 
28 
2 
4 
21 
21 

30 

5 

1 
. 5 

. 5 
5 
6 
6 . 
6 . 
6 . 

6 

7 

1934 
. 1934 

1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 

19:;4 

î 934 

2/10 
2424 

2455 
2460 
2490 
2499 
2510 
2526 

2548 

2582 

1934 yılına ait mevzuat 

Maden kömürleri hakkında 
30 Mar t 1931 tar ihinde Cenevre 'de imzalanan ecnebi o'omobil araba 
yet hakkındaki mukavelenamenin tasdikine da i r Kanun 
i ' amga Resmi K a n u n u n u n ek ve değişikliği hakkımla Kanun 
Tü tün ve müskirat tan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında Kanun 
Artırma, Eksil tme ve İhale Kanunu 
Türkiye ile Bulgar is tan arasında akit ve imza edilen Ticari itilâfın 
İskân Kanunu 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtın muayene ve temizleme içleri için 
kındaki Kanunun üçüncü maddesi 
i Vzaevlcri ile 'mahkeme İtinaları inşaatı karşılığı olarak al ınacak 
lecek yiyecek' bedelleri hakkındaki Kanunun i nei ve 3 ncü madd 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş p a m u k tohumu 
6 nei maddesi 

o 

5 
16 
14 

13 

. 6 

. (i . 

. 6 . 

. 'G . 

.12. 

1935 

1935 
1935 
1935 

1935 

2756 

2762 
2777 
2809 

2864 

1935 yı lma ait mevzuat 

2-i9!) sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret Mukavelesinin 1 
değişildik hakkında Karnın. 
Vakıflar Kanunun un 13 ve 32 nei maddesi. 
Siyasal Mildiler Okulu hakkındaki Kanun. 
Smak ve soğuk maden sularının ist ismarı ile kapl ıcalar tesisi hakk 
rinci .maddesi. 
Vıiilsi cemilerinden alınan, resimlerden bâzılarının affına ve bâzıla 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

„ : A 

Çeşidi Tarihi Numarası 

.Kanun. 
Nizam îi 

» 
Kanım 

» 

VI ie 
20 
i >.} 

17 
3 J 
11 

4 . 
fi . 
7 . 
7 . 
12. 

193(5 
1936 
1936 
1936 
1936 

2950 
2/4858 

— 
3058 
30,78 

ö z e t i 

1936 yılma ait mevzuat 

Vakıf nm Harının taksi t le satılması, ve k i m y a verilme 
867 mımarah Kanun ve ek kanunlar la kurulan müe;5se 
Vakıflar Kanımıırıun. .">2 nei ina,(İdesi. 
l i k a m ı , Kıhlıivc hakkında adO sayılı Kamına -d; !<•>•• 

i M i i h u n Ut 22 nei e. ı adıl ele ı-i. 

dun 
çift 

,» 
» 

Nizamname 
Kanun 

!» 
» 

:ıo 
r 
2 
9 
24 
27 

o 

. (; . 

. 6 , 

. 12 . 

.12. 

1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 

3122 
3167 

2/6738 
3224 
3290 
3293 

1937 yılıma a i t mevzuat 

öğret ici ve teknik filimler hakkında Kanun. 
Kara A ve ılığı K a n u n u . 
< v'-nıau Naza mnamesi. 
Maarif Vekâleti Prevantoryı ınra ve Sanatoryumu hakkındaki K 
Uevlet hesaplar ında l iranın esas i t t ihaz -edilmesi hakk ındak i K 
Sınaî müesseselerle s igor ta ş i rket ler inde k uda-m .hm ecnebi .me 
mütehassıs yetiştiri lmesi hakk ındak i Karnınım birinci maddesi. 

28 . 3 . 1938 3339 

;> 
» 

î. V. H. Kuran 
Kanım 

)> 
.» 

21 . 
Ji. . 

:î0 
:i 
22 
•),8 

3 
4 

4 
t; 
6 
(î 

1938 
1938 

1938 
1938 
1938 
1938 

,;3f>9 

2/8673 
3423 
347S 
3520 

28 . fi . 1938 3524 

1938 yılıma ait mevzuat 

H a ı a s e n sa tma lman buhar l ı ve. motorhı y<- -ınilerie mm. k k ^ e y 
rşyanuı. ( îümrük resmindim istisnasına dam Kanım. 
Müzelerle bren yerlerini ziyaret edeccKhaden almaca'-: scretlm 
Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonimi; Su Si rken mit iyem - 'S'sis 
velenin tasdiki hakk ındak i Karnın. 
^a-mdaıı fennî cihazlar hakkında . 
Maarif Vekâletine bağlı Kirlik okullar i m-üdedavü sermayesi ha 
Hanıma, lifs m i. Kammmıım ek ve değişik ligi hakkında, Kanun. 
Terbiyevî mahiyeti haiz fil i t ederin miiielleraı asında, imisaasm 
i-arilıinde < k n e v r e d e akdohman Beynelmilel A! ııka\ eh ye iiliha 
ffa.zine'iin taksitle sattığı bütün ^•ayrimeııkullerin sat ıs b.-delice 
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Yergilerin, resimlerin ve başfka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Katımı 

Nizamname 

28 . 6 . J938 3526 

î) . 8 . 1938 2/9634 

İ. V. H. Kararı 13 . 1 . 1938 2/10258 
Kanun 18 . 1 . 1939 3563 

26 . 1 . 1939 -u ; 

> 

Kararname 

Kanım 

27 . 1 . 1939 3590 
27 . 5 . 1939 3614 

5 . 7 . 1939 3667 

5 . 7 . 1939 
5 . 7 . 1939 
7 . 7 . 1939 

24 . 1 1 . 1939 

27 . 12 . 1939 

3670 
3678 
3704 

2/12374 

O < , ) 

•» 

t. V. 11. Karari 
Kamın 

» 

• '-> , 

,s 

17 

17 . 

, 1 . 

i 
. 1 

. 5 , 

. 1940 

. 1940 

. 1940 

. 1940 

3765 

2/12627 
3777 

3828 

Kayseri ve. Kskisehir Tayyare Fabrikalarına iurütedavil sermaye 
4 ve 5 ııci ımaddeleri. 
<Vman l" m il m Müdürlüğü memurlarının göreceği işlere dair Nizam 

1939 yılma ait mevzuat 

Ç i ç e k l e r h a k k ı n d a . 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye satı 
pı-i maddesi. 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanu 
Kanun 
Damga Resmi Kanunim un ek ve değişikliği hakkındaki Kaniim 
Ticaret Vekâleti "teşkilâtı Kanununun 19 nen maddesi 
2510 sayılı İskan Kanununun 12 nei maddesini kısmen değiştiren 
birer fıkra ekliyen Kanun 
Mîllî Piyango teşkiline dair Kanunun 10 ve 11 nei maddeleri 
Türkiye - İsveç Ticaret ve Seyrisefain muvacehesinde müzeyyel an 
Köy eğitim kursları ile köy öğretmen okullarının idaresine dair Ka 
3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının sureti tatbik 
leri hakkında 
Ceza evleri ve mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harç 
yiyecek bedelleri baklandaki Kanunun bâzı hükümlerini değiştiren Ka 

1940 yılma ait mevzuat 
Damga Resmi Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu ka 
dair Kanun 
Mütehassıs memur yetiştirilmesi hakkındaki 3293 sayıli Kanuna m 
Kaçakçılığın merdi ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nei maddesini t 
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısıyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasına 
fiyeti mevzuuna, alınmasına, dair Kanun 
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V«rg41©rin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r Çeçidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 20 . 5 . 1940 '3829 Devlet Konserva tuvar ı hakk ındak i Kanııımtı 0 ııeı maddesi 
» 10 . 7 . 1940 3894 Denizde zapt ve müsadere Kaırarmnmı 79 ne.u maddesi 
» 23 . S . 1940 3913 Vakıi ' Âfenea. Suları ile Orman Zeyikkkio ian İ s l e h k ı e k 7,:- kî: Î;I. 

Nizamname 24 , 1 2 . 1940 2/14931 Onnau, Nizamnamesine ek Nizamname 
Kanrr;ı 30 . 1 2 . 1940 3929 T. <~\ Tîe.fik Saydam Merkez Bıfzıssıhha Müessesesi ie^kiliı-e .dai 

1941 yılına ait mevzuat 

» 5 . 6 . 1*941 3975 ka/Oienin taksi t le satt ığı bütün ^ıvı-ii!ici:kı.jIh-rin sataş e s k i l e r 
saydı K a n u n a ok Kanun . 

••- 9 . 0 . 194! 4002 iskân K a n u n u n u n 39 neu maddesinin tadili hakkında Kanun 
» 4 . 7 . 1941 4095 l ' z ımköprü - Sivili ngrat, a ras ında Türk teprağı h a r i k a k k dem 

kında K a n u n 
11 . 8 . 1941 4109 Asker ailelerinden muhtacobınlara yardun h a k k u k e k Kamımın 
22 . 9 . 1941 4119 Kızılay Cemiyeti ve ha rb ve âfet vukuunda onurca birHklc çalı 

siyle gelecek bu tür lü sıhhî ve insani y a n l n a hezelleri namına 
rük Vergisinden muafiyetine dair Kamın 

1942 yılına ait mevzuat 

» 20 . 5 . 1942 422-> (/ay inhisara K a n u n u n u n 3 ve 16 neı maddeleri 
:» 27 . 5 . 1942 4226 Fevka lâde zam Kanunu 
• • » 8 . 6 . 1942 4250 Fsp'rlo ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9. !k 1 0, k v 

1. V. İT. Kara r ı 1 . S . 1942 2/18435 k h k a r l a r idaresinin 00a, gazoz. s e k i . mak lıiiiâ .:-•, : . İ k a z / k m 
hakkında. 

1944 yılına ait mevzuat 

Rn.mın 17 . 4 . 1944 4547 . k l a rma , MksOlme \'c İhale Kanununun 57 ma iradO, sOOn deği 
.;• 26 . 0 . 1944 4600 Türk iye Zirai Donatım Kurumu. Kanunu . 
;•> 15 . 9 . 1944 4068 Ankara. Yüksek Ziraat i-aısfitüsü f a k ü t k k r i m paralı ve .vat 4ı 

1 ııci maddesi1. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanak la r ı 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

1945 yı l ına a i t mevzuat 

Kanım 2G . '5 . 1945 4708 Tü lün ve müski ra t tan a l ına rak Mdidafna Yercisi hakkındaki Kamu 
:» 15 . G . 1945 4758 rjfie.i.yi Toprak land ı rma Kanuna. 
:» 15 . 6 . 1945 4759 İller 'Bankası Kamımı . 
» 10 . 7 . 1945 479Ü Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hakkımla Kanım. 

1946 yı l ına ait mevzuat 

» l o . 5 . 194G 4885 "Türkiye (Tnııhariyet i hükümet i ile Amerika Bir leşik Devletleri a ras 
olan Anlaşmanın onanması hakk ında . 

Kanın ı l'A . 5 . 194G 488ü Türk iye Cumhuriyet i hükümet i ile Birleşik Kjrai l ık hükümet i ara 
Anılaşmanın onanması hakk ında 

» ' 1G . 9 . .194ü 5954 T. ('. Hükümeti ile İSV'H; Hükümeti arasında kava u!^ni'!iı;ısuı:!. dair 
kında. 

» 17 . 5 . 194ü 489;; Şa rk halı ve kilimleriyle benzer!* i i. ve hayvan postları irin. hurui 
Kanun. 

•» "20 . 5 . J94G 4897 -\ î!>rit. ve eakmağın Ttd^oJf <,;e<;işl, işletme idarelerin:;! Tekel Uenel M 
manın '•'> neü maddesi . 

1947 yıl ına ait mevzuat 

» 2J . 2 . 1947 50.28 T. r . HüküıiK'li ile Fransa Cumhuriyet i iieeiri Jîükünıei: arasında 
taşm-aınn ona.nin.asi hakkında. 

» 18 . G . .1.947 5ü9s< İskân Kanununun bazı maddelerin in kaldır ı lmasına, demişi irilmesine 
madde ve fıkralar ilâvesine dai r Kamımın '2 neimaddesk 

» 18 . G . 1947 51İU T. ('. Hükümeti ile Çekoslovakya (Tımhuriyeti Hükümet i arasında, h 
eaunn onanması hakkında. 

» 18 . G . 1947 51.1! T. ('. Hükümeti üe Helanda Cumhuriyet i Hükümet i arasında hava 
nın onanması hakkında . 

» 18 . 6 . 1947 5115 ' îüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 neü maddelerinin değiştirilmesi 
» 1 . 9 . 1947 52:!M T. ('. Hükümeti ile A. B. 1). ITükiimetieri arasında 12 Temmuz 1947 

(Türkiye 'ye yapdaeak. yardım') hakkmda'ki Anlaşmanın onanmasına 

http://ona.nin.asi
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V«a*gdl«trkı, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

İL- , 

Çeşidi 

Karıiırs 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

j y 

9 

9 

9 

28 
1 
8 

Tarihi 

. 1 . 1948 

. 2 . 1948 

. 2 . 1948 

. 2 . 1948 

. 6 . 1948 

. 7 . 1948 

. 7 . 1948 

Numarası 

5164 

5171 

5172 

5173 

5257 
5237 
5252 

» 

» 
» 

» 

8 . 7 . 1948 

8 . 7 . 1948 
8 . 7 . 1948 

24 . 1 2 . 1948 

5253 

5254 
5256 

5282 

Ö z e t i 

1948 yulıına ait mevzuat 

A. I-Î. I). nce Türkiye'ye yapılacak yardnmdan münhasîmn Mill 
maddelerin vergi muaflıkları hakkımda Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kırallık Hük 
rına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti ara 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kırallık Hükümeti ara 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kan 
Belediye gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa. Yunanistan, İ 
veç, İtalya, Holânda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç. İsviçre h 
ve Biı-1 eşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgali altındak 
sında imzalanan Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ile ekle 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 4 Temmuz 194 
işbirliği Anlaşması ve eki ile aynı tarihte teati edilen mektupların 
Muhtaç, çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkında Kanım. 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumlmriyet Merkez Bankası arası 
Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin Hazine nam ve hesabı 
sına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika. Birleşik Devletleri ajan 
İmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 m 
onanmasına dair Kanun 

1949 yılına ait mevzuat 

25 . 3 . 1949 5359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri a 
İmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 m 
onanmasına dair olan 5282 sayılı Kanuna ek Kanun 
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Vergilerdin, resimlerin. ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r- K , x 
Çeşidi TariM Numarası O K e t i 

Kanun 10 . 1 . 1949 5302 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kırallığı Hükümeti 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 

» 10 . 1 . 1949 5303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı Hükü 
larına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 

» .12 . 12 . 1949 ,V!r>,r, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Cumhuriyeti arasında hava. ula.sti 
onanması hakkında 

» 2 . 6 . 1949 5420 İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddele 
Kanunun 2 nci maddesi 

» 8 . 6 . 1949 5434 T.C. Emeldi Sandığı Kanunu 
» 10 . 6 . 1949 5441 Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi 
» 16 . 6 . 1949 5435 Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında K 
» 7 . 1 2 . 1949 5451 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun b 

4658 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nei maddesinin değiştirilmesine da 

1950 yılına ait mevzuat 

5516 i >ata.kııkların kurutulması ve bundan elde edile eek topraklar hakk 
5525 Türkiye île İtalya anısında havayolu ile yapıhıeak muntazam ula 

dair Anlaşmanuı onanması hakkında Kanun 
5539 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka 
5591 Makiım ve Kimya Kndüstrisi Kurumu Kanununun 10 nen maddes 
5598 Birleşmiş 'Milletler Genel Kurul unea kabul edilen. (Birleşmiş Mill 

h'i-ine dair Süzleşm>e'> ye T. G. Hükümetinin katılmasL hakkındaki 
15 . 3 . 1950 5599 Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil memleketler ve Amerika Bi 

anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların mensilerinin 

14 . 7 . 1950 5f»70 T. C. Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası aras 
ları hakkımla. Kanun. 

15 . 7 . 1950 56-S2 Pasaport Kanunu. 

» 
» 

» 
» 
» 

18 . 
6 

11 . 
15 
15 , 

1 . 1950 
. 2 . 1950 

. 2 . 1950 

. 3 . 1950 

. 3 . 1950 

http://ula.sti
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esimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

/ v 
Tar ih i Numaras ı Ö z e t i 

24 . I . 1.1)5.1 
26 . 3 . 1951 

28 15)51 

25 . 5 . 195.1 
25 . 5 . 1951 
28 . 5 . 1951 

8 . G . 1951 

27 . 6 . 1951 

29 . 6 . 1951 
29 . fi . 1951 

1 . 8 . 1951 
9 . 8 . 1951 

8 . 8 . 1951 

1 . 9 . 1951 
10 .12 . 1951 

1951 yılına ait mevzuat 

5710 Danışa, Kesini Kanununun ek ve- değişikliği hakkında Kanun . 
57(io Türk iye Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasımda b i t ik? iılke beyn 

servisleri tesisi hakkında Anlaşmamın onanması hakkında . 
5750 Avrupa, Kkonomik İşbirl iği Sözleşmesi ve Mars ha M Yardım P 

len ya rd ımla r karşılığı Türk l i ra lar ından bütçeye taa l lûku yere 
sekli hakk ındak i Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri . 

5772 Millî Piyango teşkiline dai r olan 3o70 sayılı Kanunun derişikl 
5775 l/imanların, inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dai r Kanun. 
5779 Türk iye Cumhuriyet i Hükümet i ile Brezilya Hüküm;! i arasında 

manın onanması hakkında . 
5785 Kskişehir 'de Yakıt ' Çifteler Çiftliği iyinde iştial edi 'mis yerler 

Kanun. 
5798 Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihazların ( iümrük 

den. muaflığı hakkında Kanun. 
5800 Kadrodan çıkarılmış olan ha rp cemilerinin satıl'.misina, dair K 
5801 T. C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (îıda ve Tarım Teşkilâtı . B 

i imar ve Kalkınma. Bankası arasında Akdeniz mini ikası hüküm 
minine dair anlaşmanın onanmasına dair. 

5822 Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğit im Bakanlığına, 
582o Tütün ve müsk i r a t t an alınacak Müdafaa 'Yercisi hakkındaki 24 

pılması ve hu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması h 
58)50 Resmî daire ve müesseselerin siyasî par t i le re bedelsiz mal dev 

müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasî partilere te 
ra bu par t i le r ta raf ından «-enel .menfaatler için yapılmış olan 
iadesine dai r Kaiminin 7 ve 8 nci maddeler i . 

5842 Denizcilik Bankas ı T. A. O. Kanununun 17, 19 ve Mi ııcı madd 
5848 Türk iye Cumhur iye t i Hükümet i ile İsrai l Devleti Hükümeti, ar 

olan Anlaşma ile ekinin onanması hakkında. 



C/13 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kanun İ(t . 12. 1951 5849 

12 . . I I . 1951 5852 

12 .11 . 1951 585:; 

» 15 . 2 . J952 

» 16 . 4 . 1952 
T. B. M. M. K. 16 . 4 . 1952 
Kanun 2 . 5 . 1952 

» 18 . 6 . 1952 

» 20 . 6 . 1952 

5881 

5917 
1796 
5922 
5963 

5977 

» 28 . 6 1952 5982 
î . V. H. Kararı 6 . 1 1 . 1952 3/15890 

Türkiye Cumhur iye t i Hükümet i ile İran Şehinşahlık Hükümet i arasın 
\ e dalın (itelerinde ticarî hava servisleri tesi»si için Anlaşma, i'le eki 
Türk iye Cumhuriyet i Hüküm et i ile Amerika Birleşik I )evletleri adın 
[Kirr. Bankası arasında aktrdi len 36 .milyon dolarl ık kredi anlaşmasın 
Türkiye Cumhuriyet i ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, imza 
laşmasını değiştiren protokolün onanmasına dair Kanım. 

1952 yılma ait mevzuat 

Tuz Kanununun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanıma, bir 
Kanunun 10 ucu maddesi. 
Gayr imenkule tecavüzün de f i hakk ındak i K a n u n u n 6 neı maddesi 
-!225 savdı Karnımın 2 nci maddesinin ( B) fıkrasının yorumlanmasın 
Köy Ensti tüleri K a n u n u n u n 5 nci maddesini değiştiren K a n u n 
Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkında 
maddelerini değiştiren K a n u n u n 2 nci maddesinin (B) fıkrası 
Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası İmar ve Kalkınma B 
'•'e eklerinin onanmasına dair Kanun 
Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkında. K 
Hususî teşebbüsler taraf ından isletilecek Tuzlalar hakk ında 

Kanun 29 . 1 . 1953 6021 

23 . 
22 . 
1 . 
1 , 

. 1 , 

. 5 , 
7 . 
I 

. 1953 

. 1953 
1953 

, 1953 

6031 
6086 
6092 
C093 

1953 yıl ına ait mevzuat 

Bir Gümrük İşbirliği Konseyi ihdasına mütedai r Mukavelename ile Av 
me Grubuna müteall ik Pro tokolün onanmasına da i r K a n u n u n 8 nci bölü 
Türk - Alman Ticaret ve ödeme Anlaşmalar ı ile eklerinin onanması h 
Turizm Kudüs! risini Teşvik K a n u n u 

Vakıf Zeytinlik. Fidanlık, Narenciye ve Meyveliklerin satış şekli hakkın 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler 
sayılı kanunlar ın bazı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden bâzı h 
nun 2 ve 4 neü maddeler i 



Vergilerin, resimlerin ve baglka gelirlerin 
dayanakları 

r- ' 4 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 2 . 7 . 1953 6095 

» 3 . 7 . 1953 6114 

» 

» 
» 

» 

> 

» 
> 
» 
» 
» 

10 

10 . 
15 

20 

25 

21 
22 , 
18 . 
21 
21 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

.12. 

.12 
.12. 

1953 

1953 
1953 

. 1953 

1953 

1953 
1963 
1953 
. 1953 
1953 

6131 

6132 
6152 

6179 

6182 

6183 
6186 
6200 
6202 
6209 

» 
» 
» 
» 

.13 , 
27 . 
10 . 
15 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 2 . 
9 

1954 
. 1954 
. 1954 
. 1954 

(»219 
6237 
6245 
6258 

15 . 2 . 1954 6266 

— C/14 — 

Ö z e t i 

Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enl'rasti'ü'ktü 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 ncü maddesi 
Türkiye Hükümeti ile Birleşik 'Milletler (iıda ve Tarım Teş 
Teşkilâtı, Milletlera.ra.si Çalışma Teşkilâtı ve Dünya .Sağlık T 
nine mütedair Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında Kanu 
sinin 3 ncü fıkrası 

Erzincan'da yapılacak meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanun 
dair Kanunun 1 nci maddesi 
At yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alınacak ücret ha 
değiştirilmesi hakkındaki Kanını 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki Kanunun 1 
tirilmesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödüne tohumluk verilmesi hakkındaki Kan 
mesine dair Kanun 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanım 
Türkiye Cumftmriyeti Devlet Demiryolları İsletmesi Kuruluş 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü maddesinin 4 ncü 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri 

1954 yılına ait mevzuat 

Türkiye Vakıflar liankası T. A. O. lığı Kanununun (S ve î) ncu m 
Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
Türk Parasının kıymetini koruma, hakkındaki 1567 sayılı K 
rilen 1 ve 3 ve 4328 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ııcü madd 
nunun süresinin uzatılmasına ve bâzı ek maddelerin ilâvesine 
Kan bankaları ve kan nakil merkezleri döner sermayesi Kan 

http://ra.ra.si
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Vergilerin, resimlerin ve başjka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kamın 

1 

3 
7 
7 
9 

10 

10 

10 

10 

10 . 

10 . 

10 . 

10 . 

10 . 
11 . 

22 . 
10 . 

Tarihi 

. 3 

. 3 

. 3 

. 3 

o 

. 3 

. 3 

. 3 

. 3 . 

. 3 . 

, 3 . 

, 3 . 

3 . 
3 . 

3 . 
4 . 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

, 1954 

, 1954 

1954 
1954 

1954 
1954 

Numarası 

6309 
6326 
6327 
6339 

5350 

6351 

6352 

6353 

6367 

6369 

6370 

6371 

6377 
6392 

6400 
4/2846 

ö z e t i 

Maden Kanununun 19, 113, 116, 133, 145 ve 150 nci maddeleri 
Petrol Kanununun 23, 56. 69, 78, 79, 95, 96, 97 ve 109 nen maddele 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ucu maddeler 
İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numaralı Hazineye 
Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya Hazinenin de 
mesine dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk ("unılun 
ulaştırmalarına dair anlaşman m tasdiki hakkında 
T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
rihli muaddel Ekonomik ve İş Birliği Anlaşmasını tadil eden Anlaş 
Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Güv 
ket eden «Export - İmport Bank Of Washington» arasında imzalanan 
Anlaşması ve ekinin onanması hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, imzal 
laşmasında bazı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 tarihli Anlaşmıanın tasd 
Birleşmiş Milletler, Milletlerarası Çocuklara Âcil Vanlını Fonu ile a 
laşmasının tasdikine dair Kanuna ek Anlaşmanın 6 nci maddesi 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin meriy 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü 
nomik işbirliği Anlaşmasını tadil eden 8 Ocak 1952 tarihli Anlaşmanı 
Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dâhilinde elde 
ve Hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sayılı Kanunun bâzı 
hakkında Kanun 
5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşmasına, ek Anlaşmanın 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metin 
değişmelere mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında Kanun 
Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteniden madenlerde çalıştır 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 
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fargüarm, resimlerin re başika gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar© Mit 

Kartiıaı 

Tarihi Numarası ö z e t i 

25 . 4 . 1954 

7 . 7 . 1954 

8 . 7 . 1954 

» 

Talimatname 
Kanun 

7 , 

25 , 
10 . 

. 1 

. 2 

. 3 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

6449 

4/4502 
6375 

•» 

» 

Talimatname 
Kanun 

> 

> 

23 

20 . 

22 . 
.» 

9 . 

9 , 

4 . 

4 . 
5 . 

5 . 

. 5 

. 1955 

1955 

1955 
1.955 

1955 

. 1955 

6528 

655 J 

— 
6549 

6552 

6553 

4/2927 O fi: Ohore siparişleri iyin Makina ve Kimya Endüstrisine veri 
ilâve edilecek Tekel Kesini hakkında 

6427 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik DevletVri arasında 
Devletler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair Söz i eşmenin 
kine dair Kanun 

6433 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 2 madde ve 
ra eklenmesine dair Kanun 

1955 yılına ait mevzuat 

Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif nomanklâtürüne ve gümrü 
lerin tasdiki hakkında Kanun. 
'Fastaneler Talimatnamesi 
«Kuzey - Atlantik An di aşmasın a Taraf Devletler arasında ku 
rıiıı ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu S 
4.4.1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 
tik Andlaşması Teşkilâtının, millî temsilcilerinin ve Milletlera 
menin ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işb 
dair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve «Kuzey - Atlantik Andla 
arası Askerî Karargâhların Statüsüne dair Protokolün, kabulüne 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin 
değişikliklere mütaallik üçüncü Protokolün tasdiki hakkında K 
Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kasaba, köy v 
ncıı maddeleri 
Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye muame 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd tarafları 
fieari münasebetleri düzcnliyen Beyannamenin tasdiki hakkında 
ispirto ve ispirtolu içkiler iıı'hisarı hakkındaki 4250 sayılı Ka 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair K 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Ka 
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesine 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, A 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 1 

13 

13 
18 , 
18 . 
18 , 

20 . 

Tari 

. 5 

. 5 , 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

5 . 

lıi 
. 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1955 
1955 . 

1955 

Numarası 

6558 

6562 
6566 
6570 
6571 

6572 

Kanım 13 . 5 . 1955 6558 6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı madde 
Kanun 
T).D.T. mütedavil sermayesi Kanunu 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
(Iayrimenkul kiraları hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin 
maddeler ilâvesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç, tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı K 
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve göçmenlerle nakl 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunun 5 n 
dair Kanunun 9 ncu maddesi 

» 20 . 5 . 1955 6585 5397 sayılı Kanunla İstanbul Konservatuvarana tahsis edilmiş olan na 
sının tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü maddesi . 

» 20 . 5 . 1955 6593 Ecnebi Devletlere Ankara Via sefarathane ve konsoloshane inşa etmek 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 

» 20 . 5 . 1955 6600 Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 sayılı Kanunun 4584 sayılı K 
desinin değiştirilmesine dair Kanun 

» 20 . 5 . 1955 6603 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 41 ve 43 ncü maddeler 
45 nci maddesinin tadiline ve 55 nci maddesinin kaldırılmasına dair 

» 20 . 5 . 1955 6606 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 4852 sayılı Kanunla değiştirilen 4 
ca Kanun 

» 20 . 5 . 1955 6619 Ankara Anlaşması Daimî Sekreterliği memurlarının Diplomatik Statüs 
dikine dair Kanun 

» 21 . 5 . 1955 6624 fî-ümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasına ekli listelerin metin 
yapılmasına mütaallik 1 nci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 

» 21 . 5 . 1955 6625 Türkiye Hükümeti ile A.B.D. arasında 12.7.1947 tarihinde Ankara'da i 
cak yardım hakkında Anlaşma) nın onanmasına dair 1.9.1947 tarih v 
2 nci maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde eklenin esine dair 

Kararname 30 . 5 . 1050 4/5500 Ütü ve çamaşır makinalarının İktisat ve Ticaret Vekâletinin müsaad 
Kararname 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Talimatname 3 . 8 . 1955 

Anlaşma. 

Kanun 26 .12 . 1955 

Talim atnaıme 

Kanun 9 . 7 . 1956 

1 . 9 . 1955 195 
14 .10 . 1955 — 

6632 

» 

» 

• » 

Talimatname 

30 . 

24 

28 . 
2 

. 1 . 

2 

. 2 , 
, 4 . 

, 1956 

. 1956 

. 1956 
, 1956 

6652 

6666 

6688 

î. V. H. Kararı 9 . 5 . 1956 4/7380 

Kanun 12 . 9 . 1956 4/7416 

» 22 . 6 . 1956 6746 

» 22 . 6 . 1956 6747 

7 . 7 . 1956 6788 
10 . 7 . 1956 — 

6792 

6562 sayılı D.D.T. mütedavil sermayesi Kanununun 5 nci mad 
nin 6 ncı maddesi 
Hastaneler ve rehabilitasyon müesseseleri mütedavil sermayesi T 
Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının mizalarının ta 
tesbiti hakkında Anlaşma 

Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaşmasının» tasdi 

1956 yılına ait mevzuat 

Tescil edilmiyon birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların ceza 
ve resim muaflığı hakkındaki 6 ncı maddesi 
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşldlâtiylo akdedilen Teknik 
ait iki mektubun tasdikine dair Kanun 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin değiştirilmesi 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cezası 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 21 nci maddesi 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince umumi sağlık 
lığında yapılan muayene, tahlil ve tetkikler için hazırlanan fiya 
(rümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek munzam tâvi 
tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında Kanun 

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya v 
yıllarında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım hakk 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 9 ve 10 nc 
İstihlâk Vergisi hakkında Kanun 

İmar Kanununun 31 nci maddesi 
Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok bir işçil 
edilecek eşya hakkında Talimatname 
Damızlığa elverişli hayvanların ithal ve Gümrükle ilgili her tür 
1 acağı hakkında Kanun 



— C/19 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kainin 13 

11 
13 
13 
16 

27 

Tarihi 

. 7 . 1956 

. 7 . 1956 

. 7 . 1956 

. 7 . 1956 

. 7 . 1956 

. 8 . 1956 

Numarası 

6793 

6797 
6802 
6804 
6815 

6820 

27 

27 , 

29 , 

31 . 
31 . 
1 . 

1 . 

. 8 

. 8 . 

. 8 . 

, 8 . 
s 

. 9 . 

. 9 . 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 
1956 
1956 

. 1956 

6822 

6827 

6829 

6830 
6831 
6846 

6849 

Talimatname 11 . 1 0 . 1956 — 
I. V. H. Kararı 24 . 1 1 . 1956 4/8390 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan Hükümeti arasında h 
nın tasdiki hakkında 
160 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkında Kanu 
Gider Vergileri Kanunu 
iç istikraz akdi hakkında Kanun 
Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığı 
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 
16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Turizm, tic 
rayolu ile milletlerarası eşya nakliyatına mütaallik Milletlerarası 
«•eçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «ek Protokol» «Turizm ha 
Sözleşmesi Projesi»' ile «İmza Protokolü ve eklerine» iltihakımız hak 

16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk - Alman 
Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin tadili hakkındaki 11 
lün tasdikine dair Kanun 
7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan ticarî numuneler 
linin kolaylaştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleşmenin tasdik 
Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı madde 
bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
İstimlâk Kanunu 
Orman Kanunu 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan Kanunun bâzı maddelerinde 
kanuna ek bir madde ilâvesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri D 
hareket eden Bxport - İmport Bank Of Washington arasında imzal 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla yapılacak orman emv 
Türkiye ile İran arasında Ticaret Anlaşması, Ödeme Protokolü, z 
hakkında Karar 



V«rgü«riıı, readmlerm ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, . * ^ 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 5 . 1 2 . 1956 6860 

I* 

» 28 .12. 1956 6877 

» 28 .12. 1956 6878 

» 28 .12. 1956 6879 

» 16 . 1 . 1957 6883 

» 30 . 1 . 1957 6893 

» 30 . 1 . 1957 6894 

» 30 . 1 . 1957 6897 

» 31. 1 . 1957 6899 

Kararname 25 . 2 . 1957 4/8733 

— C/20 — 

ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile Avrupa'daki Müttefik Kuvvetleri Yüksek 
tefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına tabi bulutlan müttef 
tesisine ve faaliyetine tatbik olunacak hususi şeraite mütedair 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Ho landa Ki rai lığı arasında akdedilen 
lerinin tasdikine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye; Cumhuriyeti Hüküm 
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaşmasının muva 
dair Kanun 

1957 yılına ait mevzuat 

Off - Chore tedarik programına müteallik Türkiye Cumhuriye 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mektu 
ma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Islahı Hayvanat Kanununun 31 nci maddesinin tadiline ve bu 
dair Kanun 
Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Pari 
ret eşyası üzerinden sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkın 
İtilâf namesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin tas 
Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif, nomanklâtürüne mütedair 
kavelenamesine ait 1 . 7 . 1955 tarihinde Brüksel'de imza edile 
kında Kanun ' 

21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman muhtelif komisyonu Proto 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret, ve Tediye Anlaşm 
şiklerinin tasdiki hakkında Kanun 
0309 sayılı Maden Kanununun 115 - 118 nci maddelerine istina 



C/21 

Vergilerin, r©simlerin ve başjka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

6 . 5 . 1957 

Numarası 

6957 

ö z e t i 

195r, 6959 

» 

J> 

> 

s 
15 . 
15 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 1957 

. 1957 

. 1957 

6962 

6968 
6969 

• » 

» 

> 

» 
Talimat 
K a m ı 11 

marn e 

15 

24 . 

29 , 

2 , 
11 . 
14 . 

. 5 

. 5 . 

. 6 . 
6 . 
fi . 

. 1957 

, 1957 

. 1957 

.1957 
1957 
1957 

6970 

6977 

6987 

7000 
4/9123 

7005 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli listel 
tılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki hakk 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının ekleriyle bu Anlaş 
rinde yapılan düzeltme ve değişikliklere mütaallik 4 ncü Protokolü 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXX 
tesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveline dair 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 
5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
arasında akdedilen Anlaşmalar gereğince ithal olunacak ziraî ve ınd 
kında Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaştırm 
diki hakkında 
Madenlerin aranması ve işletilmesi hakkındaki 4268 sayılı Kamımın ik 
sine dair Kanun 
6326 sayılı Petrol Kamımı ile bu kanımda değişiklik yapan '6558 say 
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkındaki Ka 
At yarışları hakkındaki 6183 sayılı Kanuna ek Kanun 
0831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesininsureti tatbiki hakkın 
Türkiye. Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namın 
port I >ank O I* Washin«-ton»' arasında20 Mayıs 1956 tarihinde imzalanan 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Kanun 

14 . 6 . 1957 7013 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 1956 t 
Protokolünün lasdikiine dair Kanun 
Taviz listeelriııin mecburi tatbik sürelerine ait XXXVII nci maddes 
mütedair Protokolün tasdikine dair Kanım 
Türkiye ile İran arasında imzalanan Ticaret Anlaşması, Ödeme Proto 
tokollerin tasdiki hakkında Kanun 

1 V. H. Kararı 27 . 7 . 1957 4/9259 Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkralarının tadiline ve bu Nizam 
ların ilâvesine dair Nizamnameyi meriyete koyan t. V. İT. Kararı 

14 . 6 . 1957 

17 . 6 . 1957 

7014 

7025 



— C/22 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r 
Çeşidi 

Kanun 
» 

» 

Tarihi 

10 . 9 . 1957 
10 . 9 . 1957 

10 . 9 . 1957 

Numarası 
7045 
7046 

7050 

ö z e t i 

11 . 6 . 1957 7054 

» 

» 

Talimatname 

Kanun 
» 

» 

» 

26 , 

24 

6 . 

9 . 
25 . 

25 . 

14 . 

2 

. 3 

4 . 

6 . 
6 . 

6 . 

8 . 

. 1958 

. 1958 

1958 

1958 
1958 

1958 

1958 

7090 

7106 

— 

7126 
7154 

7156 

7163 

» 
» 

19 
3 , 

2 
. 4 . 

. 1959 

. 1959 
7251 
7256 

Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklen 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakç 
Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı c 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriy 
devlctlestirilen Türk inal, hak ve menfaatlerinin tazminine m 
Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındak 

1958 yılına ait mevzuat 

Karayolları yapımı için girişilecek gelecek yıllara sâri taahhü 
racına yetki verilmesi hakkında Kanun 
T.C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti arasında m Cm akit 15 A 
Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 1957 tarihinde Kahire'de t 
kında Kanun 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme İktisad 
mesinin 16 ncı maddesi 
Sivil Müdafaa Kanunu 
Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 67 
Kanun 
6632 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan Milletlerarası Kalay A 
lerarası Kalay Konseyine ve personeline tanınan vergi muafiy 
dırılarak yerine 2 fıkra ikamesi hakkındaki mezkûr Konsey Kar 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü Teşkilât Kan 

1959 yılma ait mevzuat 

Tebligat Kanunu 
Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik şekli hakkında Kan 



— C/23 

V«rgâlerm, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Tebliğ 16 . 4 . 1959 
î . V, H. Kararı 5 . 5 . 1959 4/11410 
Kanun 9 . 5 . 1959 7258 

> 21 . 5 . 1959 7263 

24 . 

25 , 
26 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 1959 

. 1959 

. 1959 

5395 

7269 
7280 

1118 sayılı oyun. kâğı t la r ı fiyatını M tesbit i hakk ında tebliğ 
Sivil Müdafaa Fonu Nizamnamesi 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler ter t ibi hakkında K a n u n 
Noterlik K a n u n u n u n 7.1. ııei maddesinin tadili ve 78 ncü maddesi ile 4 
geçici maddelerinin ilgası hakkında K a n u n 
Türk iye Cumhur iye t i H ü k ü m e t i ile İsviçre F e d e r a l Hüküme t i arasın 
aki t ve imza edilmiş olan geçici Anlaşmanın onanması hakk ında 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle almaca- tedbirlerle yapılacak 
Birleşmiş Milletler Andlaşınası ile Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı 
leşmeleri Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyet i 
şik Devletleri arasında münaki t ekonomik İşbirliği Anlaşması, Avrup 
kümetimiz taraf ından imza edilmiş veya edilecek sair anlaşma, andlaş 
dan olarak ilgili Hükümet ve teşekküller veya bunlar- namına, hareket 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümet in salahiyetli kılınması 

26 . 5 . 1959 7287 Gümrük Tarifeleri ve Ticare t Genel Anlaşmasının Fransızca metnine 
nün tasdiki hakk ında K a n u n 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi K a n u n u 
Ceza evleriyle mahkeme binalar ı inşası karşıl ığı o larak a lmaeak harç 
lecek yiyecek bedelleri hakk ındak i 2548 saydı K a n u n u n 4 ncü madd 
Kanun 
Zirai maddeler t icaret inin geliştirilmesi ve yard ımlaşma hakk ındak i 
nun 1 nci kısmı gereğince Türk iye Cumhuriyet i Hükümet i ile Ameri 
meti a ras ında münaki t 12 . 6 . 1956 tar ih l i Anlaşmanın tasd ik i hakk ın 
Zirai maddeler t icaret inin geliştirilmesi ve yard ımlaşma hakk ındak i 
nun 1 nci kısmı hükümler i gereğince Türkiye Cumhuriyet i Hüküme t i 
leri Hükümet i a ras ında münak i t 12 Kasım 1956 ta r ih l i Anlaşmaya ek 
manın tasd ik i h a k k ı n d a K a n u n 
Türk iye Cumhuriyeti Hükümet i ile Amerika Birleşik Devletleri namın 
poi't Bank Of "Washington arasında 28 Nisan 1957 tar ih inde imza 
Kredi Anlaşmasının ve bu mevzuda tea t i edilen mektuplar ın tasdiki h 

27 . 5 . 1959 7307 
3 . 6 . 1959 7309 

8 . (i . 1959 7815 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

7316 

7318 



— C/24 — 

Vergilerin, resimlerin ve ba^ka gelirlerin 
dayanaikları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

Nmmarası 

7319 

7320 

7322 

3 . 

3 

3 . 

3 . 

3 . 

. 6 . 

. 6 

. 6 . 

, 6 . 

. 6 . 

, 1959 

. 1959 

, 1959 

, 1959 

, 1959 

7323 

7324 

7325 

7326 

7327 

» 
Karar 
Kanun 

» 

> 

8.6. 
13 . 6 . 
16 . 6 

18 . 11 . 

18 .11. 

, 1959 
, 1959 
. 1959 
1959 

1959 

7338 
2217 
7346 
7377 

7378 

ö z e t i 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakk 
1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hüküm 
Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya 
akdedilen Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
T. C. Hükümetiyle Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 
16.2.1952 tarihli Protokolün tadiline ve protokolün tasdikine da 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının birinci kısım 
mütedair Protokol, Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşm 
sımlarının tadiline mütedair Protokol ve Gümrük Tarifeleri v 
lâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol hakk 
ne dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli taviz l 
me ve değişikliklere mütedair 6 nci Protokolün tasdiki hakk 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta m 
tedair Protokol hakkında İmza Zabıtnamesinin tasdikine da 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının XVI nci m 
edilen statükonun temdidine dair beyannamenin tasdiki hakk 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anılaşmasın, ekli taviz l 
me ve değişikliklerine ait 7 nci protokolün tasdikine mütedai 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) ek 
tesinde münderiç sakız ve kolofonla XXV sayılı Yunanistan t 
lu balıklara ait Gümrük tâvizlerinde yapılan tadil ve gerek çek 
kındaki Kanunun nilgası hakkındaki kanun 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
Takiip ve tahsiline mahal ve imkân göriilıniyen bâzı alacakların 
5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mütaallik umum 
tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mütaallik um 
lün tasdiki hakkında Kanun 



— 0/25 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

» 
Kanun 

Tarihi Numarası 

10 .12 . 1959 4/12517 

19 
21 
23 

12. 1959 
12. 1959 
12. 1959 

4/12528 
7397 
7401 

ö z e t i 

Altındağ ve Işıklı köylerindeki çimento imaline elverişli maddelerin 
İzmir Çimento Fabrikası T. A. Ş. ne verilmesine ve % 1 Devlet hakk 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek Kararn 
Sigorta şirketlerinin murafkaibesi hakkındaki Kanunun 30 neu maddes 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Kırallığı Hükümeti 
Anlaşmasının tasdiki hakkında 

Karar 

Kanun 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

Kanun 

Geçici Kanun 
» 

Kararname 
» 

Tebliğ 

16 

8 

24 
28 
30 

6 

16 . 
16 . 
6 . 
8 

15 
15 , 
18 . 

. 1 

. 2 

. 3 

. 2 , 

. 4 , 

. 5 . 

6 . 
6 . 
. 7 . 
. S . 

. 8 

. 8 . 
, 8 . 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

1960 
1960 
. 1960 
. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

4/10609 

7427 

3/10966 
7462 

4/12846 

7473 

7478 
178 
11 
44 

5/236 
5/239 
n 

1960 yılına ait mevzuat 

Çatalca kazasmdaki linyit madeninin işletilmesinin S. A. S. Limited 
verilmesi ve % 1 Devlet hissesi alınmasına dair Karar 
inhisarlar Umum Müdürlüğü müted&vil sermayesinin 750 milyon 
Kanun 

Sılhhi müesseselere ve eczanelere tenzilâtlı verilecek ispirto hakkında K 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanununun 8 nci maddes 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı ek Kararla tesbit o 
limitinin istimaline 31 . 12 . 1960 tarihine kadar devam olunacağı h 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idaresi hak 
Kanun 

Köy içme suları hakkında Kanun 
Askerî garnizonların içme ve kullanma sularının temini hakkında Kanu 
Hürriyet İstikrazı hakkında «geçici» Kanun 
Hazine ile T. C. Ziraat Bankası arasındaki eski alacak ve borçları 
dair Kanun. 

Türk Pırası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 16 sayılı Karar 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 



C/26 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaıkları 

t 
Çeşidi 

Kanun 

> 

Kararname 

Kanun 

» 

» 
» 

Kararname 

» 

» 

19 

20 

24 

1 

1 

* 
10 

12 

16 

16 

Tarihi 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 , 

. 9 

. 9 

. 9 
. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

, 1960 

1960 

, 19€0 

Numarası 

65 

66 

5/277 

72 

74 

77 
79 

5/316 

5/322 

5/325 

Kanun 

Tebliğ 

16 . 9 . 1960 

20 . 9 . 1960 

20 . 9 . 1960 
4 . 1 0 . 1960 

19 .10 . 1959 

5/326 

85 

ö z e t i 

Kambiyo «ılış ve satış primlerinin ilgasına ve yeni döviz fiyat 
dair Kanun 
T. O. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
zalanan Malî Yardım Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 
Migros T. A. Ş. muaddel Statüsünün Ticaret Bakanlığınca k 
bâzılarının Millî Korunma hesaplarına geçirilmesi hakkında K 
Devlet daireleri ve diğer dairelerce yapılmakta bulunan vey 
inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satmalmalar hakkında Ka 
7269 sayılı Umumi hayata müessir âfetler dolayısıylc alınaca 
dair Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka 

Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üzere Hükümete y 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilâtı se 
ve bâzı hükümler ihdasına dâir Kanun 
Mülga Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 sayılı Ka 
tasfiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında Karar 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadillerinin ta 
name 
Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan veya y 
tesisat ve her türlü işler ve satmalmalardan terk veya terkini 
nacak esaslara dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan Yönetmeliğ 
Kararname 
Bankalarca ihracatın finansmanına ve sanayie açılacak kredil 
Tanzim Komitesince» ittihaz olunan 2.9..1960 tarih ve 96 sayılı 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bâzı maddelerinin de 
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun 

86 Vatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna ve muafl 
93 Yatırımlar (Holding) A.Ş. ne bâzı istisna ve muaflıklar verilm 

nin tadili hakkında Kanun 
6( Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara, müta 



C/27 — 

Vergilerin, 

Çeşidi 

İKMIUII 

> 
> 

» 
» 

» 
» 

resimlerin ve başlka 
dayanaıkları 

A 

Tarihi 

21 .10 . 1960 

'24 .10 . 1960 
24 . 1 0 . 1960 

26 . 1 0 . 1960 
4 . 1 1 . 1960 

18 . 1 1 . 1960 
18 . 1 1 . 1960 

gelirlerin 

•s 

Numarası 

107 

108 
112 

113 
123 

132 
134 

24 . 1 1 . 1960 

2 .12 . 1960 

5 .12 . 1960 

> 
» 
» 

rarname 

6 . 1 2 . 
6 . 1 2 . 

14 .12 . 

21 . 12 . 

1960 
1960 
1960 

1960 

139 

24 . 1 1 . 
29 . 1 1 . 
30 . 1 1 . 

1960 
1960 
1960 

140 
144 
146 

149 

ö z e t i 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
nuna geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 
Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanunun geçici maddesi 
Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 ııci maddes 
Kanun 
Af Kanunu 
Köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kaoperatifle 
larının taksitlendirilmesi hakkında Kanun 
Türk Standartları Enstitüsü kuruluş Kanunu 
113 sayılı Af Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka 
sine dair Kanun 
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 107 sayılı Kanunun 2 ııci mad 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
(İ746 sayılı Şeker Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nei fıkrasının değ 
Türk Ceza Kanununun 481 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında K 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 ncı ma 
rife Cetvelinin değiştirilmesine dair Kanun 
T.C. Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 1960 t 
Tedive Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair Kanun 

152 Kaçakçılığın men ve takibine dair 1912 sayılı Kanunun 21 ve 24 ncü 
hakkında Kanun 

153 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek Kanun 
154 Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının ta 

— 1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 

5/635 5/316 sayılı Kararname ile meriyete konulan Türk parasının kıymetini 
Kararın geçici 7 ııci maddesine göre, kambiyo karşılık fonundan karşılan 
kadar «Kambiyo karşılık fonu tasfiye hesabı» ndan ödenecek olan kur 
1 nei maddesindeki müddetin 1.2.1961 tarihine kadar uzatılması hakkın 



— C/28 — 

resimlilerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi 

29 .12. 1960 
29 . 12 . 1960 

29 .12 . 1960 

30 .12. 1960 

Numarası 

167 
170 

190 

172 

30 
30 
30 

30 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

1960 
1960 
1960 

1960 

177 
179 
184 

185 

ö z e t i 

Yeraltı suları hakkında Kanun 
1 ve 3 sayılı kanunlar gereğince mal beyanına davet olunanlar 
edemedikleri malların müsaderesi hakkında Kanun 
Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, onar 
Kanun 
Münfesih B.M.M. îdarc Amirliğince Meclis tahsisat, artıkların 
Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde mevcut hesabın tasfiyesi 
biit.ee yılları tahsisat ve yolluklarına mukabil bankalardan tem 
borçlarının takip şekli hakkında Kanun 
1837 sayılı Kanuna bir madde ile geçici bir madde eklenmesin 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kan 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma Teşkilatı, serm 
ve bâzı hükümler ihdasına dair '79 sayılı Kanuna ek Kanun 
Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait altınlardan b 
satılmasına dair Kanun 

2 . 1 . 1961 

2 . 1 . 1961 

6 . 1 . 1961 
6 . 1 . 1961 
9 . 1 . 1961 
5 . 1 .1961 

M0 . 1 . 1961 
12 . 1 . 1961 
12 . 1 . 1961 

1961 yılına ait mevzuat 

189 M.S.B. iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça k 
suzlarının satılmasına dair Kanun 

203 657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve 
madde eklenmesine dair Kanun 

192 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler yap 
193 (îelir Vergisi Kanunu 
210 6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapıl 
219 85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 ncı 

eklenmesine ve 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

213 Vergi Usul Kanunu 
222 İlköğretim, ve eğitim Kanunu 
224 Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında Kanun 

http://biit.ee
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Yönetmelik 

Kanun 

Tarihi 

29 . 3 . 1961 

29 . :; . i9fit 

Numarası 

289 

14 . 7 . 1961 

307 

2 . 6 . 1961 5/1280 

14 . 6 . 1961 — 

3i : 

» 

» 

» 

» 
Kararname 

Kanun 

» 

> 

17 

17 

16 . 

16 
31 
o 
O 

3 

3 . 

. 7 

. 7 

8 

. 8 
. 8 

. 9 

. 9 

. 9 . 

. 1961 

. 1961 

1961 

. 1961 
. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

320 

325 

350 

351 
5/1420 

358 

364 

367 

Ö z e t i 

Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import 
kiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü arasında imzalana 
Andl aşmasının tasdikine dair Kanun 
Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak 
rilmesi hakkında Kanun 
Kambiyo takyidatınm hafifletilmesi ve Türk parası kıymetinin korun 
benzeri nakil vasıtalarından alınacak istikrar fonuna katılma payı hak 
Sivil Savunma İdaresi Fon hesaplarının toplanma, idare, sarf ve k 
melik 
Başlanmış yatırım projelerinin devamını ve tamamlanmasını temin etm 
Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdol 
Anlaşması hakkında Kanun 
Türkiye'de enerji tevzi şebekelerinin ıslahı ve tevsi ini temin için T.C 
Utibank (İcnel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletlerinin Ajanı 
ma İkraz Fonu arasında akdolunan 7 milyon dolarlık ikraz Anlaşması 
Muş - Tatvan demiryolu temdidi için Türkiye Hükümeti ile Kalkınma 
dolarlık ikraz Anlaşmasının onaylanması hakkında Kanun 
İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi ha 
7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci maddesinin tadili hakkında Kan 
Yüksek Öğrenim Kredi ve. Yurtlar Kurumu Kanunu 
Umuma açılmış bulunan Ycröbatan Sarayını ziyaret edenlerden 50 k 
Kararname 
Avrupa Konseyi İmtiyaz ve muafiyetleri umumi Anlaşmasının ek üçü 
dair Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki m 
hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşi 
sında akdolunan 13 . 2 . 1959 tarihli Anlaşmanın ve ekli mektupların 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletlerinin r 
- İmport Bank Of AVashington (Exinıbank) arasında imzalanan 56 
manın onanması hakkında Kanun 



— C/30 

Vergilerin, resimlerin ve başfea gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Talimatname 
Yöneftanelik 
Kararname 

Anlaşma 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Tarihi 

3 . 9 . 1961 
1 .10 . 1961 

12 .10 . 1961 

18 .10. 1961 

1 .11. 1961 

25 . 1 1 . 1961 

Numarası 

4/12720 

5/1768 

ö z e t i 

5 .12 . 1961 

13 .12 . 1961 

3 . 1 . 1962 

İnhisarlar pipo ithal, ve satışı vazifesi hakkında 
Ege Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği 
65 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle T. C. Merkez Bankası nezdind 
nu tasfiye hesabı» ndan 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 saydı kara 
«İstikrar fonuna» 20 000 000 lira avans verilmesi bakında 

5/1801 Tarım Bakanlığınca hazırlanan ilişik «At Yarışları Tüzüğünün 4 
159, 160, 161 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük» ün yü 

— Memleketimizle Kıbrıs Cumhuriyeti arasında vizeleri muayyen ha 
üzere kaldırılması ve vize alınması gereken bâzı hallerde de har 
laşma 

6/25 Muğla illinin Köyceğiz i İç esine bağlı Bozkese köy ii ile Fethiye ilçe 
ları içerisinde bulunan iki atlet krom madeninin Montaıı Madenc 
redilmiş bulunan işletme imtiyazının bütün vecibelerle Hüro mad 
mesine izin verilmesi hakkında 

6/7 Muğla vilâyetinin Milas kazasına bağlı Alakilise mevkiinde bul 
müddetle işletilmesi imtiyazının Ören Madencilik Türk Ano 
ve bu imtiyazın % 1 nöbetinde Devlet hakkına tabi tutulması hak 

— 111.8 sayılı Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun 6600 say 
sinin verdiği yetkiye müsteniden muhtelif cins oyun kâğıtlarının 

1962 yılma ait mevzuat 

6/101 Bolu nun Göynük ilçesine bağlı Çayköy ve Kafalar köyleri sınır 
ninin 60 yıl müddetle işletilmesi imtiyazının ilişik mukavelename 
Madencilik Limited Ortaklığı uhdesine verilmesi ve İm imtiyazın % 
tutulması hakkında 

11 . 1 . 1962 6/114 Türk parası kıymetini koruma kararı 



— C/31 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kara ruamı e 11 . 1 . 1962 

11 . 1 . 1962 

Numarası 

6/116 

6/120 

» 

Yönetmelik 
Kararname 

» 

28 

16 . 
26 . 

3 . 

. 1 

, 2 . 
, 2 . 

3 . 

. 1961 

, 1962 
. 1962 

, 1962 

5 '070,1 

6/233 

6/257 

Tebliğ 
Kararname 

Kanun 
Kararname 

» 

22 . 
19 

25 . 
2 

10 . 

, 3 , 
. 4 

4 . 
. 6 . 

7 . 

. 1962 

. 1962 

1962 
. 1962 

1962 

— 
6/378 

44 
0/1280 

6/097 

ö z e t i 

0.12,1900 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince, T.C. 
edilen fondan, tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulanan Doğubankm 
5 000 000 (Bos milyon) liranın tahsisine dair Banka Kredilerini? Ta 
nan 27 . 1 2 . .1901 tarihli ve 109 sayılı Karar hakkında 
2 . 0 . 1961 tarihli 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlüğe, konulan T.C 
tikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki kararın 3 ncü 
sına dair olan ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 

Akaryakıt fiyat istikrar fonuna yatırılacak paralarla bu hesapt 
ve esasları ile Türk tankerlerinin navlun ve sürastaryalarma ve tenek 
rın yürürlüğe konulması hakkında 
Ankara Üniversitesince alınacak harçlar ve ücretler hakkında 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı kararname ile onanmış olan telsiz 
lardan ilân ve reklâm tarifesi» nin eklenmesi ve 27.1 . 1931 tarihli ve 3 
dillerinin kaldırılması hakkında 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi bakanlıMarmca m 
tarihli ve 0/175 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan ka 
rılmasına ve azotlu gübrelerin ithaliyle memleket dâhilinde satışların 
rürlüğe konulması hakkında 
3.3.1.962 tarih ve 6/257 sayılı kararname ile ilgili tebliğ 
Kanunî bekleme sürelerinin dohlurulmuş olması dol ayı siyle gümrük ida 
zum görülen mallar hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması h 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Kan 
T.C. Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon t 
yürürlüğe konulması hakkında Kararname 

Sivas ilinin Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu, Kan ve Ecet köylerinde 
bakırla mahlut, çinkolu kurşun madeninin 50 yıl müddetle işleti 
velename ve şartnameye tevfikan, Menka Ticaret ve Sanayi Anonim Ş 
imtiyazın c/f 2.5 nispetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kar 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaiklan 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 10 . 7 . 1962 6/708 

» 1 7 . 7 . 1962 (i/737 

ı» 6 . 8 . 1962 6/763 

» 21 . 8 . 1962 6/847 
» 12 . 9 . 1962 6/942 

> 11 . 1 0 . 1962 6/1026 

11 .10 . 1962 6/1035 

Kanun 23 . 1 0 . 1962 81 
» 1 . 1 1 . 1962 86 

— C/32 — 

ö z e t i 

Kayseri ilinin Yahyalı ilçesine bağlı Karamadası köyündeki b 
yıl müddetle işletilmesi imtiyazının, ilişik mukavelename ve şar 
Madeni Limited Şirketi uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 
tutulması hakkında Kararname 
6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
edilen fonda tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğuba 
25 550 000 lira ile Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Banka 
5 000 000 liranın tahsisine dair Kararname 
Türk parası kıymetini' koruma hakkındaki ilişik 17 sayılı karar 
Kararname 

Türk parası kıymetini boruma kararı hakkında Kararname 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 83.01 pozisyonuna dâhil kilitl 
lardan halen gümrüklerin denetiminde bulunanların (Türkiye'ye 
olsun, gümrükleme muameleleri hangi safhada bulunursa bulun 
olsun olmasın) yurda sokulmamıası hakkında Kararname 
Bursa üinin Orhaneli ilçesine bağlı Göynübeien köyü sınırları 
18 . 6 . 1951 tarihli ve 3/13173 sayılı Kararname ile ((Sazmaş, S 
Anonim Şirketi) uhdesine ihale olunan işletme imtiyazının, imti 
duğu hukuk, taibi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyeti er 
Şirketi» ne devredilmesi hakkında Kararname 
Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Çatak köyü sınırları içer 
9.12.1949 tarihli ve 3/10323 sayılı Kararname ile («Sazınas» Sanay 
Anonim Ortaklığı) nm uhdesinde bulunan işletme imtiyazının, 
olduğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiye 
ted Ortaklığı» na devredilmesine izin verilmesi hakkında Kara 

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakk 
Mersin liman inşaat sahası dâhilinde aile t esişleri için ayrılan 
satışı hakkında Kanun 



— C/33 

dergilerin, 

1 

Çeşidi 

Kararname 
» 

Kanun 

yönetmelik 
Kararname 

» 

Tebliğ 
Kamın 
Kararname 

Kanun 
» 

resimlerin ye 
dayanakla] 

başka 
n 

Tarihi 

11 . 1 2 . 
20 . 1 2 . 

3 . 1Q . 

12 . 1 . 
21 . 1 . 

11 . 2 . 

13 . 2 . 
18 . 2 . 
19 . 2 . 

20 . 2 . 
20 . 2 . 

, 1962 
1962 

1963 

1963 
1963 

1963 

1963 
1963 
1963 

1963 
1963 

gelirlsrin 

Numarası 

6/1154 
6/1189 

141 

11306 
6/1265 

6/1342 

171 
6/1444 

186 
187 

20 . 2 . 1963 

» 
vv, 

» 
> 
» 

» 

20 . 
23 . 
23 , 
23 , 
23 

28 . 

. 2 , 
2 . 

, 2 , 
. 2 , 

2 

, 2 , 

. 1963 
1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

189 
196 
197 
198 
199 

202 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma Kararı hakkında Kararname 
2 . 6 . 1961 tarih ve 5/1280 sayılı Kararname ile vürürlüğe konulmuş 
kası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki Kaır 
rilmesine dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında Kararnam 
Bursa Merkez ilçesindeki Gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair Kanun 

1963 yılına ait mevzuat 

7478 sayılı Kanun gereğince illere bırakılan köy içme suyu işlerinin y 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı Kararname ile onaylanmış bulunan 
19.11.1962 tarihli ve 6/1153 sayılı Kararname ile değişik birinci madde 
baren yürürlüğe girmek üzere ilişik şekilde değiştirilmesi hakkında Ka 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karar» a ek 
hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında Kanun 
İlişik «Türkiye Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında 
imzalanan Kalkınma Kredisi Andlaşmasının yürürlüğe konulması hakkı 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilme 
Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması, İstihsal ve Güm 
i'il vı-ış olan aka '-yakıtların St<vk Verdisine tabi tutulması hakkında Kan 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 neu maddesinin d 
1 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi h 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerin değiştirilme 
kümler eklenmesine dair Kanun 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı ma 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılma 



Vergilerin, resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

28 . 2 . 1963 204 

28 . 2 . 1963 205 

» 
» 

Karar 
Kararname 

28 . 
11 

26 . 
2 

. 2 . 

. 3 . 

3 . 
. 4 

1963 
. 1963 

1963 
. 1963 

210 
6/1500 

67 
6/1540 

5 . 4 . 1963 6/1541 

15 . 4 . 1963 6/1503 

16 . 4 . 1963 6/1554 

20 . 4 . 1963 6/1509 

Kanuın 
» 
» 

9 , 
30 
30 , 

. 5 . 

. 5 , 

. 9 . 

, 1963 
, 1963 
, 1963 

227 
240 
241 

_ c/34 — 

ö z e t i 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci madde 
nun 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâz 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Değerli Kâğıtlar Kanunu 
Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Amerika Birleşik Devle 
essesesi olan Erport - împort Bank Of Washington arasında 
«Anlaşma» nın yürürlüğe konulmak üzere yayımlanması hak 
6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddelerinin iptali 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma 
hinde imzalanan İkraz Andlaşmasının yürürlüğe konulması h 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma 
hinde imzalanan İkraz Andlaşmasının yürrülüğe konulması h 
Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Gökçesu köyünde bulunmu 
ile işletilmesi imtiyazının Kuzey - Anadolu Madencilik Limite 
% 1 nisbetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kara 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - î 
metimizin ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi Genel Müdürlü 
imzalanan 29.3.1961 tarihli ve 289 sayılı Kanunla onaylanmış 
laşmasmdaki kredinin son kullanılma süresinin ve ilk taksit ö 
lamak üzere 4 Ocak 1963 tarihinde imzalanan «Tadilât Andla 
kında Kararname. 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Göcek köyü sınırları içind 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının «Köyceğiz Kromları işletmes 
imtiyazın % 2,5 oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakk 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kanunu 
5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek Kanun 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci mad 
geçici iki madde eklenmesine dair Kanun 



C/35 — 

Vergilerin, resimlerin ve başta gelirlerin 
dayanakları 

r ' 
Çeşidi 

Karar 

Kanun 

» 

» 

Kararname 

4 

19 

19 

19 

29 

Tarihi 

. 6 . 1963 

. 6 . 1963 

. 6 . 1963 

. 6 . 1963 

. G . 1963 

> 
Numarası 

6/1734 

250 

251 

253 

6/1981 

Kanun 
» 
» 
» 

Tebliğ 
Kanun 
Kararname 

5 . 
12 
17 . 
17 . 

17 . 
20 . 
23 . 

, 7 . 
. 7 
, 7 . 
, 7 . 

. 7 , 
7 . 

, 7 . 

, 1963 
. 1963 
, 1963 
. 1963 

. 1963 
1963 

. 1963 

261 
265 
278 
269 

— 
271 

6/2913 

25 . 9 . 1963 6/2225 

ö z e t i 

hakkındaki 17 sayılı Karara ek ka 

tah 

Türk parası kıymetini koruma 
hakkında Karar 
Hazine ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının 
Kanuna ek Kanun. 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 n 
ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Kuzey Atlantik Ândlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür programl 
pılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesin 
Kanun 
Sıtma ve frengi ilâçları hakkındaki 2767 sayılı Kanun gereğince yurda 
neğinin tekeli altına verilmiş olan ilâçlara ait listeye Almanya'da Bayer 
ile patentini haiz bulunduğu «CHLOROQUINE DIPHOSPHATE» 7. 
I - methyl - butlamino) (qui nolelnedip hosphate «POUDEBE) un itha 

İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınac 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında Kan 
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan 
na yetki verilmesi hakkında Kanun 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkın la Tebliğ 
6309 sayılı Maden Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı ek kararın yürürlü 
rarname 
10.8.1963 tarihli ve 6/2059 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayan 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 11.9.1963 
nan İkraz Anlaşmasının yürürlüğe konulması hakkında Kararname 

28 . 9 . 1963 6/182 8.5.1963 tarihli ve 6/1681 sayılı Kararname ile verüen yetkiye istinad 
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir organı olan M 
arasında 15.7.1963 tarihinde imzalanan «İkraz Anlaşması» nın onaylanm 



— C/36 -

Vergilerin, i daimlerin ve oaşka gelirlerin 
dayanakları 

t 
Çeşidi 

Tüzük 

Kararname 
Kamun 

Yönetmelik 
» 

Kararname 

Kanun 
» 

Kararname 

» 

Karar 

Kanun 

Kararname 

1 

10 

11 
26 

31 
31 
2 

27 
27 

1 

7 

9 

12 

14 

Tarihi 

. 1 0 . 

. 1 0 . 

. 10 . 

. 1 0 . 

. 1 0 . 

. 1 1 . 

. 1 2 . 

. 7 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 1963 

1963 
1963 

1963 
1963 
1963 

. 1963 
, 1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

Numarası 

6/2482 

6/2231 
353 

— 
6/2260 

365 
30» 

6/2008 

6/2076 

6/2127 

325 

6/2094 

Ö z e t ! 

14 . 9 . 1963 

Gıda .maddelerini ve umumî sağlığı ilgilendiren eşya ile (leva 
ğün bâzı madde ve fıkralarının değiştiril.mesi hakkındaki K 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayı : Karam e 
Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü hakkındaki K 
hakkında Kanun 
Ege Üniversitesi Harçlar ve Ücretler Yönetmeliğine ek Yöne 
Ego üniversitesi Yabancı Diller Okulu Yönetmeliği 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
hakkında Anlaşma» ve eklerinin onaylanması hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ile fıkralarının değişti 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti ar 

olarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» nın vo bu 
bun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma 
Kredisi Andlaşmasımn yürürlüğe konulması hakkında Karar 
Kütahya ilinin Tavşanlı ilcesine bağlı Karakaya köyünde bulu 
süre ile işletmesi imtiyazının Orko Krom Limited Ortaklığın 
nında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek 
Karar 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki bütçe y 
tasfiyesi hakkında Kanun 

6/2094 Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Çayhisar köyünde bulu 
süre ile işletilmesi imtiyazının «Türk Maadin Anonim Şirke 
oranında Devlet hakkına tabi» tutulması hakkında Kararnam 

6/2095 Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde bulunmuş 
letilmesi imtiyazının, «Emet Boraks Madencilik Limited Şirk 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 



_ C/37 — 

VeTgilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 

Yönetmelik 
Kanun 

» 

Kararname 

S . 

8 . 
16 . 
16 . 

29 . 

. 1 , 

, 1 . 
, 1 . 
. 1 . 

, 1 . 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

6/2532 

372 
375 

6/2575 

13 . 2 . 1964 

18 . 2 . 1964 

19 . 2 . 1964 

20 . 2 . 1964 

6/2681 

6/2676 

6/2673 

6/2682 

1964 yılma ait mevzuat 

Hükümetimiz ile isveç Hükümeti arasında 2.12.1933 tarihinde Ank 
«Kalkınma Kredi Anlaşması» ve eklerinin yürürlüce girmek üzere y 
AID yolu ile yapılacak ithalâta ait Yönetmelik 
Kurum:ar Yergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonun : an temin olunan 
zine hesaplarına intikali ve Türk Lirası karşılıkla"< mn kullanılma ş 
Muğla ilinin merkez ilçesine bağlı Mesken ve Kadıköy, Elmacık, Ko 
Şeref Eğridağ Milas, ilçesine bağlı Kayabaşı, İzmir ilinin Torbalı il 
adası ilçesine bağlı Aziziye-Havuzlu, Tire ilçesine bağlı Alacaklı mev 
lerinin, Abot Maadin Limited Türk Şirketi üzerinleki işletme imtiy 
nin Devlete karşı haiz olduğu hukuk tabi olduğu vecibe, taahhüt ve 
fullah N. Kitapçı Madencilik Limited Şirketi» ne devredilmesine i 
sı hakkında Kararname 
Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kozluca mevkiindeki krom mad 
4/1593 sayılı Kararname ile Arı înşaat Türk Anonim Şirketine ih 
imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi bulunduğu 
leriyle birlikte Kartallar Maden ve Sanayii Limifed Şirketi uhdes 
nin kararlaştırılması hakkında Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Faraş ve Çam köyleri sını 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Faraş - Çamkö}^ 
mesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 

Balıkesir ilinin Bigadiç ilcesine bağlı Faraş ve Cam köyleri sınırl 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Faraş - Çamköy 
mesinin kararlaştırılması hakkında kararname 
Edirne ilinin merkez ilçesine bağlı Demirhamlı sınırları içerisin 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Trakya Çimento Sanayii Tü 
sinin kararlaştırılması hakkında Kararname 



— C/38 — 

Vergilerin, resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 9 . 3 . 1964 

Numarası 

6/2688 

» 

Kanun 
Kararname 

12 

24 . 
25 . 

. 3 . 

, 3 . 
. 3 . 

. 1964 

1964 
. 1964 

6/2713 

65 
6/2714 

31 

31 

2 

3 . 

4 . 

. 3 

. 3 

. 4 . 

. 4 . 

4 . 

. 1964 

. 1964 

, 1964 

, 1964 

1964 

6/27.18 

6/2719 

6/2730 

6/2821 

6/2743 

Ö z e t i 

19 . 12 . 1963 tarihli ve 6/2526 sayılı Kararname ile verilen y 
ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 30 . 12 . 1963 tarihind 
Yardıma Dair Anlaşma» ve eklerinin (yayınlandıkları tarihte yü 
sının kararlaştırılması hakkında Kararname 
Sivas ilinin Gürün ilcesine bağlı Otlıvklise köyü sınırları içind 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Demir Export Limited Şirketin 
hakkında Kararname 

Gider Vergilerine ait ilk madde indirimi hakkında Kanun 
Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kurşunlu, Yenice 
bulunmuş linyit madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazın 
Şirketine verilmesi ve bu imtiyaz mukabilinde % 1 Devlet hisse 
hakkında Kararname 
Ankara ilinin Bâlâ ilçesine bağlı Kesikköprü köyü sınırları içer 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının, «Kesikköprü Madencilik 
bu imtiyaz mukabilinde % 2,5 Devlet hissesinin alınması hakkın 
Çorum ilinin Osmancık ilçesine bağlı Dodurga köyündeki bulun 
süre ile işletilmesi imtiyazının Türkiye Kömür İmletmeleri Kuram 
name 
Bolu ilinin Göynük ilçesine bağlı Bölcekova köyündeki bulunm 
ile işletilmesi imtiyazının Adasal Madencilik Limited Şirketine v 

Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl, Hamam ve Kutluhallar 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Gene 
Kararname 
Ankara ilinin Beypazarı ilçesine bağlı Sekli, Kuyucak ve Çaltır 
madeninin (50) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Beypazarı Lin 
verilmesi hakkında Kararname 



C/39 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 9 . 4 . 1964 

Numarası 

6/2706 

Yönetmelik 

Kanun 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

9 

11 

16 

16 . 
20 , 

20 . 

4 . 

. 4 

. 4 

. 4 

. 4 . 

. 4 . 

, 4 . 

5 . 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

1964 

1964 

— 

444 

6/2851 

13 
6/2852 

6/2853 

6/2795 

ö z e t i 

12 . 5 . 1964 

12 . 5 . 1964 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi arasında 15 . 10 . 1963 tarihinde 
masın ın (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 21 . 2 . 
kında Kararname 
Ankara Üniversitesince alınacak Harçlar ve ücretler Yönetmeliğin 
bir madde eklenmesi hakkında Yönetmelik 
10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde 
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenmesin 

Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Calçağıl, Köprücek ve Akse kö 
deninin (45) yıl şiire ile isletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. T 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kutlu Hamam ve Dercköy 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 
Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilcesine bağlı Kırgü ve İğde köylerindeki 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne 
(Hususî Kredi) ve «Silâhlanma İstikrazı» konusunda Hükümetim 
irlanda Birleşik Krallığı Hükümeti arasında imzalanan 9 .12 .196 
(d) fıkralarındaki 1 . 1 2 . 1963 tarihinin 1 . 6 . 1964 olarak de 
tarihinde teati olunan mektupların (imzalandıkları tarihte yürür 
sı hakkında Kararname 

6/3016 5 Mart 1964 tarih ve 6/2803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi i 
Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri arasında 6 Nisan 1964 
70 milyon dolarlık «İkraz Anlaşması» ile Ekinin (4 Ocak 1964 tarih 
üzere) onaylanması hakkında Kararname 

6/3003 29.2.1964 tarihli ve 6/2789 sayılı Kararname ile verilen yetkiye day 
marka Hükümeti arasında 13.3.1964 tarihinde Kopenhag'da imzalan 
eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere) onayla 



C/40 — 

Vergilerin, 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Anlaşma 
Kararname 

Anlaşma 

Tüzük 

Kararname 

» 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi 

14 . 5 . 1964 

26 . 5 . 1964 

28 . 5 . 1964 
30 . 5 . 1964 

3 . 6 . 1964 

5 . 6 . 1964 

6 . 6 . 1964 

6 . 6 . 1964 

Numarası 

474 

6/3071 

6/3092 
6/2954 

6/3049 

6/3150 

6/3030 

6/3032 

ö z e t i 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife C 
Kanun 
5.12.1963 tarihli 6/2413 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan 
resim, hare ve benzer tesisler icra eden sair mükellefleri bertara 
ların ihdası hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık - Türkiye 1964 Kredi Anlaşması 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yüreğil köyünün sınırları içinde 
nin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkali Madencilik Li 
Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasınd 
sına ait proje hakkında Anlaşma 
(Sivil Savunma ile ilgili şahsî mükellef iyot, tahliye ve seyrek 
metler Tüzüğü) ile «Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler 
Kayseri ilinin Develi ilçesine bağlı Kale köyünün sınırları içinde 
çinko madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Saim Bud 
mited Şirketine verilmesine dair Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Alabarda, Faraş, İskele ve Be 
bulunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiya 
tine verilmesi hakkında Kararname 

6/3033 Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağıl köyünün sınırları iç 
(45) yıl süre ile isletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğün 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı İğde köyünün sınırları içind 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğün 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Aşağıyenice ve Yassı viran köyl 
yum sülfat madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alk 
verilmesi hakkında Kararname 

9 . 6 . 1964 6/3075 Konya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı Lapalı köyünün sınırları iç 
mahlut magnezyum ve potasyumtuzu madeninin (40) yıl süre ile 
dencilik Limited Şirketine verilmesi hakkında Kararname 

6 . 6 

6 . 6 . 

9 . 6 . 

. 1964 

. 1964 

, 1964 

6/3033 

6/3046 

6/3074 



— C/41 — 

Vergilerini, 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

» 

» 

» 

» 
» 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

9 . 6 . 1964 

25 . 6 . 1964 

25 . 6 . 1964 

26 . 6 . 1964 

26 . 6 . 1964 

1 . 7 . 1964 
1 . 7 . 1964 

10 . 8 . 1964 

11 . 8 . 1964 

14 . 8 . 1964 

17 . 8 . 1964 

26 . 8 . 1964 

gelirlerin 

^ 
Numarası 

6/3076 

481 

482 

484 

485 

488 
489 

6/3339 

6/3340 

6/3193 

6/3422 

6/3347 

ö z e t i 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kavacık ve Gelemie köyleri sın 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Türk Molipten Li 
kında Kararname 
Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
edilmesine dair Kanun 
Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve b 
edilmesine, dair Kanunun 2 nci maddesi gereğince halı ve kilim imali 
istisna edilmesi hakkında Kanun 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde 
bu kanuna bâzı hüküm'er eklenmesi hakkında Kanun 
4.1.1961 tarihli ve 213 saydı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve 
kanuna bâr̂ ı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Damga Vergisi Kanunu 
Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanu 
yapılmasına dair Kanun 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Karakaya ve Alacakilise k 
krom madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Özkrom 
verilmesi hakkında Kararname 
Burdur ilinin Tefenni ilcesine bağlı Ece ve Yayla köylerinin sınır 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazındı Maden Arama ve T 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Gürlek köyünün Üçköprü mev 
nin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlü 
name 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı, Yeniköy ve İskele 
lunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının 
ketine verilmesine dair Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Banı anı ve Kırgil köyleri sınırlan 
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 
Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

26 . 8 . 1964 6/3401 

27 . 8 . 1964 6/3435 

28 . 8 . 1964 6/3362 

29 . 8 . 1964 6/3295 

31 . 8 . 1964 6/3549 

1 . 9 . 1964 6/3481 

Kararname 

» 

» 

? 1 . 9 . 1964 6/3482 

-,- C/42 — 

ö z e t i 

Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçubuk köyl 
den kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Borm 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 
Erzurum ilinin Oltu ilçesine bağlı bulunan Pakı ve Sütkane k 
maden kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Köm 
mited Ortaklığına verilmesi hakkında Kararname 
İsviçre Federal Konseyi ile T. C. Hükümeti arasında Malî Ya 
me 
Amerika Birleşik Devletlerince yapılmakta olan destekleme hi 
edecek Türk paraları ile, 480 sayılı Amerikan Kanunu Tahtınd 
satmalınacak ziraî istihsal fazlası ımadde bedelleri mukabilinde 
metimize ikraz veya hibe olunacak kısmından 1964 malî yılı 
olunan toplam olarak (481 800 000 - dörtyüz seksenbir milyon 
kullanılması hususunda 14 . 3 . 1964 tarihli ve 6/2825 sayılı 
yanılarak, Hükümetimi z de A. B. D. temsil en Milletlerarası 
olunan mektupların onaylanması hakkında Kararname 
Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı (NATO) Enfrastrüktür 
yapılacak inşa ve tesis işlerine müteallik 5 . 8 . 1953, 29 . 9 . 
sayılı kararnamelerin hükümlerine göre uygulanması gereken 
vergi iadelerinden 15 . 3 . 1965 tarihine kadar uygulanmamış 
tatbik olunacak işlere dair üişik kararın yürürlüğe konulması hak 

İzmir ilinin merkez ilçesine bağlı Işıklar ve Altındağ köyleri sı 
imaline elverişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi 
Fabrikası Türk Anonim Ortaklığına verilmesi hakkında Kara 
Çanakkale ilinin Çan ilçesine bağlı Yaihyalı, Duralil, Çavuş v 
bulunmuş olan maden kömürünün (45) yıl süre ile işletilmesi imt 
taklığına verilmesi hakkında Kararname 



— C/43 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

t 
Çeşidi 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

% 

:» 

> 

* 

* 

» 

» 

Tarihi 

1.9. 1964 

3 . 9 . 1964 

7.9. 1964 

5 . 9 . 1964 

7.9. 1964 

8.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

9.9. 1964 

Numarası 

6/3485 

6/3492 

6/3448 

6/3449 

6/3483 

6/3530 

6/3371 

— 

— 

— 

— 

6/3484 

ö z e t i 

14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması 
Yönetmeliğin uygulanması hakkında Kararname 
Kocaeli ilinin Gebze ilçesine bağlı Taşliman köyünün sınırları için 
verişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazını 
Çimento ve Su Kireci Fabrikası Anonim Ortaklığına verilmesi 
Bursa ilinin merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş v 
ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Boğanlar ve İğde köylerinin s 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel M 
Kararname 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yürekli köyünün sınırları içinde 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkım Alkali K 
mesi hakkında Kararname 
Umuma açılmış olan Dolmabahçe Sarayı ile Beylerbeyi Sarayını 
retler hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyet 
dıma müteallik Anlaşma hakkında Kararname 

Birleşik Kırallık Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ikraza 
huriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleş 
akdedilen Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hüküme 
allik Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu arasın 
pılmasına mütaallik Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti 
lik Anlaşma hakkında Kararname 

Van ilinin Gürpınar ilçesine bağlı Şahmanis köyünün sınırları için 
(60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Şahmanis Linyit Kömürler 
verilmesi hakkında Kararname 



_ c/44 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 
» 

Yönetmelik 
Karar 

Kararname 

Karar 

Tarihi Numarası 

10 . 9 . 1964 

15 . !î . 1964 
16 . 9 . 1964 

6/3444 

G/3665 
6/3583 

19 . 9 . 1964 (i/3570 

26 .10 . 1964 6/3737 
28 . 10 . 1964 — 
2 . 11 . 1964 6/3738 

3 .12 . 1964 6/3997 

9 . 12 . 1964 6/3906 

14 . 12 . 1964 6/3958 

24 . 12 . 1964 6/3976 

24 . 12 . 1964 6/4008 

31 . 12 . 1964 — 

Ö z e t i 

Hükümetimiz ile Amerika Milletlerarası Kalkınma İdaresi (AI 
de imzalanmış olan İkraz Anlaşması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair yönetmelik 

«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu a 
kındaki Karar» m 3 . 12 . 1963 - 2 . 6 . 1963 tarihli ve 6/1189, 6 
şik 2 nei maddesinin değiştirilmesi ve 18 . 3 . 1963 tarihli 6/529 s 
kaldırılması hakkındaki Kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türkijre Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Birliği arasınd 
si; mevzuunda Kalkınma kredi Anlaşmasına dair Kararname 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname 
Ortalama kâr hadlerinin tespiti hakkında yönetmelik 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Bir 
Kredisi Anlaşması hakkında karar 
Umuma açılmış olan müzelerle açık müze haline konulmuş tarihî 
lerini gezenlerden alınacak ücretlerin ilişik listedeki gibi tespiti 4 
Kararnamenin yürürlükten kaldırılması hakkında 
rduğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı (Hinnaıkb *"'. Ceııgcr. Kargı, 
nnızalam mevkilerindeki krom madenlerinin Etibank (ıcnol Müdü 
imtiyazlarının sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi ol 
fiyetleriyle birlikte Etibank Mahdut Mesuliyeti! Üçköprü Krom 
mesine izin verilmesi hakkında karar 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Protok 
l'jskisehîr ilinin nıerk<z ilcesine bağlı Kargı ];ö;i' 'tin sınırları içi 
(-10) yıl .-üre ile işletilmesi imtiyazının Magnezit Anonim Ortaklığı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ALnanya Cumhuriyeti Hüküm 
pılması hakkındaki Anlaşmaya dair karar 
Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Tırha, Çukur ve Savcı köyleri s 
kömürünün (40) yıl süre ile iş'eliimesi imtiyazının Nitaş Madenci 
Ortaklığına verilmesi hakkında karar 



C/45 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 

Kanan 

Kararname 

Karar 

5 . 1 . 1965 6/4073 

6 . 1 . 1965 

22 

22 
26 

522 

1965 yılına ait mevzuat 

Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalı ve Elmacık köyleri sınırlar 
mürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Madencilik ve Ticare 
mesi hakkında kararname 
1964 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun. 

8 . 1 . 1965 6/4061 7.0.1964 tarihli ve 6/3603 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanıl 
lerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 24.11.1964 tarihinde imzala 
(İmzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında ka 

11 . 1 . 1965 6/4074 Çanakkalcnin Biga ilçesine bağlı Çomaklı köyünün sınırları içinde bulun 
(40) yıl süre ile isletilmesi imtiyazının Çomaklı Linyit İşletmesi Lim 
hakkında kararname 

16 . 1 . 1965 6/4088 7.9.1964 tarihli ve 6/3600 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanıla 
aıası Kalkınma idaresi (AID) arasında 6 Kasım 1964 tarihinde imzala 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında kara 

1965 6/4160 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek kararın y 
karar 

6/4165 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 
6/4182 Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Karakurum mevkiindeki krom maden 

Anonim Şirketi üzerindeki isletme imtiyazlarının bu imtiyazların sahibi 
hukuk, tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellef iyetleriyle birlikte E 
üçköprii Krom Madenleri İşletmesi Müessesesine devredil meşine izin v 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (A 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 14 Ocak 1965 tarihli Anlaşma ha 

1965 
1965 

15 . 2 . 1965 S/4296 

15 . 2 . 1965 6/4565 

16 . 2 . 1965 7/1965 

29 . ] 1 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı kararnamenin 2 nci .maddesinin de 
madde ilâvesi hakkında. 
4268 sayılı Kanunun 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 3 n 
Anayasa Mahkemesi kararı 



__ C/46 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 
» 
» 

» 

s> 

» 

» 

Tarihi 

25 . 2 . 
1 . 3 . 
1 . 3 . 

5 . 3 . 

8 . 3 . 

22 . 3 . 

26 . 3 . 

Numarası 

1965 6/4568 
. 1965 6/4285 
. 1965 6/4295 

1965 6/4296 

. 1965 6/4224 

] 
1965 6/4328 ' 

1965 6/4428 ' 

27 . 3 . 1965 6/4365 

» 
» 

Kararname 
Karar 

» 

Karar 

29 . 3 
30 . 3 

3 . 4 . 
21 . 4 , 

22 . 4 , 

22 . 4 . 

. 1965 

. 1965 

1905 
. 1965 

. 1965 

, 1965 

6/4322 
6/4454 

6/4440 
6/4468 

6/4379 

6/4394 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ait 
Avrupa Para Fonu tarafından Türkiye'ye kısa vadeli bir kre 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hük 
Malî Yardım Anlaşmasına ek Anlaşma hakkında karar 
18.11.1964 tarihli ve 6/3925 sayılı kararname ile verilen yetk 
Yatırım Bankası arasında 8.12.1964 tarihinde imzalanmış olan 
rihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
4.8.1964 tarihli ve 6/3389 sayılı kararname ile verilen yetkiy 
arası Kalkınma idaresi (AID) arasında 18 Kasım 1964 tarihi 
nın, (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanm 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Hükümeti ar 
sına dair karar 
7.9.1964 tarihli ve 6/3602 sayılı kararname ile verilen yetkiye da 
resi (AID) ile Hükümetimiz arasında 2 Aralık 1964 tarihinde 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması h 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3604 sayılı kararname ile verilen y 
Milletlerarası Kalkınma idaresi (AID) arasında 24 Kas 
anlaşmasının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 
Birleşik Krallık - Türkiye 1964 2 nci kredi Anlaşması hakkınd 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3601 sayılı kararname ile verilen yet 
letilierrarası Kalkınma idaresi (AID) arasında 2 . 12 1964 tarihi 
masının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onayla 
Türkiye ile İtalya arasındaki malî anlaşma hakkında Kararna 
Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Güneydivanı Köyünün sı 
ünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kuzey Anadolu M 
mesi hakkında karar 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümeti arasındaki 
dair karar 
Avusturyanm Türkiye'ye 1964 yılındaki malî yardım ile ilgili 



— C/47 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

Kanun 

Karar 

Tarihi 

22 4 

26 . 4 . 

14 . 5 . 

18 . 5 . 

Numarası 

1965 6/4402 

1965 — 

1965 6/4486 

1965 6/4474 

20 . 5 . 1965 

5.6. 1965 

8.6. 1965 

6/4549 

623 

6/4727 

9.6. 1965 

10 . 6 . 1965 

12 . 6 . 1965 

6/4594 

6/4699 

6/4724 

Ö z e t i 

Türkiye'ye 4 (Dört) milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilm 
huriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasındaki anlaşma hakkında kara 
Türkiye'ye 7 milyon İsviçre Frangı tutarında bir kredi verilmesine m 
ile İsviçre Konfederasyon arasındaki anlaşma hakkında karar 
Hükümetimizle A.B.D. Hükümeti arasında 14 . 1 . 1965 tarihinde A 
dolarlık Program Kredisi ile ilgili ve bu anlaşmaya ek mektubun 1 . 1 
üzere onaylanması hakkında karar 
1 7 . 8 . 1964 tarihli ve 6/3473 sayılı Kararname ile verilen yetkiye d 
Konsorsiyumu dâhilinde 1964 yılı içinde Hükümetimizle Holânda H 
(Herstelbank) arasında 7.1.1965 tarihinde LA. - Iley'de imzalanmış o 
lanması hakkında karar 
Kütahya ilinin Emet ilçesinin E yi! nar köyünün sınırları içinde bulunm 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Monteş Madencilik Limited Ortakl 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek Anonim 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 
Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yeniçubuk köyleri sını 
nün Borman Madencilik ve Limited Ortaklığında bulunan işletme i 
Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe taahhüt v 
Birlik Madencilik ve Ticaret Limited Ortaklığına devredilmesine izin 
Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Kırallığı Hükümeti arasında, Belçika 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair anlaş 
Türkiye Cumhuriyeti ve Miletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (ATD) tar 
arasında yapılan ve 22.3.1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkında 
Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalık ve Elmacık köyleri sınırl 
mürünün 18.12.1964 tarihli ve 6/4073 sayılı Kararname ile Ayvalık K 
Limited Ortaklığı uhdesine verilen işletme imtiyazının imtiyaz sahibi 
hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleriyle birli 
Kurumu Genel Müdürlüğü Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine dev 
kında karar 



— 0/48 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 
Kanun 

Karar 

Karar 

Kanun 
» 

Karar 
Kanun 

Karar 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

15 . 6 . -1905 
24 . 6 . 1965 

G/4484 
639 

Kredi anlaşması hakkim!;! ka >•;;" 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun bağlı (2) sa^dı taMosam 
bölümünün 18 ne i fıkrasının tadili hakkında Kanan 

26 . 6 . 1965 6/4760 13.0. !%f> kirildi ve 6/307' savıl 

29 . 6 . 1965 

6.7. 1965 

6/4782 

6/4676 

6.7. 1965 
12 . 7 . 1965 

13 . 7 . 1965 
14 . 7 . 1965 

19 . 6 . 1965 
23 . 7 . 1965 
26 . 7 . 1965 

26 . 7 . 1965 
28 . 7 . 1965 

5 . 8 . 1965 

6/4826 
6/4677 

648 
651 

0/4913 
657 
691 

696 
664 

la ve benzeri terilen tül için tesbit edilen vergi ia V oranlan 
ların, IV deki mamuller için belediye hissesi oran' in kaldırıla 
hnkkıırlk karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma B 
Kredisi An aşmasına mütaallik karar 
Caziantep ilinin İslâhiye ilcesine bağlı Aranuşağı köyünün s 
ninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının İTİTİ ithalât, 
lığına verilmesi hakkında karar 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek ka 
Caziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Çakmaklı K iti n ve Ye 
krom madeninin 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının İTİTİ 
verilmesi hakkında karar 
Siyasi partiler Kanununun 65, 71, 74 ve 78 nci maddeleri hak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hüküm 
Anlaşmanın <>na\ kıı^'u^'r ••; ı },"i"' bu'u". !u";u hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında karar 
Devlet memurları Kanunu 
Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işlctıaıelerin bi 
tahkimi hakkında Kanun 

5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna geçici 
6802 sayılı Cider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yap 
Hazine Hissesinin kaldırılmasına dair Kanun 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ar 
kında Anlaşma 



— G/49 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Karar 

Kararname 

15 . 8 . 1965 6/4961 

16 . 8 . 1965 6/5043 

24 . 8 . 1965 6/5073 

24 . 8 . i 965 (i/5141 

25 . 8 . 1965 6/5075 
'> n, K-Kfı '.\/:.\<,r. 

11 . 9 . 1965 6/5141 
24 . 8 . 1965 6/5L71 

>:> 

> 
» 
> 
» 

» 

4 . 

5 
7 
8 
27 

3 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

.11. 

1965 

1965 
1965 
1965 
1965 

1965 

6/5205 

6/5069 
6/5118 
6/5182 
6/5422 

6/5410 

Türkiye Cumhuriyoti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti arasın 
meni hakkında Anlaşmaya müteallik Karat' 
13.2.1965 tarih ve 6/4346 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanar 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1964 yılı içinde Konsorsiyu 
nan Kredi Anlaşmasına ek (6 a) daki mektupta değişiklik yapılması iç 
teati edilen mektupların onaylanması hakkında karar 
Avama Yatsım. Bankası üvei BokYyoıı 2 m<l Kovada Projesi Türk 
Yatırım Bankası arasında Finansman Mukaveleleri hakkında karar 
İmar ve İskân Bakanlığınca yaptırılan halk konutlarının kiraya veril 
ğişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe konulması hakk 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
5 . 12 . 1956 tarihli ve 6860 saydı Kanunla tasdik edilen «Türkiye C 
rupa'daki Müttefik Yüksek Kumandanı arasında, Avrupa Müttefik K 
tabi bulunan Müttefik karargâhların Türkiye ülkesinde tesisine ve 
hususî şeraite mütedair Anlaşma» mu 9 ncu 'maddesinin 1 nci fıkrası 
tirilmesi ve 9/1-b fıkrasının 1 . 3 . 1957 tarihinden, diğer fıkraların 
olmak üzere uygulanması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair Kararname 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince <;cnel saflıkla ilgili 
ğında yapılan muayene, tahlil ve tetkiklere ait fiyat tarifesi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti îfükii;'Yi iıle FederY. Almanya. Cumhuriyeti H 
tuMiasma dair anlatmanın onaylanması ha'kku'da 
50 milyonluk kredinin vâdesinin uzatılması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 Kredi Anlaşması hakkında 
13 . 5 . 1965 ve 6/3171 sayılı Kararnameye ek Kararname 
T. C. Hükümeti ile AİD tarafından temsil olunan A. B. D. arasındaki 
ma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından 
da yapılan 12 Ağustos 1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkında 



— C/50 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kar; anıi'iiîuno 

Tarihi 

'•) ..!!.. :lfl(i5 

9 .11. 1965 

10 .11. 1965 

Nı im arası 

6/54: î 9 

6/5068 

6/5296 

ö z e t i 

22 . 1 1 . 1965 

21 .12 . 1965 

25 . 1 2 . 1965 

31 .12 . 1965 

6 . 1 . 1966 

10 . 1 . 1966 

5 Mart 1964 tarihli ve 6/4428 sayılı Kararname ile onaylanan 
siyle ilgili olarak 27 Ağustos 1965 tarihinde imzalanan tadil 
Avrupa Para Fonu tarafından memleketimiz emrine tahsis ed 
birimi tutarındaki bir krediyle ilgili 30 . 3 . 1965 tarihli K 
yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 
5 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4765 sayılı Kararname ile verilen 
Avusturya Hükümeti arasında 15 Temmuz 1965 tarihinde im 
ması» ve eklerinin (imzalandığı tarihte yürürlüğe »-irmek üzer 

6/5369 24 Temmuz 1965 tarihli ve 6/4995 sayılı Kararname ilo verile 
ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Kredi Anlaşmasının o 

6/5478 16 . 9 . 1965 tarihli ve 6/5223 sayılı Kararname ilo verilen y 
Konsorsiyumu dâhilinde, 1965 yılı için 18 Eylül 1965 tarihin 
kiye ile İtalya arasında Malî Anlaşma» ile «Türkiye ile İtaly 
verilmesine dair Anlaşma» ve mektuplarının onaylanması hakk 

6/5503 18 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4831 sayılı Kararname ile verilen y 
mesi gereken bâzı borçlarımızın yeniden borçlanma s 
13 Eylül 1965 tarihinde Paris'te imzalanmış olan «Türkiye 
Krallığı Hükümeti arasında Belçika Hükümeti tara 
metine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma» ve 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek 6/5722 

«6/5624 

6/5622 

1966 yılına ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma 
nan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 15 Kasım 1965 
kında 
16 Eylül 1965 tarih ve 6/5219 sayılı Kararname ilo verilen y 
kınma İdaresi (AID") ile Hükümetimiz ve Etibank arasında 
masının onaylanması hakkında 



— C/51 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kainin 
Kararname 

Tarihi 

29 . 1 . 1966 
31 . 1 . 1966 

9 . 2 . 1966 

Numarası 

717 
6/5804 

6/5688 

Kanun 

Kanun 

29 . 2 . 1966 
8 . 3 . 1906 

723 
6/5851 

Kanun 

Kararname 

» 

8 . 3 . 1966 

9 . 3 . 1966 

18 . 3 . 1066 

753 

6/5892 

6/5893 

ö z e t i 

1965 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) ta 
rika Birleşik Devletleri arasında yapılan ve 20 Eylül 1965 tarihinde 
lanması hakkında 
2 . 10 . 1965 tarihli ve 6/5298 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
dım Konsorsiyumu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle Holânda H 
2 e Nederlandse Invertringadauk Voor Ortwikke lingslanden H. V. ar 
de Lahaye'de imzalanmış bulunan ilişik İkraz Anlaşmasının imza tar 
re onaylanması hakkında 
1557 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kanun 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Doğu illerimizde 
yon projesi ile ilgili olarak 15 Eylül 1964 tarihli Türk - Alman Tek 
çevesinde Türkiye'ye teknik yardım yapılması konusunda Hükümet 
kümeti arasında 3 Aralık 1966 tarihinde teati olunan özel düzenlen 
onaylanması hakkında 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 625 
len (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında Kanun 
24 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5724 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik :Türkiye Cumhuriyeti H 
Hükümeti arasında Kalkınma Kredisi Anlaşmasının onaylanması hak 
9 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5612 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
dım Konsorsiyumu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle İsviçre H 
1965 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik Kredi anlaşmaları 
'hakkında 

19 . 3 . 1966 6/6181 28 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı 
ğiştirilmesi hakkında 

28 . 3 . 1966 756 13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider VergEeri Kanununa bağlı 1 
ralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında Kanun 

Kararın 6/4365 sayılı Kararla 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 30 . 3 . 1966 6/6093 

» •> . I . 1966 (J/'(>! ;>7 

> 7 . 4 . 1966 6/6139 

» 18 . 4 . 1966 6/6249 
» 19 . 4 . 1966 6/6268 

> 19 . 4 . 1966 6/6269 

> 21 . 4 . 1966 6/6248 

» 22 . 4 . 1966 6/6149 

» 22 . •!• . .1966 6/6.164 

» 25 . 4 . 1966 6/6385 
» 26 . 4 . 1966 6/6190 
» 29 . 4 . 1966 6/6223 

» 9 . 5 . 1966 6/6412 

» 9 . 5 . 1966 6/6413 

— G/52 — 

ÖZETİ 

15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylan 
arasındaki Malî Anlaşma» nm 2 nci maddesinin 1 nci bend 
i'öiinansınamnm % 50'ye yükseltilmesi konusunda Romany 
bâzı maddelerin ilâvesi ile ilgili Arılaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri B 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ara 
ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türk parası kıymetini koruma Kararının yürürlüğe konulm 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Taç Projesi Türkiye 
Bankası arasında Finansman Mukavelesinin onaylanması hali 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Çeiikhalat Projesi 
tırım Bankası arasında Finansman Mukavelesi hakkında 

İlcı-az AnlaHiiiaaı Türkiye (htır.huriyoî:! CıUnslakr^) iıŞ Mille 
tarafından temsil olunan Amerika Birleşik Devletleri arası 
hakkında 
Türkiye'nin ekonomik programının gerçekleşmesine ve Türk 
İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi Kararı hak 
Avrupa Para Anlaşmasının 31 Aralık 1965 tarihinden itiba 
deılorinin değiştirilmesi ile ilgili İktisadî İşbirliği ve Kalkınm 
T. C. ile A. B. D. aracında akdedilen Ziraî Maddeler Anlaşm 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 ikinci Kredi Anlaşması hakk 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhu 
dım yapılması hakkında Anlaşma 

Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasın 1! î Nisan 
yon Arçelik Projesi Finansman Mukavelesinin onanması ha 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 
yon Mannesman - Sümerbank Projesi Finansman Mukavelesi 



C/53 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karama.-no 

Kanun 
Kararname 

Karnın 

Kararname 

Tarihi 

21 . 5 . 1966 

6 . 6 . 1966 

25 . 6 . 1966 

28 . 6 . 1966 
1 . 7 . 1966 

Numarası 

6/6341 

6/6371 

6/6522 

766 
6/8451 

ö z e t i 

Kanun 

8 . 7 . 1966 
23 . 7 . 1966 

26 . 7 . 1966 

3 . 8 . 1966 

4 . 8 . 1966 

9 . 8 . 1966 

3 Şubat 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiy 
ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Temmuz 194 
laşmalarına ekli olarak 1966 - 1967 devresi maddelerini tanzim et 
hinde Varşova'da imzananan Protokol ve eklerinin onaylanması ha 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti 
yıllarında vâdesi gol en Türde ticaret borçlarının rötinansmanma da 
3 . 2 . 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 194 
laşmasına ek olarak 1960 - 1907 devresi mübadelelerini tanzim etmek 
eklerinin onavlanması hakkında 
Tapulama Kanunu 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında 10 \Vo( ta 
YOl et. an projesi (ikinci di'im) Finnnsaum Mukavelesinin onanma 

8 . 7 . 1966 6/6616 18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk paras 
e-.nn vururun :nulh •:ı nnr.lcında 

6/6628 
6/6619 

777 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti ara 
fından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılma 
kında 
3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Maarif teşkilâtına dair olan Kanunum 
rilmosiıne dair Kanun 

6/6828 Hükümetimiz ile Birleşik Krallık Hükümeti arasında imzalanan (V 
nın onanması hakkında 

6/6784 25 . 4 . 1966 tarihli ve 6/6372 sayılı Kararname ile verilen yetkiye 
rihinde Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
dım Anlaşması ve eklerinin imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek ü 

780 Razı sııo ve cezaların affı hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 
» 

» 

1 

1 

1 

5 

7 

10 

10 

4 

12 

15 
18 

22 

Tarihi 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 
1966 

1966 

Numarası 

6/6983 

6/6985 

6/6987 

6/6991 

6/7014 

6/6984 

6/6986 

6/7116 

6/7102 

6/7101 
6/7065 

6/7089 

27 .10 . 1966 6/7100 
7 . 1 1 . 1966 6/7134 

_ C/54 — 

ö z e t i 

Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasınla 20 Ocak . 
yon Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasın !a. 28 Temmu 
siyon Sifaş Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hak 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 29 Tem 
Seksiyon, Keban Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanm 
Hükümetimiz ile İngiltere Hükümeti arasında 29 . 6 . 196(5 
lık - Türkiye İkrazı - 1966 Anlaşmasının onaylanması hakkınd 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasın la 28 Temmu 
siyon, Gediz Sulama Projesi Finansman Mukave>s'ııin onanm 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Seka Çaycuma Pro 
rupa. Yatırım. Han-;'1 a V\]\:\- - : :•: '> \. i ..:.-. '. hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası, Özel Seksiyon, Şişe ve Cam Proje 
Yatırım Bankası Finansman Mukavelesi hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında Keban Projesinin Finansmanı iğ 
sı hakkında 

Fransa ile Türkiye arasında aktedilen .13 Şubat 1964 tarihli 
tokol 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasınd 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma 
Kredisi Anlaşması 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanm 
sındaki Malî Anlaşma» nın 2 nci maddesinin 1 nci bendinde 
tarihli ve 6/6093 sayılı Kararname ile % 20 den % 50 oran 
refkıansmam şartını kaldırmak suretiyle sözü geçen Anlaşm 
Kredi Anlaşması şekline getirilmesi konusunda 15 Ağustos 19 
ilişik mektupların onaylanması hakkında 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Yugoslavya'n 
Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti arasında T 



— C/55 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
> 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

1 

10 
10 
15 

19 

7 

7 

29 

Tarihi 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 12. 

. 1 2 . 

, 1 2 . 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

1966 
1966 
1966 

1966 

1966 

19 Üb 

1966 

Numarası 

32 
33 

789 

798 

799 

800 

818 

Ö z e t i 

32 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için T. C. Hükümeti ile 
Hükümeti arasında Anlaşma. 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bank 
yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 n 
hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
tırmasına dair 18 . 3 . 1966 tarihli Anlaşmanın (ve elderi) onayl 
hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriy 
ulaştırmasına dair 2 . 5 . 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının 
1966 vılı Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

Tebliğ 
Kanamamıe 

» 

Yönetmelik 
Kararname 

» 
Tebliğ 

2 , 
11 . 

19 . 

20 . 
25 . 

26 . 
27 . 

. 1 
, 1 , 

, 1 

1 . 
1 . 

. 1 
1 . 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 
1967 

34 
6/7437 

6/7486 

6/7644 

6/7577 
35 

1967 yılına ait mevzuat 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Türkiye'ye 4.1 müyon İsviçre Frangı tutarında Tür borç verilmesin 
Konfederasyonu arasında Anlaşmanın onanması hakkında. 
Hükümetimiz. Etibank ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı arası 
imzalanan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
ulaştırma Anlaşmasının onaylanması hakkında 

1966 Kalkınma İstikrazı tahvillerinin faiz nispetimin % 6 olarak t 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 



- C/56 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 1 . 2 . 1967 

Numarası 

6/7543 

Kamın 
:» 

Kararname 

» 

> 
» 

» 

» 

» 

» 

Kanun 
Kararname 

» 

» 

2 
12 . 
20 . 

6 

20 . 
27 , 

31 

6 . 

7 , 

8 . 

10 , 
10 . 
14 . 

8 . 

. 2 
2 

. 2 . 

. 3 

3 . 
. 3 

. 3 , 

j. 

. 4 , 

. 4 . 

. 4 . 
, 4 . 
4 . 

5 . 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

1967 
. 1967 

. 1967 

1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 
, 1967 
1967 

1967 

827 
828 

6/7513 

6/7847 

6/7759 
6/7626 

6/7838 

6/7959 

6/7689 

6/7654 

851 
6/7957 
6/7999 

6/7869 

z e t i 

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfranstrüktü 
yapılacak inşa ve tesis işlerine ait ihaleler, döviz müsaadel 
yete sirayetini önliyecek tedbirler ve bir bakanlıklararası ku 
tarihli ve 6/1470 sayılı Kararname ile bu kararnamede değiş 
tarihli ve 6/4167 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılara 
ması hakkında 
Rıhtım Re simi Kanunu 
ithalde alınacak Damga Resmi hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetinin bir organı olan (A 
Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şubat 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında akdedilen Malî Anlaşmanın onanm 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümeti -arasında 19 
manın onanması hakkında 
14 . 5 . 1964 tarihli ve 474 sayılı Kamun hükümlerimin uygu 
gösterir yönetmeliğe bir madde eklenmesi hakkında yönetm 
Akaı-v^kıt ve a!'.'.arvrf! :i iie, 

levl'-'. sekline ;rif !:ar*-.r 'ınkkııı nm r. 
T. C. Hükümeti ile Norveç Krallık Hükümeti arasındaki Ka 
ması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında Bel 
Hükümetine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma 
Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hak 
Akar yakıtların İstihsal Vergisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AlD) tara 
sındaki 20 Mart 1967 tarihli Anlaşmanın onanması hakkında 
Hükümetimizle Fransa Hükümeti arasında 24 Ocak 1967 tarihi 
Protokolünün onanması hakkında 



_ C/57 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

;> 

» 

Tebliğ 
» 

Karnın 

Kararname 

» 

» 

Tebliğ 
Kamın 
Tebliğ 
Karar 
Karar 

Kararname 

1 

24 

29 

1 

2 

9 
9 

13 

13 

15 

20 

33 
26 
26 
1 
6 . 

7 . 

Tarihi 

. 5 , 

. 5 

. 6 . 

. 6 , 

. 6 , 

. 6 

. 6 

. 6 , 

. 6 

. 6 . 

. 6 , 

. 6 . 

. 6 , 

. 7 . 
7 . 

, 7 . 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 
19İ7 

1967 

Numarası 

6/7942 

6/8173 

877 

6/8170 

6 
36 

875 

6/8198 

6/8197 

6/8199 

38 
883 
39 

6/8376 
6/10396 

6/8451 

Ö z e t i 

2 Şubat 1967 
i'lnansnıarı muka 

Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında1:] 
TSKB tarafından finanse edilecek yatırım projele 4 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 15 . 3 . 1967 t 
Santral Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti 
dair 28 . 6 . 1966 tarihli Anlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
T. C. ile Sovyet S. C. B. arasında bâzı sınaî tesisler kurulması için 
Türkiye'ye teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak teknik 
ödeme şartlarına dair Anlaşmanın onanması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kan 
ğiştirilmesi hakkında 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964: tarihli Malî Protokol 
hakkında 

T. C. ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tarafından temsil 
letleri arasında yapılan ve 4 Nisan 1967 tarihinde yürürlüğe gir 
sının onanması hakkında 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu dâhilinde 1967 yılı için Hükümetim 
sında imzalanan 21 Nisan 1967 tarihli İkraz Anlaşmasının onanması 
Türk parası kıymetkıd koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek ve 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin teb 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında mal ye 
transit nakliyatın* ve aynı zamanda iki ülke arasındaki nakliyata d 
hakkında 

Avrupa Yatırım Bankası özel Seksiyon Keban Projesi Türkiye 
rım Bankası arasındaki Finansman Mukavelesi hakkında 



— C/58 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

> 
Tebliğ 

Kanını 

Kararname 

Kanun 

» 
Karaırnaraıe 

» 

» 

Tarihi 

12 
13 , 

15 

17 

17 
22 

24 

27 

29 

28 
9 

15 

2 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 

. 7 . 

. 8 , 

. 8 , 

. 9 

, 1967 
1967 

, 1967 

. 1967 

, 1967 
, 1967 

. 1967 

, 1967 

. 1967 

1967 
. 1967 

. 1967 

. 1967 

Numarası 

40 
6/8459 

6/8424 

6/8458 

6/8299 
12654 

903 

6/8421 

917 

933 
6/8582 

6/8571 

6/8746 

Ö z e t i 

2 . 9 . 1967 6/8755 
2 . 9 . 1967 6/8756 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişk 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında L4 . 6 . 19 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma haldvinda 17 sayılı Karara 
hakkında 
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den transit geçen yük taşımaya ma 
taşıtları ve römorklarından, taşıma ile ilgili koruma ve yönetim 
alınması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1963 İkinci Kredi Anlaşması hakkın 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının e l in ' ' •.:; -vml, çık 
hasır olmak üzere tespit edilen toptan ve perakende satış fiyatl 
İki kanun ile 6802 sayılı Gider vergileri Kanununun 4 ncü mad 
hakkında 
Türkiye'ye malî yardım yapılmasına dair İktisadî İşbirliği ve K 
nın onanması hakkında 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkında Kan 

Kalkınma Plânının uygulanması esasları hakkında (2) nci m 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyi'ii arasımla. 
ması hakkında 
Hükümetimizle Japon Hükümeti arasında aktedien Aksu miha 
sinin dış finansman Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
EIB ile Hükümetimiz arasında 8 . 12 . 1964 tarihinde akted 
hesap birimi tutarındaki krediye istinaden SEKA - DALAMAN 
kredi anlaşması hakkında 

İtalyan menşeli malların satmalmması ve hizmetlerin ödenmesi 
T.H.Y. Anonim Ortaklığı ile A.B.D. Hükümetinin resmî bir ku 
kredi anlaşması Hk. 



— C/59 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

» 
» 

» 

Kanun 

» 

Tarihi 

19 . 9 . 1967 

26 . 9 . 1967 

9 . 12 . 1967 
12 .12. 1967 

16 .12. 1967 

L7 .12. 1967 

21 .12 . 1967 

Numarası 

6/8863 

6/8554 

6/9195 
6/9589 

6/9519 

6/9249 

969 

Ö z e t i 

Hükümetimiz ile Kanada Hükümetinin bir organı olan Dış Yardım, D 
Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilen KanadaMa Hükümranlık h 
arasında 28 . 6 . 1967 yılında yapılan anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macar Halk Cumhuriyeti Hük 
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
AID Teşkilâtından sağlanan ve M.T.A. Ens. taralından kullanılacak 
Hacettepe Üniversitesince öğretim lâboratuvar, hastane, kütüphane ve 
meslekî hizmetler ziyaretçi profesörler, eksperler, teknisiyenler, ımüşa 
Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimi sağlanması Hk. 
AID Teşkilâtından sağlanan ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesince kit 
metlerin tedariki için alman kredi hakkında 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite Hastanesi ve ona bağ 
tıbbi teçhizat, malzeme ve ilgili hizmetler hakkında 
T;:r :u i;;; kanlığı Jllıaat sş'ei-1 (Jenel Müdürlümü ile Zirai Mücadele 
dürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

» 

« 

» 

8 . 
23 . 
30 . 

15 , 

16 . 

16 , 

. 1 

. 1 

. ı 
, 2 . 

, 2 , 

. 2 . 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

6/9361 
992 

6/9195 

6/9519 

6/9563 

6/9561 

1968 yılı mevzuatı 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsaadeye 
1967 Kalkınma İstikrazı 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından tem 
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz Anlaşmasının (M.T.A. için) onay 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından tem 
]i\'v-.\ y:.\ . !i) . :*;Î>7 larkiıü ikraz anlaşmasının (Ortadoğu Teknik Üni 
kında 
Hükümetimiz ile La Hange Hollanda'da kurulu De Nederl 

•()nWikkclingslander N. V. arasında yapılan anlaşma hakkında 
EİB ile Hükümetimiz arasında imzalanmış bulunan 175 milyon hes 
reğince adı geçen Banka tarafından Samsun'da kurulacak Suni Güb 
nansman ihtiyacının karşılanması. Hk. 



— C/60 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karamam < 

Kanun 

Kararname 
» 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

28 . 2 . 1968 
28 . 2 . 1968 
15 . 3 . 1968 

18 . 3 . 1968 

19 . 7 . 1968 
17 . 2 . 1968 

6/9624 
6/9625 
6/9589 

6/9686 

30 

9 

30 

30 

10 

2 

. 4 

. 5 

. 5 

. 5 

. 6 

7 . 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

1968 

6/9889 

6/10011 

6/10057 

6/10058 

6/10080 

1051 

Tasarruf Bonoları Tüzüğü hakkında 
İthalde alınacak Damga Resmi nisbetmin % 15 olarak değişti 
T.C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafında 
pılan 23.10.1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Hacettepe Üniversit 
6802 sayılı Kanıma bağlı. 1 numaralı tablonun 2/1) poMİsyonanun 
73,50 Krş. olan istihsal vergisi 74,50 Krş'a (ii) fıkrasında yer a 
gisi 44,1 krş. a, (iii - a) fıkrasında yer alan motorin'in 47.60 
(iii - b) fıkrasının «aa» bendinde yer alan 4 No lu fuel - oil'ün 
krş a ve (bb) bendinde yer alan 5 ve 6 No. lu fuel - oil'ün 5 
çıkarılması hakkında 

Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük ta 
rına ait Avusturya plâkalı Motorlu Kara Taşıtları yi e römorkla 
ve yönetim giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkın 
Türkiye'ye giren yük taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları 
karşılıklı olmak şartıyle ingiliz Plâkalı olanlardan alınmaması 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında akde 
hakkında 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında 18 . 
ma hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük t 
(hunhuriyeti plâkalı motorlu kara tasıtlarıyle römorklarından 
giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 
Umumî hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak tedbirlerle 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 'kanuna bâzı 
nun. 

6/9994 İstanbul - Anbarlı Termik Santrali ,için İsviçre - Utibank l'\S 1.15 
6/9591 «Türkiye ile İran arasında Transit Anlaşması» ile buna ekli 

Protokol» ve eki mektupların, onay belgelerinin teati edileceği 
onaylanması hakkında 



C/61 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
;» 
» 
» 

» 

»' 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 

» 

30 
2 
30 
1 

18 

18 
19 
21 
6 
12 
12 
19 

7 

Tarihi 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 

. 9 

1968 
1968 

, 1968 
. 1968 

. 1968 

. 1968 
1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

Numarası 

6/9991 
6/9966 
6/10058 
6/10139 

6/10183 

6/10197 
6/10225 
6/10214 
6/10325 
6/10384 
6/10387 
6/10426 

6/10699 

968 6/10700 

> 
» 
»' 
» 
» 

» 
» 
» 

25 
^V) 

23 
8 
8 

8 
8 
8 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

.11. 

.11. 

.11. 

.11. 

.11. 

1968 
1968 
1968 
1968 
1968 

1968 
1968 
1968 

6/10775 
6/10775 
6/10847 
6/10855 
6/10897 

6/10897 
6/1089S 
6/10900 

ö z e t i 

£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT Kredisi hakkında 
£ 200 500 lik İngiltere 1968 - 11 Konsorsiyum Kredisi hakkında 
$ 40 000 000 lik AID Programı Kredisi Anlaşması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti H 
sı karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın yapıldığı tarihte yü 
lanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti 
arası sivil hava nakliyat Anlaşmasının onaylanması hakkında 
1.2.203.410 lik İngiltere - İETT kredisi hakkında 
AID - Ereğli Demir - Çelik arasında $ 14 200 000 lik Kredi Anlaşm 
Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban kredisi 5 nci dilim Anl 
£ 1 586 000 hk İngiltere - MKE kredisi hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT kredisi hakkında 

AID - TSKB arasındaki $ 7 500 000 lik Kredi Anlaşması hakkında 
T. C. Merkez Bankası nezdinde İstikrar Fonu adı altında yeni f 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kararın yürürlüğe konulmas 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Karayolu 
mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasın 
nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere Konsorsiyum 1968 - I kredisi hakkında 
£ 275 000 lik İngiltere TCK Boğaz köprüsü proje kredisi hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban 6 nci dilim kredisi hakk 
$ 3 000 000 AID program kredisi hakkında 
Lit 6 875 000 000 İtalya Proje Kredisi 1968 ve Lit 1 250 000 000 
1968 hakkında 

Lit 4 375 000 000 lik İtalya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
$ 7 500 000 EIB - TSKB kadro finansman kredisi hakkında 
$ 11 000 000 EIB - TCDD dizelizasyon kredisi hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kararname 16 . 1 1 . 1968 6/10980 
» 25 . 1 2 . 1968 6/11010 
* 9 . 1 2 . 1968 6/11091 

» 
» 
» 
» 

» 
Kanun 
Kararname 

* 
» 

14 
14 
28 
28 

13 
13 
28 

2 
3 . 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

. 1 . 

. 2 . 

. 1 . 

. 2 . 
3 . 

1968 
1968 
1968 
1968 

1969 
1969 
1969 

1969 
1969 

6/11070 
6/11071 
6/11110 
6/11116 

6/11228 
1100 

6/11283 

6/11298 
6/11449 

3 . 3 . 1969 6/11429 

» 
» 
» 

» 
» 
nun 

8 . 
8 . 
13 . 

22 . 
29 . 
31 . 

. 3 , 

. 3 , 

. 3 . 

3 . 
o 
o . o 

, O . 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

6/11458 
6/11459 

1133 

6/11412 
6/11589 

1137 

_ c/62 — 

ö z e t i 

$ 267 140 EIB - DSİ Keban 7 nci dilim kredisi hakkında 
$ 25 000 000 IBRD - Etibank Keban kredisi hakkında 
İran'ın Romanya'dan satmaldığı vagonlar ile dV'-vv mıa 
ya'nın İran, iSuriye, Irak ve diğer Orta - Doğu ülkelerine 
kelerin ithal ettiği malların demiryolları, karayolları ve h 
liyatının Türkiye üzerinden geçirilmesi hakkında 
Sch 20 800 000 Avusturya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkınd 
FB 50 000 000 Belçika Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
Avrupa Para Anlaşması 1968 - I 25 000 000 $ lık EK A kr 
$ 12 500 000 AID - Ereğli Demir - Çelik Sintering Tes - kr 

1969 yılına ait mevzuat 

Hlf 2 600 000 Holânda Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
1968 Kalkınma İstikrazı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumh 
arası karayolu nakliyatına mütedair Ani aşmanın onaylanması 
$ 25 000 000 EMA - 1968 - II kredisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümet 
yolcu ve mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın tadili hakkı 
T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında T 
kında 
$ 40 000 000 lık Amerika 1969 Konsorsiyom kredisi hakkınd 
$ 30 050 lık EIB - DSİ Keban 8 nci dilim kredisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Kırallığı Hükümeti a 
12 . 6 . 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulu 

İthalde alınacak Damga Resmi nisbetinin % 25 olarak tesbi 
ELB - Etibank Gökeekaya kredisi hakkımla. 
Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 



C/63 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaklar ı 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 
Kararname 
Kanun 
Kararname 

» 
» 
» 
» 

Vv 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
;> 
» 
» 

'j> 

17 

29 
30 
30 
7 
7 
4 
4 

19 

25 
25 
25 
2 
8 
21 
8 
20 
29 
29 
29 
29 

10 

Tarihi 

. 4 

. 4 

. 4 

. 5 

. 5 

. 5 

. 5 

. 6 
. 0 

. 7 
i 
7 

. 9 

. 10 

. 10 

. 11 

.11 

.11 
11 
11 
n 

1 

. 1969 

. 1969 

. 1969 

. 1969 
1969 

. 1969 
1969 

. 1969 
196!) 

. 1969 

. 1909 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

1970 

Numarası 

6/11693 

1164 
6/11592 

1117 
6/11762 
6/11762 
6/11745 
G/11973 
6/.11959 

6/12200 
6/12200 
6/12200 
6/12349 
()/125:H; 
6/12597 
6/12651 
6/12705 
6/12726 
6/12726 
(î/12726 
fi/l 2726 

7/3 

ö z e t i 

Türk iye Cumhur iye t i Hüküme t i ile Suudî A r a b i s t a n Kıral l ığı a ras ın 
nın onaylanması hakk ında 
Arsa Ofisi K a n u n u n u n 5 ve 7 nci maddeler i h a k k ı n d a 
Tasar ruf bonolarının değişt i rme ve tevsik iş lemleri Tüzüğü hakk ında 
T ü t ü n ve T ü t ü n Tekeli K a n u n u 
# 12 000 000 İDA - Seyhan sulama projesi 11. k rekk i hakk ında 
$ 12 000 000 IBRD - Seyhan sulama projesi I I . kredis i hakk ında 
$ 25 000 000 IBRD - TSKB kredis i hakk ında 
Tl. 77 970 050 lık Sürplii K - d k k hakkın la 
Hava lahana hkaao 'kk iî'a eiaa^k maksadkke Tkrk Havayol lar ı Anonim 
masının ve k i ra lanan bu uçak': 'r1:! kkkyacı olan y e l e k pa rça ve teçhiz 
!•!,-• - ! " - ] : ! ! ! ••;:'•• ia c a l k ' - a s i a a k k m :1a 

DM kk 000 (i'.)\ kk Akaan 1969 .K'-nv--.>,!•:» K/oklsi hakkında 
İ)AI 4S 000 000 iik. Aka;.:! ••['[-,•) ! k - V kı -kkk hakkında 
DM 15 000 000 lk-: A l u a u 1'^':^ T'-MvA y a l a r a projeler i Kredis i hakkın 
Iıuklkaa' (969 - 1 Koıuasasivma îk '•;•< ıJsî kak ' : i"!a 
klîlkkaararas:1 i 'nar ve Kaka aaaa kaa.kası Çukurova İL Proje Kredis i h 
iVorva; 1969 Konsorsiyum Kredisi h a k k m d a 
k ' U Moka:-'; kknrüsü projesi hakkmda 
Al'İ) - Smai kkskı-ııa ve Kredi 'kmkası kredisi hal ikında 
İialya 1969 Kakan projesi kredisi h a k k m d a 
Jt-ülva 1969 Rei'mansman Imelkk hakk ında 
İ îalya 1969 ]md<> - ik>k;m klm-üsü kredisi h a k k m d a 
İtalya 1969 Kokan projesi kredisi hakk ında 

ı J l U V J_JJ. l i i o v i i ,Xnıi/l 

Tilrl: parası kıynuakık kermua k m-km^k- i İka? ;e"ulı Kanunun 6258 
maddesine v<. 16.9.1Î)69 ta r ih ve 79 sayılı K a n u n u n 9 neıı maddesine gö 
k ı k h m k m a k i r e r e hede'sia o!;1-ak y a a l a c a k otomuml i; halâ: ı ve i tha la t 
pay la r hakk ında ka ra r ın yürür lüğe konulması hakk ında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
Kararname 

» 
» 

Kanun 
Kararname 

Karar name 
» 
» 
» 

Kanun 
Kararname 

3.1 
16 
16 
4 

24 
26 

27 
27 
21 
27 
11 
27 

Tarihi 

. 1. . 
. 1 . 
. 1 . 
. 2 . 
. 2 . 

2 

2 
2 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. 2 . 

. .1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 
1970 

, 1970 
. 1970 
. 1970 
. 1970 

Numarası 

.121! 
7/113 
7/139 
7/171 

1218 
7/287 

7/331 
7/331 
7/331 
7/331 

1221 
7/342 

» 17 . 3 . 1970 7/369 

» 18 . 4 . 1970 7/510 

» 5 . 5 . 1970 7/58.6 

» 17 . 5 . 1970 7/630 
» 18 . 5 . 1970 7/631 

:» 18 . 5 . 1970 7/725 

Kanun 28 . 5 . 1970 1266 

» 21 . 5 . 1970 1262 

_. C/64 — 

Ö z e t i 

~ i 1»- \\ ( ' ' • " l ı . j ' I y e î i A ! ' ' ' ( / k ııka-.i î . - ' i . n . u 
' . A \ \ •) '; hY! -MI ,>r*.>Jı ," i . ı' I ' !' i k '- -n ida 

ı«Mİi" > 1').), - !! k iv) . ";, >m ' - ,\W. ' ;ı k \ u b 
A v ı ı s l ı ı r y a 1909 p r o j e k r e d i l i h a k k ı 1 . d a 
•îVîn K-ılkm,:-: : ;<1ik,-a,î h a k k ı n d a 
' k ";-a!>ı! v ^ a k a i j a k ı i l e r j e k c û a l ım ve s a l i m i n i n lanr ' .rmi i le 

"i . k 's ,-J üne "it 6/79'>6 ^-ayılı Karanı aminin. 2 nei madd 
•,!(' ıiıı değiştirilmesi baklanda 

'••a1 ' Pî'9 ' •>. •,<)!• ,;_ »'i ' , a " " '"'k < ın> 
Fransız 1969 Keban proje kredisi halikında 
Fransız 1969 Boğaz köprüsü projesi hakkın dr;, 
Fransız 1969 proje kredisi hakkında 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki .Kanunun (156 
Holânda Gelişmekte Olan Ülkelere Yatırım Bankası (NİBD 
imzalanmış bulunan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
İngiltere Hükümetinin Hükümetimize verdiği îskendcrun l 
Proje Anlaşması hakkında. 
Avrupa Konseyi İskân Fonu tarafından memleketimize ver 
hakkında. 
İngiliz Hükümetinin Hükümetimize vermeyi taahhüt ettiği 
hakkında. 
ETB - T.C.K. Boğaz köprüsü I. dilim kredisi hakkında 
EIB - DSİ Keban projesi X. dilim kredisi hakkında 
Birleşik Krallık Hükümeti ile Hükümetimiz arasında Boğaz 
İkraz Anlaşması hakkında. 
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 1 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında 
Vakıflaı- Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki 
mesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek maddelerle geçici mad 
3 ncü maddesi 



— C/65 — 

Velilerim, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

28 . 5 . 1970 

. 5 . 1970 

Numarası 

7/744 

7/75G 

Ö z e t i 

» 
» 

Kanım 
Kararname 

» 

» 

5 
25 . 

29 . 
25 

25 . 

25 . 

. 6 

. 6 . 

. G . 

. 7 

, 7 . 

7 . 

. 1970 
, 1970 

, 1970 
. 1970 

1970 

1970 

7/787 
7/868 

1306 
7/1048 

7/1049 

7/1051 

29 . 
29 , 
30 . 

7 . 

. 7 

. 7 . 

. 7 . 

. 8 . 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

, 1970 

1318 
1319 

7/1091 

7/1092 

7 . 8 . 1970 
7 . 8 . 1970 

7/1104. 
7/1094 

18 Mayıs 1969 tarihinde Kabil'de imzalanmış olan «Türkiye Cumhuriy 
Kırallığı Hükümeti arasında eşya ve Yolcuların Ülkeleri üzerinden T 
arasında Nakliyata Mütedair Anlaşma» nm onaylanması hakkında 
14 Kasım 1969 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türkiye Cumhu 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Mü 
kolüm onaylanması hakkında 
Kanada - Köy İşleri Bakanlığı grayder kredisi hakkında 
Avusturya Cumhuriyet yetkilileriyle 7 Kasım 1969 tarihinde Viyana'd 
arası Karayolu Nakliyatına Mütedair Anlaşma» um onaylanması hakk 
2510 sayılı İskân Kanununa ek Kanun 
Kütahya ilinin Gediz ilçesine bağılı Saz ve Gümüş köyleri civarında 
Kömür İşletmeleri Anonim Ortaklığına verilmesine dair. 
Türkiye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde ABD'irin verdiği 40 m 
masının onanması hakkında. 

4 Nisan 1970 tarihlinde Ankara."da imzalanmış olan ilişik «Türkiye C 
Krallığı Hükümeti arasında. Uluslararası Karayolu Nakliyatına Müteda 
rafların Anlaşmanın onaylandığını yekdiğerine bildirdikleri en son 
üzere) onaylanması hakkında. 
Finansman Kanunu 
Emlâk Vergisi Kanunu. 
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilâtı temsilciliği 
sanayii geliştirme programı özel fon Kredisi» Anlaşmasının onanm 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile akary 
bının işleyişine ait 6/7936 sayılı Kararnameye ek Kararın, satıcı kârl 
değiştirilmesi hakkında. 

Şeker fiyatlarının yeniden tespiti hakkında. 
ithalde, alınacak damga resmi oranlarını yeniden tespiti hakkında. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayamakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
K a r a r n a m e 

Tebliğ 
K a r a r n a m e 

Tarihi Numarası ö z e t i 

K a r a r n a m e 7 . 8 . 1970 7/1102 

Tebliğ 
Kararname 

» 

16 
22 

1 

. 8 , 

. 8 . 

. 9 , 

. 1970 
1970 

. 1970 

82 
7/1290 

7/1241 

1 . 9 . 1970 7/1242 

5 . 9 . 1970 :: 
15 . 9 . 1970 7/l : i05 

18 . 9 . 1970 1275 

25 . 9 . 1970 7/1:526 

17 . 10. 1970 7/14.12 

24 . 10 . 1970 7/1496 

26 .10. 1970 7/1521 

8 .11. 1970 86 
20 .11. 1970 7/1622 

T ü r k paras ın ın k ıymet in i k o r u m a h a k k ı n d a k i 1567 saydı K a 
1 nei maddesi ve 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 
2 . (i . 1961 ,gün ve 5/1280 sayılı K a r a r a 1 nei maddesine b 
T ü r k paras ın ı koruma h a k k ı n d a k i 17 sayılı K a r a r a ilişkin T 
Türkiye Yardım: Konsorsiyomıı çerçevesinde Hümet imizle İn 
«Birleşik Krallık - Türk iye 1970 2 noln ikraz ania,ş:m<ası»nın o 
Bâzı Petrol .sirkeni erince ithal, edilmiş ve edi lmekte olan ham 
la r ve 14.10.1967 gün ve 6/8957 sayılı . 4.12.1968 gün ve 6/11 
melerinin yürür lük ten kaldırı lması ve 6 . 4 . 1967 gün ve 6/7 
2-b ve \') ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında.. 
Petrol hakkı sahipler in in Türkiye 'de imâ! ett ikleri petrolün, m 
fiyatının t esi) it i hakkında. 

Türk parası kıymetini koruma hakkındak i 18 sayılı kara r il 
Hükümetimizle İngiltere Hükümet i aras ında Kır ıkkale (Vlik 
len 1 586 OTO sterlinlik kredinin 1 980 'O'(K) sterl ine yüksel t i 
İskenderun Demir ve Çelik Tesislerine inşaası için S S B C n i n 
t u t a r ında finansmana ait özel klirink ter t ibinden ödeme şar t 
T. ( \ Hükümet i ile İsveç; Krallık Hükümeti arasında akdolı 
onanması hakkında . 
İsviçre Konfederasyon Hükümet i ile Hükümetimiz arasında a 
kredi anılaşmasının mütemmim cüzünü teşkil e tmek üzere t 
ların onanması hakkında . 
oransız Hükümet i 1970 yılı için Hü'küm<eti>mizc açtığı kredi, 
hakkında . 
Keban barajı için Hükümet imiz ile Birleşik Devlet ler Millet 
imzalanan kred i anlaşmasının tadi l i hakk ında . 

T ü r k Parasını koruma hakk ındak i 17 sayılı karara, ilişkin te 
.Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için Avrupa, Ya t ın ı 
imızalanan F inansman mukavelesi hakkında . 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarüıi Numarası ö z e t i 

Tebliğ 
Kararname 

24 . 1 1 . 1970 87 
27 . 1 1 . 1970 7/1661 

27 . 1 1 . 1970 7/1652 

28 

28 

24 

24 

. 11 . 

. 11. 

.12. 

.12. 

1970 

1970 

1970 

1970 

7/1720 

7/1719 

7/17:18 

7/177: i 

30 . 1 2 . 1970 7/1770 

Türk Parası 'kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ilişki 
Hükümetimizle Belçika Hükümeti arasında yapılan 75 milyon Belç 
kında. 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunu 
1 nci maddesine 16 . 9 . 1960 tarih ve 7a sayılı Kanunun 9 ncu 
da kulJanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalatı v 
öcknocek paylar hakkındaki Karara ek Karar. 

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 
Araştırma ve Kğitim Özel Fon Projesi uygulanması hakkında. 
Avrupa. Para. Anlaşması (FMA) Fonunun muhtelif tarihlerde Hü 
dolarlık kredinin onaylanması hakkında. 
Türkiye Vardım Koıısorsiyomu çerçevesinde Hükümetimizle İngi 
lanan 1 milyon sterlinlik kredinin onanması hakkında. 
Türkiye Vardım Koıısorsiyomu çerçevesinde Federal. Almanya H 
amıyı taahhüt ettiği toplam 43,2 milyon marklıkve borç tescili ş 
Alman Hükümetince kabulü üzerine anlaşmanın onanması hakkınd 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile Hükümetimiz arasın 
lık kredinin onanması hakkında. 

Tebliğ 

Kararname 
Yönetmelik 

9 . 1 . 1971 

23 . 1 . 1971 7/187."» 

24 . 1 . 1971 7/1845 
23 . 2 . 1971 — 

1971 yılına ait mevzuat 

Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı karara ek t 
koruma hakkında 18 sayılı Kararın 5 nci maddesine 29 . 8 . 1970 
lar Kurulu Kararı ile eklenen hükümler gereğince yeni ve eski dö 
lar hakkında). 
T. C. Hükümeti ile Avusturya. Hükümeti arasında. 1970 yılı 15 8 
daki malî yardım hakkında. 
Gümrük giriş tarife cetvelindeki vergi nispet ve hadlerinde değiş 
1262 sayılı Kanunun uygulanmasını gösteren Yönetmeliğin ikinci 
ve (c) bendi hükmü. 
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Yergilerin, resimlerim ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Yönetmelik 

Kanun. 

Kararname 

Kararname 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kanun 
Tebliğ 
Kararname 

22 . 3 . 1971 1380, 
1 . 4 . 1971 — 
2 . 5 . 1971 7/2347 

12 . 5 . 1971 

15 . 5 . 1971 

23 . 6 . 1971 

2 . 7 . 1971 

7/2441 

7/2417 

29 . 5 . 1971 7/2526 

31 . 5 . 1971 7/2537 

8 . 6 . .1971 

Mİ" 

2 . 7 . 1971 7/2798 

7/2795 

12 . 7 . 1971 7/2811 
15 . 7 . 1971 7/2818 

Su Ürünleri Kanunu. 
Türk Parası kıyım-etini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara iliş 
Avrupa Yatırım Bankası ile T. C. arasında 8 Aralık 1964 tarihl 
sabında biriken TL. fonları tekrar kullamlması»hakkmda. 
Fntansif süt üretimi projesinin finansmanı için İDA'dan alınan 
kında. 

Radyo, televizyon alıcılarından alınacak yıllık ruhsat karşılığı 
kında. 
İngiltere Hükümetinin Gübre Fabrikaları A. Ş. ne İskenderun 
sii için Hükümetimize verdiği 6,7 milyon sterlinlik kredi anlaşm 
7269 sayılı Kanunu 2 . 7 . 1968 tarih ve 1051 sayılı Kanunla d 
ka id a r Ku r ulu Kara rı. 
2510 sayılı İs'kân Kanununa ek 1306 sayılı Kanunun bâzı madde 
terilen Yönetmelik. 
Beniz Kuvvetlerinde yabancı harp gemileri ve har]) gemisi cih 
malzemesi satmalmmasına dair Kanun. 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyonıu çerçevesinde Fransız Hüküm 
ahhüt ettiği 102 milyon Fransız frangı tutarındaki Anlaşma v 
kında. 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi alım ve satımının tanzimi ile a 
bına ait 6/7956 sayılı Kararnamenin b (d), b, 18 (a) maddeler 
7/1092 sayılı Kararnamenin 1 nci maddesi ile değiştirilen 9 ucu 
yeni bir madde eklenmesine dair. 

Memur konutları Yönetmeliği hakkında Kararname. 
Burdur, Bingöl ve Maraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle, 
Bingöl, Elâzığ, Maraş, Van ve Gaziantep illerinde bütün iş yerl 
vamı süresince 275 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince 
sı hakkında. 
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esimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaıkları 

A 

Tarihi Numarası ö z e t i 

31 . 7 . 1971 

31 . 7 . 1971 

20 . 7 . 1971 1446 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlanacak (c) cetveline 29 . 7 . 1970 
Vergisi Kanununun bâzı jnaddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanun 
kında. 

7/2873 Türkiye Elektrik Kurumunun 101,5 milyon dolarlık gaz türübini 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümetinden 1 307 853 .90 dola 
Anlaşmanın onanması hakkında. 

7/2874 Ankara ve İstanbul gecekondu bölgelerinin düzenlenmesi konusun 
Avrupa Konseyin iskân fonundan alman 4 milyon DM'lik kredi il 
lerinin onanması hakkında. 

7/2950 Hükümetimizle İBRD arasnıda Washington'da imzalanan 13,5 mily 
masının onanması hakkında. 

7/2963 Yaş meyve ve sebze projesinin dış finansmanını sağlamak için İB 
Birliğinden temin edilen kredilerle geliştirme krediler hakkında. 

7/3046 Türkiye Yardum Konsorsiyumu çerçevesinde Belçika Hükümetinin 
ettiği kredi ile ilgili Anlaşma hakkında. 

7/3026 TEK enerji hatları projesinin dış finansmanı için Dünya Bankasın 
lık kredi hakkında, 

7/3027 Çukurova enerji projesi için Dünya Bankasından sağlanan 7 milyo 
laşmanın onanması hakkında. 

7/2996 AID program kredisi hakkında. 
7/3098 Japon Hükümeti tarafından çeşitli yatırım projeleri için sağlanan 

onanması hakkında. 
7/3132 Fransız Cumhuriyeti Hükümetinin Keban Barajı ve Hidroelektrik 

nansmanı ihtiyacını karşılamak üzere verdiği kredi hakkında. 
7/5066 İstanbul su projesi için İBRD'den sağlanan 37 milyon dolarlık pr 

kında. 

7/5067 İstanbul gübre sanayii için İBRD'den alman 24 milyon liralık dış 
7/3251 Holanda Hükümetinin Hükümetimize verdiği 1971 yılı kredisi hak 

19 

19 

23 

25 

25 

4 
2 , 

13 . 

20 . 

20 . 
7 . 

. 8 

. 8 

. 8 . 

. 8 , 

. 8 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

, 9 . 

9 . 
10. 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

. 1971 

, 1971 
, 1971 

1971 

1971 

1971 
1971 



C/70 

VergtiiLeriaı, ratimiletrin ve başka geMırteri»' 
dayanakları 

e r 
Çeşidi 

Kanun 
Kararname 

Tarihi Numarası ö ı e t i 

Kararname 13 . 1 0 . 19,71 7/3271 

18 . 1 0 . 1971 7/3292 

6 .12 . 1971 1497 
27 . 1 2 . 1971 7/3539 

27 .12 . 1971 7/3587 
23 . 1 2 . 1971 7/3561 

Yönetmelik 
Kanun 
Kararname 

» 

» 

» 

Kanun 
Kararname 

:» 
Tebliğ 

2 
13 
18 

18 

18 

18 

5 . 
14 . 

19 . 
19 . 

1 
1 

. 1 

1 

1 

1 

2 
2 . 

2 . 
2 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

1972 

1972 

1972 • 

1972 
1972 

1972 
1972 

— 
1511 

7/3674 

7/3678 

7/3709 

7/3696 

1512 
7/3832 

7/3856 

Hükümıetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında Boğaz köprüs 
köprüsünün finansmanda kullanılmak üzere sağlanan finansma 
kında. 
Belçika Krallık Hükümetinin Türkiye'ye Yandım Konsorsiyumu 
diği 1,5 ımilyon sterlinlik programı kredisi hakkında. 
Çay Kurumu Kanunu. 
T. C. Hükümeti ile Japonya deniz asın Ekonomik işbirliği fon 
projesi için) imzalanan 9 milyar yediyüz yirmıi milyon yen tut 

ması hakkında. 
Reasürans tekelinin 3 yıl süre ile Millî Reasürans T. A. S. ne 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı Karara, .ek 
şında dolar karşısında 1 dolar = 14 TL. olarak tespiti hakkınd 

1972 yılına ait mevzuat 

Atatürk Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği. 
Harcırah Kanununa ek Kanun. 
T. O. Hükümeti ile Federal Almıanya Cumhuriyeti arasında yap 
Anlaşmasının onanması hakkında. 
KMA (Avrupa Para Anlaşması) İdare Meclisinin Türkiye'ye k 
verilmesine ilişkin Kararın onanmasına dair. 
Boğaz Köprüsü projesi için Japonya'dan sağlanan 3 312 000 
masının onanması hakkında. 
T. C. ile Fximbank arasında. (TKİ Kurumuna verilen) 1 500 00 
kında. 
Noterlik Kanunu. 
Haşhaş ekiminin yasaklanması dolayısıyle, Hükümetimizle ABİ) 
taksidi olan 2 milyon dolarlık Anlaşma ile 300 bin dolarlık An 
T. C. ile Poılonya Halk Cumhuriyeti arasında, akdedilen İkraz A 
1118 sayılı Oyun kâğıtları monopolü Kanununun 0 600 saylıı K 
verdiği yetkiye dayanarak satış fiyatlarının tespiti hakkında. 
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Yergilerin, ranmleıdn ye bagka gelirlerin 
dayanakları 

f 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

Tarihi 

24 . 2 . 1972 

29 . 2 . 1972 

9 . 3 . 1972 

8 . 4 . 1972 

18 . 4 . 1972 
22 . 4 . 1972 

Numarası 

1544 

7/3996 

J571 

7/4229 

1581 
7/4202 

30 . 5 . 1972 7/4344 

Kanun 
Kararname 

» 
» 

» 

» 

Kanun 

Kararname 

» 

26 
2 . 

1 . 
6 . 

15 , 

15 . 

17 . 

30 . 

19 . 

. 6 

. 6 , 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

, 7 . 

. 8 . 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

. 1972 

, 1972 

, 1972 

1972 

. 1972 

1598 
7/4502 

7/4635 
7/4625 

7/4660 

7/4666 

1610 

7/4661 

7/4897 

ö z e t i 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bâzı 
pılmasındaki Kanun. 
Avrupa Yatırım Bankası özel seksiyon Boğaz Köprüsü projesi 6 ııc 
Yatırım Bankası arasındaki Kredi Anılaşmasının. onanması hakkında 
Bâzı temel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hâsı 
açılacak bir deprem fonu hesabından toplanmasına dair Kanun. 
Denizli ilinin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailller köyü civarımda 
letme imtiyazının Köyceğiz Kromları İşletmesi Limited İşletmesine v 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu. 
5 . 6 . 1969 tarih ve 6/11933 sayılı Kararnameye ek Kararname (Re 
titüsünce yapılan tahlillerin fiyatlarının tespiti hakkında. 
İşletmeye açılmış ve açılacak olan çeşitli bölgelerdeki sulama sebe 

tam sulamalardan alınacak ücretlere ilişkin Kararname. 
Malî Denge Vergisi Kanunu. 
T. C. Hükümeti ile AID tarafından temsil olunan ABI) arası 
10 400 000 dolarlık hibe Anlaşması hakkında. 
Türkiye'ye malî yardıma ilişkin (OECD) Konsey kararının otlanması 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için AID tarafından Hükümetimiz 
•kredi ile ilgili Anlaşmanın onanması hakkında. 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için Uluslararası İmar ve Kalkınm 
açtığı 76 milyon dolarlık kredi hakkında. 
Antalya'da kurulmuş Onman Ürünleri Sanayii için Birleşmiş Milletl 
355 bin dolarlık yardım alııi'masma dair Anlaşmanın onanması hakk 
29 . 7 . 1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı ma 
ğiştirilmesi ve. bu Kanuna bâzı hüküımler eklenmesi hakkında Kanun 

Ereğli Demir ve. Çelik Fabrikaları ana tevsiat projesinin kısmî dış 
mak üzere Exsimbank tarafından Hükümetimize açılan 28,5 milyon d 
manın onanması hakkında. 
Arsa sayılacak arazi hakkında Kararname. 
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Vergilerin, resimılerin ve başka gelipleriıı 
dayanakları 

Çeşidi 

Yönetmelik 
Kanun 
Kararname 

» 

» 
» 

» 

:» 

> 

25 
1 
3 

20, 

1 
1 

5 

24 

Tarihi 

. 8 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

1972 
1972 
1972 

1972 

1972 
1972 

1972 

1972 

1 .11. 1972 

Numarası 

1615 
7/4570 

7/4768 

• 7/4845 
7/5065 

7/4986 

7/5102 

7/5146 

Ö z e t i 

Beden Terbiyesi bölgeleri hesap alım satım bilet ve ayniyat Y 
Gümrük Kanunu. 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu çerçevesinde Belçika Hük 
milyon Belçika frangı tutarındaki krediye ilişkin Anlaşman 
Muş ilinin merkez ilçesine bağlı Kızılağaç ve Dazikom köyl 
madeni işletme imtiyazının 40 yıl süre ile Barit Maden Ltd 
Marmara otelinin işletme kararının 2 ve 5 nci maddelerinin 
Hükümetimiz ile İDA arasında İstanbul şehirsel gelişme pro 
2 3O0 000 dolarlık kalkınma kredisi hakkında. 
Eximbank ile Hükümetimiz arasında imzalanan Kara Yollar 
ma'kinaiarı projesi için (5 125 800 dolarlık) kredi anılaşmasın 
Boğaz Köprüsü ve çevre yolları projesi için T. (J. Hükümet 
ve Lüksenburg'da imzalanmış olan anlaşmanın adı geçen proje 
Hükümetimizle Eximhank arasında ve Wells Fargo Bank N. 
Müdürlüğü'nün Ayvacık Barajı projesi ile ilgili dış finansma 
dolarlık 'kredi anlaşmasının onanması hakkında. 

Eski alacaklar 

A) Tevziattan istirdat 

Tâvizen verilecek mebaliğden istirdat, muhtelif senelerde mu 
ve diğer hususî kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan mebali 
İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş ola 
nevi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara ait mukarreratm va 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü munkazi olmuş k 
dukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve nizamnam 
cek olan bilûmum vergi, resim, harç ücret ve iltizam bedelleri 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

/ * s 
Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Cezalar 

A) Para cezaları 

— Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname ve tal 
para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezaları 

Umumî ve hususî bilcümle kanunlarla nizamnameye ve kararnameleri 
zammun eden hükümleri hususî kanun, nizamname ve talimatnameler ge 
tulan talebelerden mecburî hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alınac 

Faizler 

— Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açılan hesabı carilerden H 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâsıl o 

Müteferrik 

— Umumî ve hususî bilcümle kanun, nizamname, kararname ve talimatn 
lire müteallik hükümleri 





Ç - cetveli 
[Vatani hizmet aylıkları] 



- Ç / 2 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

Adil : 
Usalt ile vukulbulan 'miülsademede 
şehidan vefalt 'edemi Kızılca Naihi-
yesi Müdiürü 

Eşi : Havva İsımıet Meral 
KIKI : İffet inan 

Alî Rıza : 
T. B. M. Mecüsıi Birinci Dönem 
Kars 'Milletvekili) 

Eşi : Pakke Ataman 
Ali Kemal : 
Konya hadis ei isyaındiyesinde şe-
ılııiıdedilen 

Kızı : Nefise Apalı (1) 
Ali iSaımli Eryıldız : 
İstiklâl Savaşında yararlık gös-
teren 
Ahmet Muhtar : 
T. B. M. Meclisi 'Birinci Dötuemı 
îsıtanlbul Milletvekili 

Kızı : Falıma Ferilha Batı 
Aibdur rahman özgen : 
Milis Akıncı Vardar Müfrezesi 
Kumandanı 
Abdüjllkadir : 
T. B. M. Meclisi Biriinıcl Dönem 
Diyarbakır Milletvekili 

Kızı : Sevim. 

(1) Teehhülüne kadar 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tasrihi L. K. 

65,25 481 18.4.1340 193,79 

05,25 481 13.4.1340 193,79 

175,00 52G9 ' 15.12.1948 992,24 

65,25 515 24.4.1340 300,00 

500,00 368 7.9.1963 1 350,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

500,00 859 25.4.1967 1 000,00 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Abdüligani Ensıari Yardımcı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döne 
Siverek Milletvekili 
Avni Başa : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön 
'Samban Milletvekili 

KIKI : F. Bedia Varda r 
Ahmet Fevzi Erdem : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön 
BaituJm Milletvekili 

Ahurtelt Nafiz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döne 
Canik Milleitvekili 

Eşi : Kadriye Özalp 

Albdulgafur -: 
T. B. M. Meclisi Birinci Döne 
Karası Milletvekili 

Eşi : Nailde İstin 
Kızı : H. Laimia istin 

Ahmet (Selâhattin : 
İstanbul Milletvekili 

Eşi : Seza Hacer Tamer 
Abdülihamit Hamdi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döne 
Diyaılbakıır Milletvekili 

Eşi : Nahide Çinitan 
Kızı : Hayriye Hevedanlı 



- ç 
Aylıik 

tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
Ayüıtk sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Ahmet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yoagat (Maillıetvekiili 

Kıza : Eetlhıiye Baydar 
Kıızı : Emine Erginer 

Ahmet Haımdi Yalman : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oanifk Milletvekili 

Kızı : Eminle Ülken Yalman 
Arif : 
T. B. İM. Meclisi Birinci Dönem 
Konya Millettvdkili 

Kıızı : Fatma Lebibe Alp 
•Kızı : iŞedıfe Baysal 

87,50 
87,50 

1-

175,00 

87,50 
87,50 

5269 
5269 

5269 

5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 

15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 

519,74 
519,74 

992,24 

519,74 
519,74 

A. Dunsun Yalvaç : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Çorum MnHetivettrili 

KDZTİ : Turan Yalvaç 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
AMıroı Çınar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri MilleltiveJMıli 

Eşi : Haitice Çınar 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Kıızı : Zübeyde Bıçakçı 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Ki;zı : Nadire Çınar 58,33 5269 15.12.1948 346,50 

Ahmet Yılmaz : 
Çaykara ilçesinin Paçan köyikı-
<len Kaltalbanoğlu 500,00 687 1.8.1965 500,00 

A 
tu 

Aylık sahiplerinin isimleri L 

Aıtalf'Tüzüın : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Mililıetıvekıili 

Eşi : Necibe Tüzün 17 
Ali Kıza Bebe : 
T. B. M. Mecl&i Birinci Döneni 
İstanbul Milletvekili 

Eşi : Mediha Bebe 8 

A. Vasfi Mülhüridario-ğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Erzurum Miılletlve'kili 

Eşi : Düriye Mühürdaroğlu 17 

Aralan Toğu'z : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Maraş Milletivetkili 

Eşi : Nazmiye 5 
Oğlu : Ahmet 5 
Oğlu : Mahmut 5 

Ali Çetikıkaya : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön'am 
Karahisarısahip Milletvekilli 

Eşi : Zehna Mefardt 17 
Ahmet Mıaızhar Akif oğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Istanıbull MiMeitivelkili 

Eşi :Naızi(ıeCahide 5 
Kıızı : E. Nuncaiı Keser 5 



Av'bk naldı Hicrin i,! is^nOerı 

Ay] ıik 
t u t; un Dayandığa kanıtınım 
L. K. NO. Ta'i'ihi 

Ali Rıza Açanı : 
T. B. Al. Al. Birinci Dönem 
Bii.t-ıi'rn Ali llel vekili 

V)H\ : Asiye Arara 

Ali VfKsıii: •Toıüîi : 
T. B. Al. Aleeiisi '(ÜrliH'i: Dönenn 
Uem ; A[ille!fşve!kili 

BvŞİ : Nadime Telli. 
A.ııilL' NifiKâp' : 

!<jşi. : Al ez kitre Kaskal ı 

AI i Kuza ()zda rendir : 
T. I*. AT. .VI erlisi Birinci Dönem 
Anıasya Alilk#<vekili 

K5zı : A. SınLika. 
A rİ!!' 1 lükıtırt Özd'Oıi11ir : 
T. -Ii. 'AT. MiH-m Biı-iiK-i Dönem 
l-ifllt:IİK!Arilh?tvıîkiTi 

41si : İJiııire llcil'iye Dzdennr 
Ki'/1 : ZeliJıa, Özdemir 

A ü Rıza Alıcı- : 

'Büyük ll.aıib ve l.̂ i'i.'k ITJI ITanVine 
iştiraik ed'en. 

Al i Güven : 
Kırılkhan üresinden 
Ali KVh<: : 
T. B. Al. Al. Birinci DÜnem 
Gaziantep Al i! let vekili 

Ksi •': Al. Ser i a 

İ75.0O 5209 '5.12.1548 

'i"(,V;)0 ,"}S|4 

l î o . o o fi2n«> 

İS. 7 .195.1 

15. !:>.!! »54 

!7'>.f)0 5814 İS. 7.1951 

S7.50 5209 I5.12.I94S 
87.5^ 52(1!» 15.! 2.1.948 

>0,00 7H.) 9. :> .'i!)i;r» 

50,00 N,0 22. 5 .1507 

175,00 5209 ' 15.12.148 

Ç/4 — 

Ayîi'k s:aİ!ii])lo'rif!İfi İsimleri 

ı 

.Bellini; Kulthı : 
T. ü. Al. Mociisî .Birinci Dönem 
Ganlküta Al illeriyeikilıi 

'K ı-'/.-ı : Ayşe Tayyi'ln- Kuflu 
Beki r Sıîlvr : 
T. B. Al. Meclisi Biriıı:ci; Dıiiü'nı 
S i v e r e k 'Alilieİ.A'•(^İCİİİ. 

Kişi. : Zekiye Orak 

Befkir 'Sattı» : 
T. B. Al. Meclisi Birin'ci Doneni 
ıA,ını.'Ds,ya.'AIiilli';t;v,« akilli 

Kızı : N inn i .Ktiü.-lııJı 
lîifts'iını Yorulm'aız : 
Bir-inei. 14iinya. ve Iskikial Sa.-va-
şiM'd'a, yarar l ık yusıtereii Alıisiai'o-
'o&lu 
Oevat Aibibas : 
T. l i . Ak AîeefİNİ Birinci Dönem 
Bollu: AlİllelivekiH 

Ki/a : îlalle,. Necla Oeirer 
Kızı : Aiuaiia Hüı-er 

1 'a'i'er Tayya r : 
T. B. Al. Al'.eclis'r Birinci Dönem 
İvdirme AlillelA'ekili 

Bşi : Kı.ıim. Alelvk Kullıno; 
Gevdet : 
T. B. Al. A i re I isi- Biriiıei Dötıonı 
Kır.s'rihir A liJl'e'l vekili, 

llsi : Nurive Seckhî 



Ayflrk sahip] e'rinin isimleri 

Oe.maL Paşa : '(1) 
Vatanî hizmetiyle tarihe malol-
ımuış 

Kızı : Kâ/m-uranı Cemal 
Derviş : 
T. B. M. Meclisi: Birinci Dönem 
B & Millötlveikili 

Eşi : Naıeâye Stefune 
•Damar Arikioğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Adama Mill-etlvdkili 

Fişi : A. Salbahat 
Kızı : MelâJhat 
Kuza : Üılker 

Demir- Asa.f : 
B'ozÜviiınt Kay ı mı ika; m ı 

Kızı : Gikiseli Yolel 
'Oğlu : Gün er Alaim demir 

Etlıenı Felhmi Anslaıvlı : 
T. B. M. Meclisıi Birinci Dönem 
Menfteşo Milletvekili 

Kuzu : Hayriye Nıoyan.gil 
Kızı : Z. İclâl Arslanlı 

Bımir Paşa : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sitvas [Milletvekili 

Eşi : Kafama Maraşan 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. Tarihi 

l1 ut an 
!,. K. 

500,00 5. 1 .1061 

175.00 5269 15.12.1948 

87,50 5814 
87.50 5209 

18.7.1951 
15.12.1948 

675,00 

992.24 

58,33 
58,;*:» 
58,33 

5269 
5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

346,50 
346,50 
346,50 

65,25 
65.25 

107 
107 

19.: 
19.: 

i .1337 
M 337 

387,58 
^ H l . ^ 

175,00 5814 18.7.1951 

519,74 
519,74 

992.24 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe : 

Ç/B-

Aylık 'sahiple'mıiıı isimleri 

Emin G(5vecıi : 
T. B. M. Meclisıi Birinci Dönem 
Canik Milletvekili 

Kızı : Martalet Geveei 

Enver T e'kant : 
T. I i. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmir Milletvekili 

Eşi : Maliline Tekant 

Evliya. : Maraişiı Şehit 
Eşi : Şerife Evliya 

Emin Erlkulfc 'Seyitioğlıı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bursa 'MilleltvelkiiH 

Kızı : Beljkis EHkuit Seyitoğlu 
•Kızı : F. Hücrem 

Ferit. Tok : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İstadbul MBlefaveMli 

Fevzi Cakımaik : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kozan MülleıtHTeJkili 

Kızfcaıidieişi : Nelbahat 

Fahrettin Aİtay : 
rl\ B. M. Meclisi Birinci Dönvm 
Mei'sin Mili et vekili 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Ayüıık sahiplerinin! isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Fuait'öairıım : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
izmit Milletvekili 350,00 5814 18.7.1951 2 390,00 

Fahrettin Erdoğan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kars Milert-vekili 

Eşi : Zülhre Erdoğan 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Faik (Mnafc : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
OeJbeliSbörekett :Mi] latnretkiH 

Eşi : Hiesmıa Öıztrak 175,00 5814 18.7.1951 992,24 

Fevzi PMnçıçioğlu : 
T. B. M. Meclilsıi Birinci Dönem 
Dilyarlfoafcı r MilıMivelkili 

Kızı : Nezihe Pirinçıçioğlu 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

F. Kadriye Demiroğlu : 
İstiklâl Harbi sırasında üstün t. 
hizmetler ifa eden Makbule kızı 300,00 1441 18.7.1941 300,00 

Fuat Uımay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bolu Miiletiveflrili 

Kızı : Fatma Mülheşşer Umay 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
(Kızı : Metlhiye Uımay 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Hacıı Altım er : 
Kore savaişında üsitıün kahraman
lık .göafcenen. Mellımeboğlu 500,00 10(52 1.8.1968 1 000,00 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Hüseyin Haıcum : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karası Milletvekili 

Kızı : Zeynep Memde Eken 
H. Hilmi : 
T. B. M. MeciliLsıi Birinci Dönemi 
Van Milletvekili 

Kızı : M. Nuriye Vaner 

Hacı Bedir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Kuza : Leyilâ Erdem 
(Kızı : Ümmıüharn Özfbay 
Kızı : Bedriye Turanlı 

Halil Hulki Ayduk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
'Siirt Milletvekili 

Kıızı : Melike Bayhan 
Kızı : Saadet Özen 
Kızı : Sadiye Ayduk 

Halkla Suitefcin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Niğde Milletvekili 

Eşi : Haltice Sntıekin 
Kızı : Sadiye Yaıagan 

H. Saldık Haydari : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Van Milletvekili 

Eşi : A. Faize Haydarı 
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Ayinle sıaihipletrinin isimi eri 

Hüseyin Ay'elıaı : 
Albusişlalh ld«>yfö TJJCIOI t 

Ü0şi : Hanice Aydın (1) 
Kızı : Miilvedk-lıptJ ('2) 

Aylık 
tıi(1a:rı 
D. K. 

ır»o,üo 
150.00 

Daya m 
Nn. 

ı;sr>r> 
H8r>r> 

ığı kanunini 
Tarihi 

5.1.2.1 Höt; 
5.12.1 956 

Tutan 
L. K. 

425.25 
425,25 

Harun, : 
Cl uıyfoıılb eli taihaıkki ık eden 

İKşii : N a f i a A t a y (8) 150,00 6857 5.12.1956 425,25 
Kızı : F a t m a Atay (2) 150,00 «857 5.12.1956 425,25 

Hatnuffii' Haya l i : 
T. B . M. Meclisi Bir inci D ü n a n 
Menıtıeişle Mil I etiveikıiıl i 

Kızı :Ha l t iw Özlü Hk 175,00 526i) 15.12.1948 992.24 
Halklkr Üngan : 
T. B. M. M eclıisi Bi ritmi Dönöm 
'Yan Mlleitjv'dkili 

Kuzı : Ayıteıı Ubgaaı 87,50 5814 İS. 7.1951 519,74 
Kıızı : ZıiMvye Um/gam «7,50 5814 18 .7 .1951 519,74 

Hamıdii N'aımılk («lö r : 
T. B. M. Meclisi Birinci Demem 
Kocaeli Mil'letlvidkiılıi 

E ş i : Şilvekıâr Oör 175,00 5814 18 .7 .1951 992,24 
'Hamleli Apayd ın : 
T . B . M. Meclisi- Birinci Döneni 
Amasya, MiiOlldtiveklÜi 

•TÛKI : Nimet K u r a n 175,00 5814 18 .7 .1951 992,24 

(1) Kaydı hayat sartiyle 
(2) Bekâr olduğu müddetçe 
(3) Kaydıhayat sartiyle ve dıd kaldığı müddetçe. 

8 — 

Ay'iıik sahiple linin, isimleri 

lTi!,m:i Kalaç. : 
T. B . Al". Meclisi Birinci Dönem 
ı fva-yse ri .ıVI'ili elv eki 1 i 

Ksji : A. I^aiîke Kalae 
Hacu idari]) .-
T. İB. !İV1'. M'edisi Birinci Dö'.üe.ııı. 
Malatya; Mil letiv ek ili 

Kiş'i : Besime T a n e r 
Halil İbralhıiim : 
T. B . M. 'Meclisi ıBinincj Büu-em 
İ'/mıitaMindtv ekili 

Krzı : Nazmiye (Vıudar 
llüsieyii): : 
T. B . 'M. Meclisi; Birimci Dioom 
Kozan Milletvekili 

'Kim : '(lüizildo 'Koksal: 
Hiisteyiıı Onur : '(4) 
28 Niisan ;1J960 ila l^tanlbul Beya-
zııt Mieydamndaki nihnayiişjte ba-
cağınıı ikaylbedieıı 
H. HuıM : 
T. (B. (M. Meclisi Biınıtwi Dönıanı. 
An ta lya MilMiveikiTt 

Bşi : A. vSaide Tanrıötvcr 
Hulusi Kııltılıiıoğlıı : 
T. iB. ıM. Meclisi iBiriınci Dev:MMı 
AJ:£yovı; :Mıillettivdkillıi 

•Kıızı : F . 'Tiiıikân Kuıtluoğlıı 

(i) Hayatta, kaldığı müddetçe 



Aylık 
tııtarj Dayandığı kanunini 

Aylıik sahiplerinin isiıırieri L. K. İsi o. Tarihi 

Hamidi Yıilmaz : 
T. B. "M. Meclisi Birinci Döaem 
Ofecnıç MiilMlvdkiİi. 

Eşi : Bıitıiliye Yıkiia-z 58,:!;-! 3814 18. 7 .1954 
Esi : Lâitiife Yılmaz 58.:;;! 5811 18. 7 .1954 
KIKI. : Suphi'ye Erdendi 58,:;;] 58"14 18. T .1954 

Hasan Hüsnü Saika : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döu-c.ın 
Traltaon Mil 1 eüveki ii 

Eşi : Emine Melahat Saka. 175,00 5209 15.12.1948 
Hilmi Çayiiriıoğlu : 

T. B. M. Meclisi Birimci Düuv.m 
Ankara Millıetive'kili 

tlvüzı : Ayşe Nuriye Özarslam 175,00 58İ4 .18. 7.1951 

HaMıt Afcmıaıısu : 
Mililî Mücadelede fevkalâde hiz-
indileri görülen. 

Kızı •: î f emin Aktnansu 500,00 41 1.4.19Ü2 
î fasaaı Ta.vasi ı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dö^em 
Denizli Millelvdkili 

Kızı : Hatice l a v a s b 175.00 5200 15,12.194> 

Haydar Anslam : 
T. B. M. Mîeelisi Birimci DÖLiiem 
Jçeıl Millejtıy ekili 

Eşi :MeiMika Arşla n 87.50 5209 İ5.İ2.I94> 
Kızı : Suizan Arslan 87.50 7>209 15.12.194-

Ç/9 — 

Aylık sahipleri tün isin ileri 

I 
i llamat Kairaosnıano^iu : 
j T. B. İM. Meclisi Birinci Bv.ie.rn 

l%a Mili eli vekili 
Eşi : MüVHH":v:er 

Halil : 
T. [B. iM. Meclisi Birinci İKiu-cını. 
i (> urdur MüleStjveüd I i 

Kızı : Naile Araş 
Hacer Karasu : 
Millî Emniyet hıiz,nıetileri emrin
de yanarîı hizınıetileri geçen 
Hasan Basri -. 
T. B. M. Meclisi Birinci İKi'vem 
Karası Müloiiveikili 

l%i : Nazimiye Oanılay 
Hasan Alemdar : 
Millî Emniyelle 'hranerleri •i-'eç.en 
llbraıhiim 'Turhan : 
T. B. M. Meclisi Birinci lK>u«n 
Mardin. Milieitivdkilij 

Kızı : Ih ilse l ı ı ılı an 
Kızı : Nıerimatı Turhan 

İsmail Naim : 
T. B. M. Meclisi Birinci ÎKi\ıt\aı 
İjfızurnım Milielv-eJkili 

Eşi : Esırna Naiuıc Satuvar 
KÜZI : 1<5ıiıriye Mullu 

http://Bv.ie.rn


Ayflılk sıahüplerinüi! isimleri 

İsmıaıil iSupİhi Soyısallıoğlu : 
T. QB. »M. Meclisi 'Birinci Döoıeım 
Burdur Mill'etrv-eikili 

Kuzı : E. 'G-öınüT iSoysaJİlıoğlu 
Eşi : E. Mümine Soysalın ğlu 
Kızı : H. İmci Tıoikgöz 

İsmail Ba£a : 
T. (B. M. Meclisi Birinci Dökeni 
Mersin MdlLeJbve'kili 

Eşi : Kâzime özler 

İbrahim Hakkı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaem 
Ergani Milletvekili 

Kızı : Mü/bülbe Akgiki 
Kıızı : Nesligül Akgün 
Elşi : Nadide Akgün 

İbralhim Demiralay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dckneım 
İsparta Millelt'velkillii 

Kızı : F . Nuriye Duysak 

î. Remizi : 
T. B. M. 'Meclisi Birinci Dönem 
İsparta 'Milletvekili 

Eşi : ,'SıJdıka Berktin 
Kızı : F. iSemilha Baişer 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. Tarihi 

58,33 5269 
58,33 5269 
58,33 5269 

175,00 5814 

58,33 5269 
58,33 5269 
58,33 5269 

1.75,00 5269 

87,50 5269 
87,50 5269 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

18.7.1951 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.] 2.1948 

1948 

15.12.1948 
15.12.1948 

Ç/10 

Aylık sahiplerinin isimleri 

İbralhim Cevdet : 
T. B. İM. Meclisi Birinci Döa<em 
Karası Mililetvclkili 

•Eşi : Fi tnat Yörük 
Kızı : H. Naıfia Sanlbeyler 
Kıızı : Zarife Yağcılarlıoğlu 

İsmail Şdkerioğlu : 
Millî Mücaıdelıede fevkalâde hiz
met ve yararlığı dokunan 

Pişi : ıŞefi'ka Sekeroğlu 

I'bralıiın Ruşen : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaem 
(lümiişane Milletvekili 

Kızı : Saadet 'MıısııriliıoğJ.u 
Kıızı : 'Safiye Murathan 

İbrahim Kalça : 
istiklâl 'Savaşına katılarak tim
sallerinden üstlün hizmetler ifa. 
eden Oımeroğlu 

İsmail özkul : 
Millî Eıînniyelt hizmetleri emlin
de yararlık hizmetleri geçen 

İhsan Hamit Tiğrel : 
Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti üyesi 



Aylıik sahiplerinin isimleri 

taa Güneş : 
Eleşkirt Molla Süleyman Köyün
den 

Eşi : Güliçiçek Güneş 
Kuzı : Göğerçin Güneş 
Kuzı : Hatice Güneş 
Oğlu : Mahmut Güneş 

İslâm Kulaç : (1) 
3 Nisan '1328 Derne 'Mulıa^eib esi
ne gönüllü topçu eri olarak katı
larak: kulaklarından sakatlanan 
Şalbanoğlu 
Kâzum Öızailp : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Karasa 'Milletvekili 

Eşi : Müveddet Özalp 
Kadri Oktay : 
T. B. ıM. Meclisi Birinci Dönem 
Şiiri; Milletvekili 

Eşi : Bahriye Oktay 
Kuzı : Bahriye Soydan 
Kıızı : Cavide Yasa 

Kemal : 
Boğazlıyan Kaymakarmı 

Eşi •. Hatice Tezcan 
Kızı : Müzıöhher Sel 
Kızı : Müşerref Gülen 
Oğlu : Adnan EngüJder 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. Tarihi 

Tutarı 
L. K. 

200,00 
50,00 
50,00 
50,00 

870 
870 
870 
870 

22. 5 .1967 
22. 5 .1967 
22. 5 .1967 
22. 5 .1967 

200,00 
50,00 
50,00 
50,00 

500,00 1411 15.6.1971 500,00 

175,00 5269 j 5.12.1948 992,24 

58,33 
58,33 
58,33 

00,00 
00,00 
66,25 
66,25 

5269 
5269 
5269 

676 
676 
271 
271 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

10. 7 .1965 
16. 7 .1965 
15.10.1338 
15.10.1338 

346,50 
346,50 
346,50 

1 000,00 
1 000,00 
387,58 
387,58 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 

Aylı 
tutar 

Aylıik sahiplerinin isimleri L. K 

Kemal Kalıpçı oğlu : (2) 
istiklâl Savaşma katılarak em
sallerinden üstün başarı gösteren 500,0 

Lütıfullah Yetkin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Kuzı : Makbule Yetkin 175,0 

Lütfü 'Tiğııel : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyarbakır Milletvekilli 

Kızı : M. Seniye Pirineeioğlu 175,0 

M. Esat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmir Milletvekili 

Eşi : A. Feheda Bozkurt 
Kızı : Ay Bozkurlt 

Müfit : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kırşehir Milletvekilli 

Eşi : ISaliha Teslime Kurutlu-
oğlu 175,0 

Mustafa : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 

Dr. Marazlı : 
Eşi : Naime Köker 76,1 

(2) Hayatta bulunduğu müddetçe 



Aylık 
t u t a r ı Dayandığ ı "Kanunun 

Aylıik saMipl erimin isimleri h. K. No. Ta l ih i 

Mdlıimet Al i Ulusal : 
T . IB. İM. 'Meclisi Bininci Dömemı 
îçcl Milleltvdkili 

Km : Sakine Tüzmion 175,00 520!) 15.12.1948 

Maızihar Genınen : 
T. B . fM. 'Meclisi Bir inci Dötuom 
Aydıın Milletvekil i 

Eişi : Miünşidc Genaetn 175,00 520*? 15.12.1948 
Miethunet İlamı di Izıgi : 
T. B . İM. M>eelisi Bi r ine i Döuıeım 
Aldjaııa MJiE'elttviefeili 

'Eşİ : M ü m m e İvgi 175,00 5209 15.12.5948 

Mehınıot Vıasıııf : 
T . B . İM. Meclisi 'HirdiUıCi Böttiem 
Si'vaıs Millatv-eikili 

KTIKI : Ayteikin Karaflcııil 87,50 5269 15.12,1948 
Kızı : aeSnıimıe ' K M n Karaku l 87,50 5209 15.12.1948 

M. Ali Câvidleit : 
T. !B. 'M. I f f l & i Bir inci Döuıetü 
KüîfcaJlıya MilletireMlti 

Bşi : S. Melâlhat Barlan i75,00 5209 J 5.12. î 948 
Mmsıtai'a "Kiaıtıp ıSioylu : 
T. B . İM. Meclisi Bininci Dömem 
Niğıde Mallieöv^kili 

K I K I : Vusla t S i id 175.00 5209 15.12.1948 
Meihlıu'et ıŞülkrü : 
T. B . GVI. Meclisi Bi r inc i Dötüenı 
Karalhisaırmaıbip Milletvekil i 

İM :^et1vetîKJec 175,00 5209 15.12.1948 

- Ç/12 -

Ayflıik sahip! erini u isimleri. 

Mioıhfl'uat Kıa!gi![> Topala : 
T. (13. M. Meclisi Bir inci D5u<cıın 
Amaısya ;M Hk-tvelkili 

Kızı : K. Veliye Tapa. i a 
Kızı : 'M. Belün-. Topala 
KMI , : A. H'imiaıe It'üi! 

M. Veiblbi : 
T. (B. M. Meclisi Bininci. J)üuwu 
Nî-gMİjo MiHeuvckiii 

Kuzu : D i n i y e Alkoc 
M. İviü'îiit Arlum. : 

T. B . M. Meclisi 'Birimci IX*:ı'wn 
Tokat. Mllletivdkili 

Kıızı : 'N'odlia Ar'kıun 
M. BaAİılk Savfcekln : 
T. B . M. Meclisi Binkıei, DoMiem 
Kırşehir Milletiv^kili 

ÎKJJZI : iSamiiıa I iem.au Sevtekm 
Kuz* : 'Semllıa :Hevi^clki!u 

M.Baft taJ 'ars : 
T, B . M. Meclisi Bininci IKoam 
1 >uraa Millletveki !i 

Ifişi : Vedia, Pars 
M.'Sa'bri Baysan .-
T. B . İM. Meclîsi Bi r inc i Dfeem 
SiidtiMiltatvdkili 

Eşi .: Şefilka Baysan. 
Ki'/ı :'Swl0v;!. Oca! 
ütrlu : Bahriv-at Bavsan 

http://iem.au


- ç 
Aylık 
tutarı Dayandığı kanunim Tutan 

Aylık sahip! eninin isimleri L. K. No. Taırihi L. K. 

M'ehiineit Karaerkek : 
Melhmetoğlu! 12():00 6390 11.3. 1954 340,20 

Mıdhnıi'Oft Eınin Özserdar : 
'T. B. M. Meclisi Birimci lXoenı 
Et^ani Milletvekili 

Kızı : Naciye Özserdat- 175,00 5269 15.12.1948 992.24 

Mehmet Nc<dp O üven : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dö^em 
Mardin Milletvekili 

ivıizı :MaMjule!M:ııitIıı 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Km : MevlıiMe Aıtay 58,33 5269 15.12.1948 346,50 
Km : .Mülkriimc Beşkardeş 58.33 5269 15.12.1948 346,50 

Mehimıet iSıırrı : 
T. B. M. Medisi Bininci DCıtiöm 
Siverek Milletvekili 

Kıızı : Lemaıı Tayaııc 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Mithat : 
T. B. M. Mecli&i Birimci Diktem 
Mardin MillettMekil i 

Eşi : Mediiha önen 175,00 5269 15.12.1948 992.24 

Mulaifcaıfıa liûtifi Azer : 
T. B. 'M. Meclisi Birasnici Diktem 
Siverek Milletvekili 

Eşi :RNarâ te Azer 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

13 

Ayl 
tuta 

Aylık sahip]erinin isimleri L. 

M. Kinin tıetküüi : 
T. B. M. 'Meclisi Birimci Döıııeım 
E rzıucan İMİ Uetlv elkili 

Eşi : Mrdevs Leikili 43 
Kızı : Seniha Tfiilmelaike Ö»z-
kuitlıt 43 
KJZI : Bediyetüll^ehra Özyiğit 43 
Kızı : M. TiVlnıülk Eekıli 43 

Mehtnıet Tevitik : 
T. B. İM. Meclisi Birlınıei Dikıenı 
Erzincan Milletvekilli 

Eşi : Balbia Kütüldbaşı 87 
Kızı : Makbulle Şdhsuivar 87 

Mehmet Şükrü : 
T. B. M. Meclisi diirâıı/ei Döniean 
GKimüşajne Milletvekili 

Eşi : Arife Üçüncü 175 
Mustafa Sum Atay : 
T. B. M. Meclisi Birimıei; Dfcem-
Karahisamşaırlki MületiVekiili 

Kızı : Ulviye Yurdakul 175 
Mehmet Talhir Kucıır : 
T. B. M. Meclisi Birkı'ci Do>tem 
İsparta Milletvekili 

Kızı : Turna Kueur 87, 
Kızı : Özten Kucıır 87, 



Aybk sıa'Mplettiiıninı isimleıri 

M. Riza Silsüpür : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dıötuam 
Kırşelhir Milletvekilli 

Eşi : Şemsi ıSilsüpür 
M. Vasfi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaem 
Karahisari Şarîki Miletvelkili 

Kızı : Ayşe Erdoğan 

Mustafa Dermıaın : 
T. B. M. Meclisi Birinci 'Dönıeııı 
Gümüşane Milleltvelkili 

Kızı : F. Nigâr Derman 
Mustafa Uğurlu : 
Balkan 1 nci DünyaJ ve MiiUî Mü
cadeleye ıkatılan 
M. Salih Yeşiloğlu : 
T. B. M. M-eclisi Biriiınci Dö-nıem 
Erzurum Milletvekili : 

Eşi : Fethiye Yeşiloğlui 
Eşi : Fatma Yeşiloğlu 

Momduh Necdet Erberk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaem 
Şarkikarahisaır Milletvekili 

Eşi : Hatice Erberfc 
Kızı : Ülker Kılınç 

Masuıt Beınli : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöLuenı 
Şarikikaralhisaır Milletvekili 

Eşd : Meziyet 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 

500,00 96 6.10.1960 1 350,00 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

87,50 5814 18.7.1951 519,74 

Aylık sıaMplett'ininı isimleri 

M. Fuat Tanmsever : 
istiklâl Harbinde 

Mehmet : 
Kore Türk Silâilılı Birliği Aşçıs 

Eşi : Sah Akman 

Mehımıett Necalti : 
T. B. M. Meclisi Birinci DöVıe 
Lâzistıan Mili etlvekili 

Kızı : Meıslture Memişoğlu 

Melhmet Hulusi : 
T. B. İM, Meclisi 'Bininci DüVııeı 
Kastamıonu Milletvekili 

Eşi : Ayşe Erdemdr 

M. Vıastfii : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötıea 
T<oka!t Milleltivekili 

Kızı : Hikmet Meriç 
Kuza : Nefise iSusoy 

Melhmjet Ali Ulvi : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dckneım 
Burdur Milletvekili 

Kızı : Azize Pir a ye Özayta-;; 

Mielhmet Şahin : 
T. B. M. Meclisi Birimci D'öiııeım 
Graziaınitep M:il letvekili 

Kızı : Halise Öadövor 
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Aylık siaMplerinin isimleri 

Mevlüt Meriç : 
5 . îî . 1971 ta r ih inde Orta - Doğu 
Üniversi tesinde meydana ıreıen 
«.•ilah.li çarpışma sonunda şehit 
olan 

Annesi Seher Meriç ( 1) 
ivızı : Meryem M erle 
Eşi : l1"1 a tma Şahin 

M. Fsuzıl Paşa : 
Şahit Dağısfevıh 

Kızı : H a d d u ç 

M. RifaltÜzayelın : 
İs t iklâl Savacına, i ş t i rak eden 

Mustafa F i k r i : 
'T. B . !M. Meclisi 'Birinci Döuenı 
Me rsdn 'Mili ctve'kili ' 

Kföı : A. Zerr in Arikoğiı ı 

Mcihmet Fa ik Al tay : 
Manyas ile esinden 

Mehmet K ı r a n : 
V a n ili Tıımar Ibucağı f îedikhulak 
(köyünden 

Eşi : Güzel K ı r a n 
Mehmet K a y a : 
Iğ'dır İlçesi B a ş k u r t Ömer Kö
y ü n d e n 

Aylık 
t u t a r ı Dayandığ ı k a n u n u n T u t a n 
L. K. Ko. Tar ih i L. K 

500,00 15S0 î:î. 4.1072 
! 0t)0,0O i 500 1)5.4.107:2 
1 000,0*0 15S0 10. 4.1072 

50o,oo 247 ıı.o. HM;:; 

500.00 

o on. o.", 

500,00 

500,00 52!] 20.12.1004 1 000,00 

1.75,00 5200 .15.12.1048 002.24 

500,00 870 22. 5 .1007 500,00 

200,00 870 22.5 .1007 200,00 

200,00 870 22. 5 . ! 007 200.00 

Aylı 
t u t a r 

Ayluk sahipler inin isimleri L. K 

M. Nadi r Ers'oy : 
T. B. 'M. Meclisi Birinci Döuem 
İ spa r t a Milletvekili 

Kızı : At ike Naciye Er.soy 

Necat i Kumla : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döuem 
Kursa Milletvekili 

Kızı : Şükr iye Kumla 
Iv'zı : Vai'-'il'iye Kumhı 

Necme'ıthı : 
T. B . 'M. Meclisi Bir inci Döuem 
KUrt MİOetvOkiii 

Kim : Şehriye H en dur 
Kızı : Suphiye özcan. 

N r r i : 
Vatanî hizmet yapmakta i k m 
«mybUibeti t a h a k k u k eden 

Kızı : Fethiye Yonî'.ev 
Kızıı : Muniiscı Yeniay 

Nırnaı ı Ksta lar : 
T. B. M. Meclisi Bir inci Düuvm 
İsOıuhnl Milletvekili 

İNİ : Cemile 
Nur i Ateş oğlu : (\) 
Millî Mücadelede h ö y ü k hizmet
ler i 'bulunan 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 

87,5 

87.5 
87,5 

87,5 

270 0 
270,0 

75,0 

(500,0 

(1) Hayatla bulunduğa müddetçe 
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Aylık 
1 utar ı I )ayaııdığı kaiminin 

Aylık saki pl erinin: isimleri L. İv. No. Tariki 

Naci Korali : 
T. B. M. Meclisi -Jüri ne i Dönem 
Mâzığ Mi İlet sakili 

Kızı : Ivnise Korali , 170,00 5209 15.12.1948 
Nuri Builman : (1) 
İstiklâl Savaşında, yararlık, gös
teren , noo.oo :;72 7. 9 . ! 9 Ö I 
OsüiTau Uşaklı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milletvekili 

Kızı : Salilıa Çııngı-liıoğhı : 175,00 5209 15.12.1948 
Osman Sal'manıkurt : 
istiklâ] Saıvaş'ina Milis olarak ka-
ıtilan, üstilıı hizmet ve yararlık 
gösteren Recepoğ-îu 400,00 1412 1:1.7.107i. 
Osman Kadri Ĵ iıiıgröl : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Muş Milletvekili 

Kızı : Kah riye 175,00 5814 18.7.1951. 
Osman. : 
Oalırıili Bucağı Düzenli Köyüuıden 

Annesi : Hatice Balcı 200,00 870 22.5.1957 
Ömer Lııtfi Argosu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Kai'aihisari'Knıhip Milletvekili 

Eşi : Fatma Saide Angeşu 175,00 52(i!) 15.12.1948 

(*) Hayatta kaldığı müddetçe 

— Ç/16 — 

Ay] ıık sahiplerinin isimleri 

1 îasim O el alettin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döne 
FeJbelilberelvet Milletvekili 

Kızı : Nilüfer Azize Öztekin 
Kızı : Fikriye Azize Öztekin 
Kızı : M-iılınınisa Öztekin 

Ki'ıştü Boz kur t : 

T. B. M. Meclisi Birinci Döne 
Maraş ''Milletvekili 

Kuza : Şefika. pahanı 

Kaif Diıne : 
Sivas Kongrelsinee. sekilen Tems 
Heyeti Üycssi 

Kşi : Kaıtına Belli iye Dine 
Jvıizı : N">elbife 

Reşat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döne 
Sanı'han Milietveki 1 i 

Kızı : Atiye Aybar 

Rasik Kapkıu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Düne 
Anltalya Milletvekili 

Kızı : Fatma Kaplan 



- ç 
Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. İv. 

Kami' Bonli : 
Rize M'öbusu 

Eşi : Biıiiiıaz Benld (1) 76,12 1171 25.6.1927 506,05 
Kızı : Mdlûhaıt Benli (1) 76,12 1171 25. (i .1927 226,07 

K'.ıi7,aı Kotan : 
T. B. M. Meclisi Birinci "Dönem 
Muş Mi-llctrve>kili 

KIKI, : Türikân 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Rıdvan Hüsrov Gerede : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
T ralhzon Milletvekili 

Eşi :K. LâmiaGercide. 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Ragıp Sosyal : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kütahya1 Milletvekili 

Eşi • Safiye Soysal 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Refik Şevket ince : 
T. B. M. Meclisi (Birinci -Dönem 
Sa ruhan Mİll etvekili 

Eşi : Fatma Mihriye înce 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Rıza Vamılk Uraıs : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Mill'ettvekili 

Eşi : Zehra 175,00 5814 18.7.1951 992,24 

(1) Eytam ve eramil aylıkları verilmemek §artiyle teehhül etti
ği takdirde kesilmek üzere kaydı hayat ile kerimesine teehhül 
edinceye kadar. 

17 — 

Ay 
tut 

Aylık sahicilerinin isimleri L. 

8 
87 

Kagıp Yoğun : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 

Eşi : Cevahir Yoğun 8 
Kıızı : Fetlhİye Yoğurt 8 

Rafet Belen : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmir Milletvekili 

Eşi : Perihan Belen 
Kızı : Z. Asuman Begüm Bölen 

Rüstem Ilanişoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oltu Milletvekili 

Kızı : Vasfiye özaralan 
Kızı : Panitaş Haşimoğiu 

Rıza Haıcı oğulları : 
Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
köyünden 

Eşi : Gülzade Hacıoğlıı 
Kızı : Raibia 
Kızı : Bedriye 
Oğlu : Binalı 

87 
87 

200 
50 
50 
50 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi 

200,00 
50,00 
50,00 

S 70 
870 
870 

22.5.1967 
22. 5 .1967 
22. 5 .1967 

Bezzaik Altım : 
Clöle Çayırbaşı Durağı Yelerdi 
Köyünden 

Eşi : Esma 
•KIKI : Mülkinaz 
Kızı : Fİkrinaz 

Reşit Ağa A.gar : 
T. B. -M. Alecksi Birinci Dönemi 
Malatya Milidtive'klli 

Kızı : Mm in e Ağar 87,50 5269 15.12.I94S 
Kızı :Emişm Emi ro S7,50 52G9 15.12.1948 

SaHıit : 
T. B. M. JMcc'L'isi Birinci Dönemi 
Kayseri Mil leitvek.il i 

Eşi : Semiha Cröziigeçgel 87,50 5814 18. 7 .1951 
Kızı : Kumru 87.50 5814 48.7.1951 

Sökmem öiilıteJkin : 
28 Mayıs 1960 gecesi Lir kazaya 
kıııibarı giden 

a dibası : Ali Gültekin (1) :ir>0,(K> 207 4.1.1961 
Annesi : Kadriye Gülttekin (1) ^O.OO 207 4.1.1961 

Salih Atalay : 
T. B. <M. Meclisi Birinci Dön cim 
Siirt Mi] 1 otıvekili 

Kızı : Sükr-ive Ekim 1 75,00 5260 15.12.1948 

(1) Hayatta bulundu-klan müddetçe. 

C/18 — 

Ay'lık sahiplerinin isimleri 

Sadık Ünver : 
T. B. M'. Meclisi Birinci Dönemi 
Aydın Milletvekili 

Eışi : Sıdıka Ünver 
Kizı : Nazire Sultaııoğlu 

Salih Hayali : 
T. B. M. Meclis] Birime] Dönemi 
Urla. MilMtvoik.ili 

Kızı : Şefika. Kanılı 
Kızı : Naime Bilgin 

1 Server A.his'ka A.!talbeyoğııllan> : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Avdaiham Mi 11 et.wki 11 

Eşi : Şeriri ye Aiıidka 

Sami Ark avı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
İçel Milletvekili 

Eşi : Fatma Talin, Arkam 

Süleynıam S udi : 
T. B. M. Meclisi Birime! Dönemi 
Beyazıt M ili (îtivelkill 

Eşi : Bûtl'iye Acarlbay 

Salim. Kumdak : 
Yurt dışında vatanı için iirftün 
hizmetleıri gcc:cn Hasanoğlu 

http://leitvek.il
http://Mtvoik.il
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Aylık sahip] ermini isimleri 

Sezai Sanver : 
İstiklâl Savaşına katılarak em
sallerine nazaran üstün başarı 
gösteren Alioğlu 
Selâhattin Köseoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Metisin Milletvekili 

'Eşi : F. Nebi! e 

Si.iloyman Sırrı İçöz : 
'i\ B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yoızıgalt Milletvekili 

Kızı : Kadi'iyo Aksoy 

S il royya : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
.Sanılıa a Mi 1 leıtvekili 

Eşi : II. Modilıa Yiğit 

Sait Ücok : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dini em 
Canlan Milletvekili 

Kızı : A ti,70 Sönınozor (1) 
Süleyman S i m : 
Nafia Vekili 

Eşi .- Ehliman Arall 

Selim : 
Şekli t Yüzibaşı 

Eşi : Hükmet Yörük 

•Aylık 
tu tan Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

500,00 (580 İG. 7.1905 1000,00 

.175.00 5814 İS. 7.1951 

87,50 5814 18.7.1951. 

992.24 

175.00 52(59 15.12.1948 992,24 

87,50 52(59 15.12.1948 519,74 

101,00 732 8.2.192(5 450,43 

7(5,12 481. .13.4.1340 220,07 

Aylık sıahiplerinin isimleri 

Suait : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kasitaımonu Milletvekili 

Eşi : N. Mefaret Soyer 

Servet Alkdağ : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bursa Milletvekili 

Eşi : Enııine Alkdağ 

Salman Pak : 
Millî Mücadelede yararlık göste
ren 

Sefer Tekçe : 
İğdır İlçesi E ve i Köyünden 

Seniha Yedi'ç : 
Millî Emniyet hikmetleri emrin
de yararlı hizmetleri geçen 

Şalı an Vehbi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bitlis Milletvekili 

Eşi : Behiye Öztekin 

Şükrü Çelik al ay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Afyon Milletvekili 

Kızı : Dürdye Ö2başa;ran 
Kızı : Sadiye Sarısoy 

(t) Eytam ve eramil ayhğı verilmek şartiyle evlenince ye kadar 

http://Si.il


Aylık 
t u t a r ı Dayandığ ı k a m u m u 

Ayl ık sahiplerinin, isimleri h. K. No. Ta r ih i 

Şevk ot Pciker : 
T. B. M. Meclisi Bir inci Dön om 
Sinop Milletvekili 

Eşi : EmAIC Beher 87,50 r>'Jf>î) 15.12.1948 
Kızı : Ayşe E r d o ğ d u 87,50 52G9 15.12.1948 

Şevket Baya'zıt : 
T. B. M. Meclisi Bir inci Donam 
Baj'.aızit Mili etvclkili 

E ş i : Saade t 175,00 5814 .18.7.1951 
Şevket Kunt : 
27 Mayısta hacağ ım kaybeden 500,00 41. 29. 7.19G0 

Şevket Oandemir : 
T. B. M. Meclisi Bir inci Dönem 
B u r d u r Milletvekili 

Kızı : Nezihe Tanyohu; 175,00 52G9 15.12.1948 
T u r a n Emeksiz : 
Şehidi 

Annes i : Zeynep 850,00 95 G.10.19G0 

Tahi r : 
A'kdağım a (loni K a y m akam ı 

•Kızı : MJhrünisa 05,25 25 28.9 .188G 
Kızı : Tahire Ercin, «5,25 25 215.9 .188G 

Talâ t : 
Sad r i Esfbak 

Eşi : Hayr iye Bafra l ı 152,24 481 18.4.11340 
Tahi r : 
T. B. M. Meclisi Bir inci Dönem 
îznıi t Milldtvekili 

Eş i : Gamilde Baırlas 175,00 52G9 15.12.1948 

Ç/20 — 

Ayli'k .s'alıiplerinin isimleri 

Tevf.Sk (Jcnrilünk : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Dersini Milletvekili 

Eşi : Hal ice Gene /ürk 
Kızı : B idaye t îneeoğlıı 

Vchibi Bola'k : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Balıkesir Mılletvükili 

Eşi : Saffet 
VeliSalItıkgil : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
B u r d u r Milletvekili 

Kızı : İnci SalUkgil 
Veysel Iviza : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
G ümiüşaıne Milletvelkili 

Kızı : lûefika Başar 
Kuzı : »Saadet Kantek 

Ve l iBozkaya : (1) 
1 nci Dünya ve İstiklâl savaşla
r ında üs tün 'başarı gösteren 
'Veysel Şat ı roğkı : 
Aşık Veysel adıyla tanıman 
Yusuf* : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dön cim 
Denizli Milletvekili 

Kızı : M üzeyy evi Kızıl ışık 
Kızı : Zehra Başlkaya 

(1) Hayat kayetiyle 

http://Tevf.Sk
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Aylık •sıahd'pleTmin isimleri 

Yasin Haşlmoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oltu Milletvekili 
Yusuf Keımal Tengirşcnk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem. 
Kastamonu Mil letıvekili 

Kızı : Nazlı Tenginşenk 
Kuzu : Üilker Tcraginşenk 

Yahya, Kaptan : 
Kııvayii Milliye Komutanı 

KV/A : Fikriye Günde! 
Kızı : Muzafi'er Örencik 

Yunus Nadi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Izımir Milletvekili 

JÛşi : Nazime Abalıoğlu 

Yusuf Ziya Özer : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Çanıkıırii Milletveldli 

Kızı : Munise 
Yasin Kutluğ : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gaıziantep Milleitjvdldli 
Yakup Örtgü : 
Van İli Tıımar Bucağı Gedik Bu
lak Köyünden 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. ,'/arihi 

rrutan 
L. K. 

850,00 52(59 !5.12.1048 519.74 

87,50 
87,50 

(55.25 
05,25 

52(59 
52(59 

275 
275 

İT). 12.1948 
15.12.1948 

19.10.1 338 
19.10. 1:Î:Î8 

519.74 
519,74 

19/,.79 
19/,.7 9 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

! 75,00 5814 18.7.1951 992.24 

350,00 5209 15.12.1948 2 390,00 

400,00 870 22. 5 .1967 400,00 

Ayl 
tuta 

Aylık sahiplerinin İsimleri D. K 

Yusuf Entuğrul : 
Oğlu : Halit Ertuğrul 

Yusuf Oelik : 
Hopa 'İlçesi Başdba Köyünden 

Eşi : Katı rna MaMrale Çelik 200 
Yusuf Bahri Tatlıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat Milletvekili 

Kızı: Fatma Suray (Tathoğhı) 175, 
Zeynel Aibidirı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Lâzistan Milletivekili 

Kızı : Nazlı Şovda A talk 

Ziya e İtin Başaran : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sivas Milletvekili 

Eşi : Sidik a Başaran 
Kızı : Fatümetülzehra Başa-
ıran 
Kızı : E. Lûtfiye Bakaran 

Zehra Karlıova : 
Yunus Eşi : (1) 
Ziya Gökalp : 

Kuzı : Hürriyet (2) 

17.3, 

58, 

58, 
58, 

(t) Hayatta bulunduğu ve 'dul kaldı 
(2) Teehhülüne kadar 
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Kamın 
No. 

1050/ 
5209 \ 
1375 

1391 

2173 

2183/ 
2870 \ 
2510 
2755 

2832 

2917 

132] 
4.1001 
4649 | 
5259 | 
6089 J-
6200 | 
6425 | 
66561 
7030 J 

Muhasebei Um u/m iye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde 
gösterilen hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun 
Anadolu ve .Mensin - Tarsus - Adana deımiryolla.rı ve Haydar
paşa Limanı ve Züriıh'te Şark Demiryolları Bankası arasında 
müna.kit 4 kıt'a ihtiiâfname ve merbuta t inin tasdiklerine ait 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Ka.mpani 
Eksportu Enkorporeytet Şirketi arasında akdedilen Mukave
lenamenin tasdikine dair Kanun 
Harb gemilerinin tamiri için Cölcük'te tamir limanı ve tersa
ne yaptırılması hakkında Kanun 
Tababet ve şu aha ti sanatlarının tarzı icrasına dair olan 1219 
sayılı Kanuna eklenen ve eki Kanun 
İskân Kanununun. 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabau-
ciı uzmanlara ait Kanun 
Millî Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküller^ 
de kullanılacak yabancı Devlet tebaasından mütehassıs usta
larla yapılacak mukaveleler hakkında. Kanun 
Aydın ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve 
işletme umaun el âtına dair 2784 numaralı Kanunun, 6 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair Kanun 

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taah-
hüdat icrasına mezuniyet verilmesi hakkındaki Kanun ve bu
na ek kanunlar 

Kanun 
No. 

3262] 
3813 | 
4643 [ 
5075 f 
0845 | 
7009 J 
33951 
3587 \ 
4635 

4643] 
5413 | 
6210}. 
66021 
7258J 
4940 

5076] 
5367 J 
5843 \ 
62131 
7415 J 
5368 
5392 

Anadolu Demiryolları 
.10 . .12 , 1928 tarihli 
1 adiline dair 2 kıt'a mu 

Diyarbakır istasyonun 
pılacak demiryolları h 

Millî Savunura ihtiyaçl 
hüde girişilmesi hakk 
Devlet öğretim kurum 
öğretmen, mütehassıs v 
veleler akdi hakkında 

"Demiryolları ve liman 
taahhütlere girişilmesi 

Devlet kitaplarr döner 
maddesinin değiştirilm 

Devlet Hava, Yolları (İen 
ydiara geçici yüklen 
'Bayındırlık Bakanlığın 

Verem savaşı hakkında 

Baısıın - Yayın ve Tuıiz 
maddesi hakkında Kanu 

5414 iskele ve ufak barın 
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Kamun 
No. 

5415^ Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı inşası için gele-
6601 ( cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
5602 Tapulama Kanunu 
5642 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi 

hakkındaki Kanuna ek Kanun 
5575] 
6192 | 
6237 i- Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun 
6596 | 
7042 | 
7305J 
5970 Aıvkara'daki Kızılay Hastanesinin satmalmması hakkında 

Kanun 
6128"] Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo Istas-
6588 j- yonunun tevsi ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhüt-

I lere girişilmesi hakkında Kanun 

6165] 
7027 [ İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti 
7306 f idaresi hakkında Kanun 

350J 

0.181 iltisak ve kavşak hatları inşaatına dair Kanun 

6959] Doğu vilâyetlerimizde kurulacak (Atatürk Üniversitesi) inşn-
6373}- atı için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkında 

J Kanun 
6409 Tavas kazasının heyelana mâruz Kale nahiyesinin yerinin de

ğiştirilmesi hakkında Kanun 

6438 İstanbul Kapalıçarşının tamir ve ihyası hakkında Kanun 
6594 Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniver

site kurulması hakkında Kanun 

Kanun 
No. 

6595 Ege Üniversitesi adiyle izmir'd 
kında Kanun 

646 Ege Üniversitesi adiyle bir üniv 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü m 
Kanun 

0602 Demiryolları ve limanlar inşa 
taahhütlere girişilmesi hakkınd 

6683) Gerze yangınından, Lüleburg 
7048( zarar görenlere yapılacak yard 
6805] Ankara'daki İstatistik Genel 

352 ^ içini gelecek yıllara geçici t 
| Kanun 

6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edir 
ve Denizli vilâyetlerinde 1955 
zarar görenlere yapılacak yar 

7010 Muğla, Denizli, Bolu, Aydın v 
vukua gelen yer sarsıntısından 
dum: hakkında Kanım 

527 Gelecek yıllara geçici yüklenm 
7026 Ankara Üniversitesi Tıp ve 

bina ihtiyaçlarını karşılamak 
hüde .girişilmesi hakkında Kan 

7256 Türkiye Atom Enerjisi Progr 
Kanun. 

\W)\ Subay, askerî memur ve ass 
.138^ gelecek yıllara geçici yüklenme 
2221 
308 I İlköğretim ve eğitim Kanunu 
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Kanım 

G-üÜhame Askerî Tıp Akademisi binıasınıaı inşası hakkım/da 
Kanun 
Ankara Şap Enstitüsü ve raüışıtemilâtı inşası için gelecek 
yıllara «sâri taahhütlere girişilmesi hakkımda Kamum 
Millî Eğitim Bakanlığımca 7475 sayılı Kan/unla açılacaik iki 
teknik okulla, ilâveten Zonguldak'ta yeni bir tekindik okul açıl
ması hakkında Kanum 

366 Millî Eğitim Bakanlığ 
nası için gelecek yılla 
londa Kamum 

1601 Türk Silâhlı Kuvvetle 
ve gereçlerinin yenile 
kanlığına gelecek yıll 
verilmesi hakkında Ka 



H - Cetveli 
(6245 sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince verilecek y 

yurt dışı yevmiyeleri ile tazminattan gösterir cetvel) 
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A) 

B' 

Yurt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye 
(Madde : 33) 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 
Başbakan 
Genelkurmay Başkanı 
Bakanlar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
Kuvvet Komutanları 

Memurlar 
Kadro dereceleri 1 olanlar 

» » 2 ve 3 olanlar 
» » 4 olanlar 
» » 5 ve (> olanlar 

Yevmiye 
miktarı 

Lira 

120 
:; 120 

110 
100 

90 
90 

70 
m 
50 
40 

70 
(K) 

hırdan aylık alanlar 30 
C) Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gibi hesaplananlardan : 

(Madde : 33, fıkra «b») 

Kadroları f> ve daha yüksek dereceli olanlar 
Kadroları 6 ve da.ha aşağı dereceli olanlar 
II - Yurt dışında yapılacak seyahatlerde verilecek yevmiye 

(Madde : 34) 

Yabancı memleketlerde yapılacak daimî vazife seyahatleriyle, 
muvakkat vazife seyahat ve ikametlerinde memur veya hizmetlilere 
ödenecek yevmiyeler için Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktar
lara esas olacak katsayıların azamisi aşağıda gösterilmiştir : 

Yukardaki 1 numaralı kısmın 
için yurt içi yevmiyelerinin (16,94) 

Kadro dereceleri 1 olanlar için 
» » 2 » » 

» » 3 » » 

> » 4 » » 

» » 5 » » 

» ,» (i » >» 

» •» 7 » . » 

» » 8 » » 

» » 9 ve daha aş 
lerinin (23,82) 

III - Yurt içinde y 

(Mad 

1. Kadro dereceleri 6 veya daha y 
2. Kadro dereceleri 7 ve daha aşa 



IV - Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat 

(Madde : 50) 

(1) SAYILI CETVEL 

üdürlüğünün; (50 nci madc 
fıkralarında gösterilen) meni 

Kadro 
dereceleıi 

1G—.12 
11 
10 
9 
8 

Kadro 
dereceleri 

Günlük 
tazminat 
miktarı 

Lira 

12 
L5 
14 
1G 
18 

Günlük 
tazminat 
anıktan 

Lira 

H/3 — 

(2) SAYILI 
Harita Genel Müdürlüğü subay 

sivil memu 

Kadro 
dereceleri 

İG—.12 
.11 
10 

0 
8 
7 
(•; 
f> 
4 
O - > 
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(3) SAYILI CETVEL 
Günlük 

tazminat 
miktarı 

Lira 

1 «<— 50 nci maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen Tapu 
ve Kadastro personeli ile 766 sayılı Kanunun 75 nci mad
desinde yazılı tapulama hâkimi ve diğer personel 
a) Tapulama hâkimleri 30 
b) Müdürler, mühendisler, harita uzmanları 27 
c) Teknisyenler, kontrol memurları, fen âmir ve me

murları, tasarruf azalan ve posta tapu memurları 25 
d) Teknisyen yardımcısı, fen memur muavinleri ve 

diğer memur ve daimî hizmetliler (Şoförler dâhil) 22 
e) Yardımcı sınıf personeli 12 

2 — 50 nci maddenin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar : 
a) Kadro dereceleri 4 olanlar 19 
b) » » 5 » 17 
c) > » 6 > 16 

d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

Kadno dereceleri 7 olanl 
» » 8 » 
» » 9 » 
» » 10 » 
> » 11 ve d 

50 inci maddenin 5 numaralı b 
a) Kadro dereceleri 2 olan 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
«) 
h) 
i) 10 ve d 



T - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 10 

(Kurumların satınalacaklan taşıtların ortalama satınalma bedellerini gösterir cetv 
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Taşıtın cinsi 

80 — Küçük motosiklet (GO - 100 ce.lik) 
31 — Küçük motosiklet (100 - 200 ce.lik) 
32 — Motosiklet (200 - 250 ce.lik) 
33 •— Sepetsiz motosiklet (G00 ce.lik) 
34 — Sepetli motosiklet (G00 ce.lik) 
35 — Motosiklet (Triportör) 
36 •— Bisiklet (kadın için) 
37 —• Bisiklet (erkek için) 
38 — Arazi Piek - Up (soğutma tertibatlı veya sonradan tesis; 

yaptırılabilir) (özel hizmet için) 
39 — Kamyon kamyonet (özel hizmet için) 

Diferansiyel 

4 X 4 
4 X 2 

1 
5 
(İ 
9 

18 
20 





> 

ü 
I 



110 — AYLIKLARI : 

111 — Devlet memurları aylakları : 
Devlet memurları aylıkları ile görevden uzaklaştırılan ve kad
rosuzluk nedeniyle açıkta kalan memurların aylıkları ve ya
bancı memleektlerde çalışan Devlet memurları aylıkları mük
tesep haktan sayılan 1 (KW> üstü göstergeler, 057 sayılı Kanu
nun 1327 sayılı 'Kanınıun 78 nei maddesi ile değiştirilen geçici 
5 nei maddesi gereğince yapılacak ödemeler bu kalemden karşı
lan ir. 

112 — Asksrî personel aylıkları : 
926 sayılı Türk .Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hüküm
lerine tabi askerî personel ve yabancı memleketlerde görevli 
askerî personelin aylıkları, müktesep haktan sayılan 1 (KM) 
üstü göstergeler bu kalemden ödenir. 

1.13 — öğröl&n üyelleri, görleıvlilim, yardımcıları ile uzanan ayhMarı : 
(iğretim üyeleri, görevlileri, yardımcıları ile uzman, aylıkları 
bu kalemden ödenir. 

114 — 819 sayılı Kanun ve tadil eden 1508 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun ve tadil eden. 1508 sayılı Kanun gereğince 
yapdaeak ödemeler bu kalemden ödenir. 

120 — ÜCRETLER : 

121 — Sözleşmeli personel ücretleri : 

Yabancı uzman ve yardımcıları ile sözleşme ile istihdam edile
cek personelin ücretleri ve her türlü istihkakları Maliye1 Ba
kanlığının müspet mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar Ku
rulunca tespit olunur. 
M.l.T.'in sözleşmeli olarak istihdam edeceği personelinin üc
retleri ve her türlü istihkakları Başbakan tarai'mdan tespit 
olu nur. 
Sözleşme ile istihdam edilecek, personelin sözleşmeler çerçeve
sinde ödenecek ücretleri ve yabancı ülkelerdeki temsilcilikle

rimizde istihdam edile 
bakı yapılmayan Türk 
Yetki Kanununa gö 
kalemden ödenir. NAT 
lığının uygun mütalâa 
ile tespit, edilecek sayıd 
istihdam edilecek söz 
(karşılığı ÎVATÜ'dan g 

Yabancı uzmanlar v>& y 
Yabancı uzman ve yar 
cek ücretler bu kalemd 

İşçi ücratlısri : 
Lş Kanunu kapsamına 
ücretleri bu kalemden 
(Millî Savunma Bakan 
ödemeler bu harcama k 

KESENEKLER : 

Emdkli keseneği karşılı 
5434 sayılı Kanunun .1 
maddesi'nıin (E) fıkrası 
T. ('•. Emekli Sandığın 
desi hükmü dikkate alı 
karşılanır. 
Sosyal Sigortalar Kuru 
Mevzuatı gereğince S 
prim kesenek karşılıkla 

SOSYAL YARDIMLAR 

Aile yardımı : 
657 sayılı Kanunun 202 
ncı maddeleri gereğince 
lemden ödenir. 



142 — Doğum yardımı : 
657 saydı Kanunim 207 ve 926 sayılı Kanunun I7G ncı madde
leri gereğince ödenecek doğum yardımı ödeneği bu kalemden 
ödenir. , 

143 — ölüm yandımı : 
057 sayılı Kanunun 208 ve 926 sayılı Kanunun 177 nei madde
leri gereğince ödenecek ölüm yardımı ödeneği bu kalemden 
ödenir. 

144 — Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
İlgili yönetmeliğine göre ödenecek giderler ve ilgili mevzuatı 
gerektirdiği takdirde kurumlarınca satınalmacak ilâç ve ge
reçler daire doktorlıığunca verileen tasdikli reçete bedelleri ile 
hastanelerde tedavi edilirken hasta memura aldırılan ilâç be
delleri 2490 sayılı Kanun gereğince ihale yapılan eczanelere ve 
211 sayılı Kanun gereğince şehit olan Silâhlı Kuvvetler per
sonelinin kabir yaptırma giderleri de bu kalemden ödenir. 

145 — Tedavi yolluğu : 
Doktor raporu gereğince bulundukları üllerde tedavisi müm
kün olmayan personelin diğer illerde ve kanunları gereğince 
yurt dışında tedavilerine lüzum görülenlerin gidiş geliş yol
lukları ile yersizlik nedeniyle ayakta tedavi halinde 0245 sayılı 
Kanun gereğince yevmiyeleri; yurt dışındakilerin ayakta teda
vileri halinde ise aynı Kanunun 34 neti maddesi gereğince alı
nacak Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle tespit edilecek kurs 
yevmiyeleri tutarında yapılacak ödemeler bu kalemden ödenir. 

146 — Yakacak yardımı : 
İlgili yönetmelik çıkıncaya kadar 4178 sayılı Kanun hükümle
rine göre yapılacak ödemeler bu kalemden ödenir. 

147 — Criyeceik yardımı : 
31 . 1 0 . 1972 tarih ve 7/53.14 sayılı Bakanlar Kurulu kararma. 
ek olarak yayınlanan «Devlet memurlarına yapılacak giyecek 

yardımı Yönetmeliği» ne göre 
ına, yaptırma, diktirme giderle 
giderler bu kalemden ödenir. 

Yardımcı hizmetlilerden 

Odacı, bekçi, kapıcı, •dağıtı- Y 
cı, takipçi, şoför gibi daha ay 
ziyade bedenen çalışanlar da 

m 
e d 

Usta, bahçıvan, fidaneı. ma- IF 
kiuist, teknisyen, kalorifer- tu 
ei, Ozalitçi, teksiirei, temiz- bı 
leyiei, sürveyan gibi kirleti
ci işlerde çalışanlar 

Hizmetin icabı olarak genel- 4 
Jikle bulunulan mahallin di- iş 
şmda ve açıkta vazil'e gören çiz 
şoför, seyyar 'makinist, sine
ma uzmanları ile traktör, 
dozer, g ray der gibi inşaat 
makine 1 eri operatör 1 eri' 

Yiyecsds yardımı : 
Igili kanını ve yönetmelik hükü 
yardımı bu kalemden ödenir. 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Huzur ücreti : 
Yergi kanunları gereğince kuru 
zançlar merkez komisyonunun, 
ittihaz olunan 5 . 12 . 1963 gün 
rulu kararı gereğince kurulaca 



Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gereğince kurulan ka
dastro komisyonlarının memur olmayan üyelerinin huzur hak
lan ve satış, artırma, eksiltme komisyonlarında bulunacak 
seçimle gelecek belediye âzalarının huzur ücretleri ve gayrî 
muvazzaf komisyon üyelerinin yol masrafları ve 644 sayılı 
Kanunun 23 ncü maddesine istinaden kurulacak sınav ko-
imisyonuna teşkilât dışından katılacak komisyon üyelerinin 
yol masrafları ve huzur ücretleri bu kalemden ödenir. 

152 — Fazla çalışma ücreti : 
Devlet memurları fazla çalışma yönetmeliği ile diğer fazla ça
lışma kanun, tüzük ve yönetmeliklerine göre ödenecek oilan 
fazla çalışma ücretleri bu kalemden ödenir. 

153 — Konferans ücreti : 
Üniversite ve fakülte, yönetim kurulları kararına göre 
tedris programı haricindeki konferans ücretleri Bütçe Kanunu
nun ilgili maddesinde belirtilen miktarda olmak üzere bu 
kalemden ödenir. «Karadeniz Teknik Üniversitesinde tedris 
mahiyetinde verilecek konferans ücretleri de bu tertipten 
ödenir.» 

154 — Ek ders görevi ücreti : 
Devlet memurları Kanununa ve 926 sayılı Kanuna tabi ku
rumlarda bu kanuna göre tespit olunan saat başına ek ders 
ücreti bu kalemden ödenir. Bu ücretler usulüne göre ek ders
ler için kadro tevziatı yapılıncaya kadar kadro karşılığı aran
maksızın ödenir. 

159 — Diğer ek çalışma karşılıkları : 
Devlet memurları fazla çalışma Yönetmeliği haricinde özel 
kanuna tüzük ve yönetmeliklerine istinaden ödenecek olan 
ek çalışma karşılıkları olan ücretler bu kalemden ödenir. 

160 — TAZMİNATLAR. : 

161 — (161 - 162 - 163) iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
aatmımı : 

Bütçe Kanununda gö 
iş riski ve teminin 
ödenecek olan zamlar 

164 — Hizmet eri tazminatı 
182 sayılı Hizmet v 
ödenecek olan hizmet 

165 — Tayın bedeli : 
4367, 6706, 7238 ve 
personele ödenecek t 

166 — özel kanunları gereğ 
Uçuş tazminatı ile ku 
özel kanunlara göre 

170 — ÖDÜLLER : 
172 _ ödül : 

657 sayılı Devlet mem 
reğince çıkarılacak t 
Kanununa göre yapıl 
202 ve 204 ncü madd 
yapılacak ödemeler d 

190 — DİĞER PERSONEL 

191 — Gösterge üstü ödemele 
657 ve 3656 sayılı ka 
eklenecek 50, 100, 15 
kalemden ödenir. 

192 — Harçlıklar : 
Parasız yatılı öğrenci 
lıklar, yüksek öğretim 
lerle ilgili olarak düze 
ve kültürel toplantı v 
yol ve oturma giderle 
üzere) toplantıya kat 
aidat giderleri bu kale 



Er ve erbaş harçlıkları : 
Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş harçlıkları ile munzam harç
lıklar bu kalemden ödenir. 
Emsal farkları : 
Yabancı memleketlerde çalışan Devlet memurları, askerî per
sonel ve 3656 sayılı Kanuna tabi personelin aylık emsal fark
ları bu kalemden ödenir. 
Staj vıe öğrenimi giderleri : 
Yurt içi ve yurt dışı staj ve öğrenim giderleriyle staj ve öğ
renimle ilgili olup teknik ve diğer yardımlar ve 657 sayılı 
kanun gereğince dış ülkelere yollanılan 657 sayılı Kanuna 
1327 sayılı Kanun ile eklenen ek geçici 37 nci madde şümulü
ne girenlerle, burssuz olarak gidenlerin maaşları ile öğrenci 
baremi arasındaki farklar, «657 sayılı Kanunun 79 ncu mad
desi hükmü saklıdır» Millî Savunma Bakanlığının aynı nite
likteki giderleri, stajla ilgili kayıt ve diğer öğrenim gider
leri, Bakanlıklara bağlı ve Bakanlıklarla ilgili kurumlarda 
öğrencilerin yaııacakları staj çalışmalarını düzenleme yönet-
ımetliğinin 13 ncü maddesi gereğince öğrencilere yapacakları 
ödemeler bu kalemden ödenir. 
Sözleşmeli personele yapılan diğer ödemeler : 
Sözleşmeli personel ile yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimiz
de istihdam edilecek yabancı uyrukluların ücretleri dışında 
kalan ve sözleşmeler ve mahallî mevzuat ile örf ve âdet gere
ğince yapılan her türlü ödemeler bu kalemden ödenir. 
Yabancı uzmanlar ve yardımcılarına yapılan diğer ödemeler : 
Yabancı uzmanlar ve yardımcılarına anlaşmaları gereğince öde
necek ücret dışı ödemeler bu kalemden ödenir. 
İşçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler : 
İş Kanunu kapsamına giren işlerde çalıştırılanlara ücret dı
şında kalan ek ödemeler ve iş, toplu iş sözleşmesi grev, lokavt 
kanunları gereğince mevzuata uygun olmak kaydıyle yapı
lacak ödemeler aynî ve nakdî yardımlar, huzur, hakem ücreti 
ve fazla çalışma karşılıkları bu kalemden ödenir. 

199 — Memur olmayan kişilere yapıl 
Memur olmayan (öğrenci, spo 
davi giderleri bu kalemden öden 

200 — YOLLUKLAR : 
210 — YURT İÇİ YOLLUKLARI : 
211 — Cumhurbaşkanı seyahat giderle 

Harcırah Kanununun 2 nci m 
nının yurt içinde yapacağı se 
harcamalar bu kalemden ödenir 

212 — Yurt içi geçici görev yolluğu : 
Yurt içinde yapılacak her çeş 
çici ve daimî personele) 6245 
name ve yönetmelikler gereği 
lemden ödenir. 

213 — Yurt içi sürekli görev yolluğu : 
Yurt içinde yapılacak atanma 
daimî personele) 6245 sayılı K 
netmelikler gereğince yapılaca 
olunamayan kalifiye işçilerin y 

214 — Yolluk kargılığı verilem tazmina 
6245 sayılı Kanunun 50 nci m 
minatlarla aynı kanunun 49 n 
hudutları dışında seyyar olar 
gereken tazminatlar bu kalemd 

220 — YURT DIŞI YOLLUKLARI : 
Yolculuk yapılmasının zorunlu 
derleri, çalışma veya toplantın 
ve gidere iştirak gibi ödemele 
Vergisi de kalem başlıklarına 
ödenir. 

222 — Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yurt dışına ve yurt dışında ya 
malarda 6245 sayılı Kanun ve 
likler gereğince yapılacak ödem 



223 — Yurt dışı sürekü görev yolluğu : 
Yurt dışına ve yurt dışındaki atanmalarda 6245 sayılı Kanun 
ve çeşitli kararname ve yönetmelikler gereğince yapılacak 
ödemeler bu kalemden ödenir. 

300 — HİZMET ALIMLARI : 

310 — MÜŞAVİR FİRMA VEYA KİŞİLERE ÖDEMELER : 

311 — Proje mlüsabalka ödülü : 
Müsabaka konusu olan projelere müsabaka sonucunda önce
den tayin edilmiş olan bedelin ödül olarak ödenmesi bu ka
lemden yapılır. 

312 — Proje düzeaılenn© gideri : 
Kuruluşların kendi personelleri dışındaki kişilere hazırlattık
ları proje bedelleri, Devlet Plânlama Teşkilâtının 91 ve 340 
sayılı kanunlar çerçevesinde ve diğer yaptıracağı araştırma, 
inceleme, etüt ve proje hizmetlerinin gerektirdiği her türlü 
giderer ile 1973 yılı programının uygulanması, koordinasyonu 
ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının ilgili madde
leri gereğince idareyi ve idarî metotları yeniden düzenleme 
çalışmaları için kurulacak komisyonlar ve Hükümet Progra
mına göre kurulan Danışma Kuruluna Devlet memurları dı
şından katılacak olanlara Bakanlar Kurulu kararı ile tespit 
edilecek miktarlar üzerinden ödenecek ücretler de bu kalem
den ödenir. 

313 — Bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve giderleri : 
Hizmetin gerektirdiği bilirkişi ve ekspertiz ücretleri (Adlî 
«Millî Savunma Bakanlığı için» idarî ve sportif hakem ka
rarlarına ilişkin giderler dâhil), haczedilen taşınır ve taşınmaz 
malların değer biçme giderleri, lâboratuvar tahlili giderleri, 
bu kalemden ödenir. 

314 — Harita yapım giderleri : 
203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve yapım işlerinin 
gerektirdiği her türlü giderler bu kalemden ödenir. 

315 — ihale yoluyla yapılan t 
İhale yoluyla yapılan 
türlü giderler bu kalem 

320 — ULAŞTIRMA GİDERL 

321 — Telefon güderleri : 
Telefon ücret ve gide 
ve nakil giderilen, ile 

322 — Posta - telgraf giderler 
Posta ve telgraf ücret 
lemden ödenir. 

323 — Taşıma giderleri : 
Diğer tertiplerin esas 
ma giderleri dışındaki 
leri dâhil, taşıma gider 
lama ve barındırma gid 
ıSonunda muayene kay 
eratın muayeneye sevk 
gönderilmesi halinde g 
verilecek konaklama v 
nın mahallî rayice gö 
leri, kıt'a intikalleri v 
giderleri ile kaçak eşy 
runma giderleri, 
Para taşıma giderleri, 
Fakir hasta, cüzzamb, 
tipten ödenir. 

330 — TARİFEYE BAĞLI ÖD 
İlân, sigorta, komisyon 
bolü bir tarifeye bağl 
bu gruptaki kalemlerde 

331 — İlân : 
Her türlü ilân ve rek 



332 — Sigorta : 
Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta 
giderleri dışında Devlet emvalinin sigorta edilmemesi pren
sibi olmasına rağmen yanıcı, patlayıcı maddeler gemi, uçak, 
l â ç depolama, dış ülkelerdeki temsilcilik binalarının da bu
lunduğu ülke kanunlarında istisnasız bütün binaların sigorta 
ettirilmesi hükmü varsa, kira ile tutulan bina için yapılan 
kontratta sigorta mecburiyeti varsa, Türk mülkiyetinde ol
makla beraber organizatör şirket tarafından sigorta mecburi
yeti konülmuşsa sigorta ettirilmesine ilişkin giderler. 
Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (tam kasko), 
Millî Savunma Bakanlığının sigorta ve navlun gidenleri, bu 
kalemden ödenir. 

335 — Mahkeme harçları ve giderleri : 
Adlî, idarî ve malî kaza dolayısıyle yapılacak gider ve ödeme
ler ile bu kazalar dolayısıyle ödenecek harç resim, vergi, ida
reler aleyhine açılan dâva, karşıt dâva ve itera kovuşturma-
larıyle sonuçlanan dâvalardan ilâm ve diğer tarafa ödeme 
külfeti yüklenen her türlü giderleri; Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 415 nci maddesinin 2 noi fıkrası ile diğer 
hükümler gereğince mahkemelerce esasen tetkik ve tahkiki
ne lüzum görülen hususların gerektirdiği giderler bu kalem
den ödenir. 

336 — Kovuşturma gideırüeri : 
iSuçüstülere gidecek adalet memurları ile doktorların yol gi
derleri ve bilirkişi ve tanıkların ücret ve yol giderleri, eksper
tiz gider ve ücretleri, 
İlk iyileştirme ve otopsi masrafları, 
Suçun açığa çıkarılması ve ihzarlı sanıkları bir yerden diğer 
yere yollama giderleri, 
Mahkeme ilân bedelleri, 
Ecnebiler istinabe giderleri ile adlî müzaheret giderleri 
Medenî Kanunla, Nüfus Kanunu geerğince savcılar tarafından 

açılacak dâvalar giderleri, 

Medenî Kanunla ve başka 
ticaret sicilli memurun ken 
ödevli bulunduğu dâva ve iş 
Nezaret altında bulunanlarl 
yurt içinde yer değiştirmey 
3236 sayılı Kanun gereğince 
lere nakledileceklerin sevk 
647 sayılı Kanun gereğince 
ve para cezalarının tahsili 

Diğer tarifeye bağlı ödeanıel 
Her türlü ve her yerde ku 
ücretleri bu kalemden ödenir 

BASKI VE CİLT GİDERLER 
Hizmetin gerektirdiği her n 
bu kalemden ödenir. 

KİRALAR : 

Gayrimenkul kiraları : 
Taşınır ve taşınmaz malların 
Kanunu ve ekleri gereğince 
lenlerin garaj kiraları; büy 
ile askerî temsilcilik ve ata 
konsolosluk ikametgâh karş 
çilik, elçiliklerin nezdinde 
kümetleri ile birlikte yazlığ 
cak bilûmum otel, kira ve 
sahibi tarafından yaptırılıp 
mirat bedelleri, tutulacak 
tellaliye ve belediye vergi, 
lanacak binalarda mahallî t 
garanti bedeli gibi ödemele 
kanı ile kara, hava, deniz 
Millî Savunma Bakanlığınca 



kiralanacak binalar ve bunların sözleşmeleri gereğince ödene
cek diğer giderleri bu kalemden ödenir. 
Dışişleri Bakanlığı kadrolarından atanan elçi - müsteşarlara, 
1 nci sınıf ortaelçi unvanını haiz daimî temsilci yardımcılarına 
ve kendilerine 1 nci sınıf ortaelçi payesi verilen uzman müşa
virlere 5 . 5 . 1969 tarihli 1173 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin 4 ncü bendi uyarınca aynı Kanuna ek (1) ve (4) sayılı 
cetvellerde Maliye ve Ticaret Bakanlıklarına verilen kadro
lardan atanan ve kendilerine birinci sınıf ortaelçi payesi veri
len en az 2 nci dereceye haiz daimî temsilci yardımcılarına, 
hizmetin icapları gerektiriyorsa, Dışişleri ve Maliye Bakan
lıklarının mutabakatı ile tahsis edilen ikametgâh kiraları, 
Özel şartları sebebiyle, Lagos Büyükelçiliğinin Misyon Şefi 
dışında kalan merkezden tâyin olunmuş memurları için, de
rece ve görevleriyle münasip olarak, Misyon Şefi tarafından 
kiralanacak konutlarının kiralan bu kalemden ödenir. 
Konut kiralanması ve bundan faydalanan memurların maaş
larından kesilecek kira karşılığı Maliye ve Dışişleri Bakan
lıklarınca müştereken tespit olunur. 

352 — Makine, alet ve taşıt kiraları : 
Makine, alet ve taşıt kiraları ile sözleşmeleri gereğince öde
necek diğer giderler anten direği kirası bu kalemden ödenir. 

353 — Nükleer yalat kirası : 
Nükleer yakıt kirası bu kalemden ödenir. 

360 — ONARIM GİDERLERİ : 
381 —• Taşıt onarımı : 

Taşıtların işletme ile ilgili onarımı için verilecek işçilik üc
retleri ve onarını malzemeleri, yedek parçalar ile ilgili gider
ler bu kalemden ödenir. 

362 — Makine ve teçhizat omrımları : 
iSahitleştirilmiş, hareketli veya taşınabilen makine ve teçhi
zatın 1.0 000 liraya kadar onarımları ile onarım malzemeleri, 
yedek parçalar ve icabında mukavele ile teknik müesseselere 

ödenecek yıllık bakım v 
diğer giderler bu kalemd 

Bina küçük onarımı : 
Mülkiyeti veya intifaı b 
mallarla Devlet daireler 
mallarda hizmetin gerek 
şılanması mûtat olmayan 
onarımlar, Jandarma G 
üzere 2 000 000 liraya k 
lemden ödenir. 

DİĞER HİZMET ALIML 
Nispeti kanunlarla belirti 
Nispeti kanunlarla belir 
eser alımları giderleri bu 

Telif, tercüme kayıt yetnü 
Telif tercüme haklarının 
kir, sanat, teknik eserle 
assu bay kıra da ödenmesi 
leri Bakanlığınca ulusla 
münasebetlerle ilgili olar 
ya dış ülkeler bilim kuru 
fından Türkçeyc veya y 
ya işbirliği halinde yapı 
derleri, fevkalâde ve za 
ve Türkçeleştirilmesi, in 
yan kişıilerc ödenecek hiz 

Vizite ücretleri : 
Kadrolu doktoru olmaya 
den ödenir. 
Geçici hizmet ücretleri : 
Hizmetin gerektirdiği ha 
yısıyle belirli süreler' ile 



Devlet Personel Kanunundaki Devlet memuru, sözleşmeli ve 
işçi kapsamına girmeyen kişilere ödenen (Devlet İstatistik 
Enstitüsünce sayım, propoganda ve anketlerde çalıştırılanlar 
gibi) ve dış kuruluşlarca mahallî servis personeline teamüle 
göre ödenecek ücretleri, prim, ikramiye ve teberrülar, 
Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluk 
duyulan tercüman mihmandar, spiker ve yardımcılarına ücret, 
bedel ve istihkakları ve benzeri ödemeler sportif oyunlarla 
yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde 
kullanılacak personelin bu müsabaka için ücret, bedel ve is
tihkaklar giderleri, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak bu 
türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların hazırlık ça
lışmalarına ve kamplarına katılacak hakem, antrenör, masör, 
doktor, müşahit ve saha komiseri ve idareciler ile bunların 
yardımcılarının, sporcuların, işçilerin ilgili Bakanlar Kurulu 
kararma göre ödenecek istihkakları ve benzeri ödemeler, bu 
kalemden ödenir. 

395 — Aidatlar : 
Özel kanunlar gereğince Ödenecek fahrî konsolosluklar aidat 
ve giderleri bu kalemden ödenir. 

396 — Kurslara 'iştirak giderleri : 
Diğer kurumlarca açılan kurs ve seminerlere iştirak giderleri 
bu kalemden ödenir. 

399 — Çeşitli hizmet alımları : 
Baca, foseptik temizliği, elektrik tesisatı yaptırma ücreti, ha
mam ücreti, çeşitli hububat kırma ücreti, ekmek pişirme üc
reti, kalaylama ücreti, yatak atma ücreti ve bunlar gibi çe
şitli hizmet alımları bu kalemden ödenir. (Yalnızca Millî Sa
vunma Bakanlığı için) 

400 — TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI : 
410 — Kırtasiye, basılı kâğıt, defter ve benzeri adım ve giderleri : 

Büro ihtiyaçlarına ilişkin her çeşit tüketim malzemesi alım
ları ile basılı kâğıt ve defterlerin alım ve yapımı ile bunlara 
ilişkin diğer giderler bu kalemden ödenir. 

420 — Yayım, alımları : 
Hizmete mahsus yayınlar ile 
leri derleme Kanununda say 
bancı ülkelerden yurda sok 
ve resimleri satmalına, abon 
ğer giderler bu kalemden öde 

430 — YAKACAK ALIMLARI : 
431 — Yakacak alıırnları : 

Isıtma ve işletme ile ilgili h 
tmalına bedelleri ile bunlara 
hafaza ve dağıtım dâhil) g 
kümet konaklarında ikamet 
kacak alımları ve giderleri 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
Bakanı yetkilidir. 

432 — Akaryakıt ve yağ gıiderleri : 
Makine ve taşıtların işletilm 
me ile ilgili kimyevî madde 

440 — Elektrik, su, havagazı giderl 
Her türlü aydınlatma, soğ 
ışıklandırmaya ve havalan 
türlü madde, eşya, malzeme 
bedelleri, çalıştırıcı kuvvet 
ra ilişkin giderler bu kalem 

450 — Yiyecek ve yem alımları : 
Besin, ürünleri ve beslenme 
ve vasıtaların satmalından 
polama, bakım, onarım ,muh 
sıhhati bozucu ve aynı zam 
poru ile sabit olan yatırıml 
kabul edilen görevlerde bi 
yoğurt yardımları, ısıtma, s 
dırma ikmal madde ve vası 



ilişkin her türlü (depolama, bakım, onarım, muhafaza, dağıtım 
dâhil) giderleri, yalnızca askerî ihtiyaçlar için gerekli çamaşır 
makinesi, kazan karavana ve tencere gibi mutfak levazımatı 
bu kalemden ödenir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde (Jandarma 
dâhil) görevli Devlet memurları ile ordu hastabakıcı, hemşire 
ve ebelerine ödenecek yiyecek karşılığı yardımı ile kazandan 
iaşesi mümkün olmayan erat, hemşire, ebe ve hastabakıcılar 
ile sonunda muayene kaydı ile üç aydan fazla hava değişimi 
alan eratın iaşe bedelleri, 
Hava değişimli eratın muayeneye şevki gerektiğinde tekrar 
'memleketlerine gönderilmesi halinde geçecek günler için ve
rilecek yiyecek istihkakları celp ve terhis eratının iaşe ve iaşe 
bedelleri, komando erleri dışında kalan ve kazandan beslen
meyen Jandarma eratının 4370 sayılı Kanuna göre Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek iaşe bedelleri bu kalemden ödenir. 
657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi gereğince çıkarılacak 
yönetmelik hükümleri saklıdır. 

460 — inşaat malzetaeleri alumları : 
İnşaatla ilgili her türlü malzeme alımları bu kalemden ödenir. 

470 — özel malzeme alımları : 
Hizmetin özelliğinin gerektirdiği malzeme ve giyecek alımları 
bu gruba giren kalemlerden ödenir. 

471 — Giyim, kuşam alımları ve giderleri : 
Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve kararname
leri gereğince : 
1. Kişilerin giyim ve kuşam ve hayvanların kuşamları ile il

gili her türlü ikmal madde ve vasıtalarının satmalından, 
üretimleri ve yapımları giderleri ile bunlara ilişkin her 
türlü (depolama, bakım ve onarım muhafaza ve dağıtım 
dâhil) giderleri, 

2. Silâhlı Kuvvetler kuruluşunda bulunan birlik, kurum, iş
yeri, mehter, bando ve boru takımları ve benzeri teşkille
rin giyim, kuşam ve yatak levazımatı için gerekli ikmâl 

madde ve vasıtaları 
ları giderleriyle bun 
kım ve onarım, mu 
Sıhhati bozucu ve ay 
raporu ile sabit olan 
lığınca kabul edilen 
cek giyecek ve koru 

31 . 10 . 1972 gün ve 7 
pılacak ödemeler de bu 

Hayvan /alımları, tazmin 
Her cins ve çeşit hayvan 
dağıtımı ile bunlara ilişk 
Özel ve tüzel kişilere ait 
bedelleri, 
Hizmette kullanılan hay 
işleyecekleri zararlar kar 
Hayvanları yoketnıc, göm 
giderler, bu kalemden ö 

Temrinlik malzemeleri al 
Temrinlik malzemeleri i 
den ödenir. 
'Savaş gereçleri ve sava 
1. 'Silâhlı Kuvvetlerin 

maksadıyle gerekli h 
radar muharebe Rad 
ma tevsii ve cihazlar 
hallerinin inşa, bakı 
maddeleri tedarik, d 
ve dağıtım giderleri 
demir, kereste) gibi 
taşınmaz (Silâh, gem 
silâh araç ve gereçl 
tamir giderleri, 



2. Çeşitli kurumların 'Silâhlı Kuvvetler adına yapacakları 
hizmetler karşılığı ödenecek giderler, 

3. B'ütün savaş gereçlerinin özel ve tüzel kişilere karşı işleye
cekleri zararlar için verilecek tazminatlar (Nato ve Cento 
birliklerinin Türkiye'de ve Türk binliklerinin Nato ve 
Cento ülkelerinde işleyecekleri zararlar dahil) 

4. Savaş 'stoklarının temininin gerektirdiği bütün giderler. 
5. Seyir, hidrografi ve oşinografi cihaz, malzeme ve teçhiza

tın alım, yapım, tanzim, tersim, teksir ve tab'ı ile muha
fazalarının gerektirdiği giderler, 

6. Tahkimatla ilgili engelleme barınaklar, tahkimat tesisleri, 
hudut taşları, tahkim tesislerine ve cephaneliklerine ait 
paratoner malzemesi alım, onarım ve yapım giderleri, 

7. Silâhlı Kuvvetlerin her türlü silâhlarla yapacakları atış
larda kullanılacak hedeflerin yapım, bakım, onarım mal
zemesi ile atış alanlarının onarım ve emniyeti ile ilgili diğer 
giderler bu kalemden ödenir. 

8. 237 sayılı Kanuna göre daire hizmetlerinde kullanılan ta
şıtlar ile binek, otobüs ve makam otoları savaş gereci sa
yılmaz ve bu kalemden alınmaz. 

9. M. î. T. ihtiyaçları için yurt içi ve yurt dışından savaş ge
reçleri alım, onarım ve bakım giderleri bu kalemden ödenir. 

475 — Ani hareket, yeniden teşkilâtlanma ve intikallerle laskerî ha-
zırliklarin gerektirdiği alımı ve giderler : 
Yiyecek, yem ve yakacak, giyim - kuşam., savaş gereçleri ve 
savaş stokları alım ve giderleri, taşıma giderleri, bina, maki
ne - teçhizat ve onarımları da bu kalemden karşılanır. 

476 — Manevra ve tatbikat alım ve giderleri : 
Manevra ve tatbikatla ilgili alım ve giderler bu kalemden öde
nir. 

479 — Diğer özel malzeme alımları : 
471 - 478 nci tertiplerden alınmayan hizmetin özelliğinin ge
rektirdiği malzeme alım ve giderleri bu kalemden ödenir. 

DÎĞER TÜKETİM MALLARI 
Tenasül, ağırlamıa ve tören gid 
Makam sahibinin takdiri esas 
tirdiği her türlü giderler, ilgi 
oe yapılacak görevle ilgili tem 
Geleneklerin zorunlu kıldığı 
valde protokole dahil askerî v 
verilecek ziyafet giderleri ile 
lerin geleneklere ve davetin 
nutlama ve konuklanmalarının 
gerektirdiği giderlerle verilece 
taşıma giderleri ile ziyafetlerin 
Dışişleri : İcabında yetkilileri 
mî, yabancı misafirlere veril 
Genel Md. ce yabancı misafir 
mucibince yapılan merasimin 
da vazife alanlara verilecek k 
muzda hizmetlerine verilenler 
rilenlere yapılacak giderler, 
Devlet ricalinin dış memleket 
recekleri hediyeler ile bunları 
Misafirlerin ikametlerine tahs 
lüzumlu görülecek onarım, tef 
cı misafirlerin ikamet ve ağır 
ve bunların kira bedelleri, 
Millî gün ve bayramlarda ya 
giderler, Dumlupmar, Çana 
Kuvvetler, Üniversiteler açılış 
ler bu kalemden ödenir. 
Makamın gerektirdiği temsil 
da kalan ve spor faaliyetlerin 
ve seminer gibi toplantılara il 
leri, 



Yurdumuza davet edilmelerinde fayda umulan yabancı basın, 
radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt 
içindeki ağırlama, konutlama ve gezi giderleri ile zarurî gö-
ırüldüğü takdirde geliş ve dönüş bilet ücreti de bu kalemden 
ödenir. 

492 — Temizlik mıaJlzemıeleri alımları : 
Her türlü temizlik ve temizlik malzemıesi ile bunlara ilişkin 
giderler ve hamam ücretleri bu kalemden ödenir. 

493 — Bahçe malzemeleri alımları : 
Bahçe yapım ve bakımında kullanılan her nev'i madde, mal
zeme ve hizmetlerin satmalma ve bunlara ilişkin her türlü 
giderler bu kalemden ödenir. 

494 — Yanığından korunma malzemeleri atomları : 
Yangından korunmanın gerektirdiği malzeıme alımları vo iliş
irin her türlü giderler bu kalemden ödenir. 

495 — İSağlık araç, gereç ve ilâç alımları : 
Sağlıkla ilgili olarak kullanılacak her türlü sağlık araç, gereç 
ve ilâç alımları ve bunlara ilişkin giderler bu kalemden ödenir. 

496 ı— Fuarların diğısr giderleri : 
Yolluk, kira ve belirli şekilde bir başka harcama kaleminden 
karşılanması mümkün olmayan fuarlarla ilgili diğer giderler 
bu kalemden ödenir. 

497 — Arkeolojik kazılar giderleri : 
Arkeolojik kazı ve bu kazılarda bulunacak esenlerin korun
ması Es. Es. Mulajı, Eoprodüksuyon yaptırılması ile resim 
çekme, ve gösterme âlet ve malzeme tören yeri ve anıt, anıtlar 
onarma ve koruma giderleri ve bunlarla ilgili her çeşit âlet ve 
malzeme, harita imali, rölöve plân ve yaptırılması, inceleme, 
araştırma, tescil, maket, tanıtma ve işaret levhaları tadat, tes
pit ve numaralama giderleri ile müzelerle anıtları ve ören yer
lerinin iç ve dışlarının tanzimi giderleri, yurt içinde ve dışın
da açılacak eski sanat eserleri sergileri ile yurt dışında kal
mış millî anıtlarla mezarlıkların korunmasını icabettiren gi

derler ve Asarı Atika 
minatlar bu kalemden 
Plân, yıillıık program v 
gulama giderleri : 
Kamu Yönetimi yönet 
gili olarak yapılacak y 
tıya katılanların gerek 
ları, yıllık programlar 
ma ve izlenmesi ile ilgil 
Plân, program ve büt 
ması ite ilgili her türlü 
radyo, televizyon film, 
me giderleri bu kalem 

DEMİRBAŞ ALIMLAR 
Büro malzemeleri alıml 
Hizımtet, çalışma ve işy 
lanılan eşyalar ile hiz 
büro malzemeleri gibi, 
her türlü giderler bu. k 

Bürio makineleri alımı 
Büro hizmetlerinde ku 
çalışmaya ilişkin makin 
giderler bu kalemden 
Diğıer demirbaş alımlar 
Büro malzemeleri ve m 
gerektirdiği diğer dem 
zan, karavana, tencere 
lemden ödenir. 

MAKİNE, TEÇHİZAT 
Taşıt alımları : 
237 sayılı Kanuna gör 
lar ile binek, otobüs, m 



alımı ımıutad ekipman giderleri, şase halinde alman taşıtların 
kullanılabilir hale getirilmesinin gerektirdiği giderler, hibe 
yoluyla iktisabedilecek taşıtlara ilişkin giderler, 
Maliye Bakanlığınca kamu sektörü için Amerikan ihtiyaç faz
lasından sağlanacak taşıtların iktisabı ile ilgili giderler, tah
mil, tahliye, teslim, depolama, kontrol, muayene giderleri, böl
ge makine parkları ve müşterek gayret makine parkları, tabiî 
âfetler ve fevkalâde haller ihtiyacı makine stoklarının teşkil 
ve tesisi bu kalemden ödenir. 

620 — MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONA
RIMLARI : 
Makine, teçhizat ve bunların yedek parçalarının satmalına ve 
imal giderleri ile montaj giderleri büyük onarımları ve bun
lara ilişkin diğer giderler. 
Jeneratör, projeksiyon, sinema makinesi motor, röntgen maki
nesi, telefon santralı gibi makine ve vasıtalarla büro ihtiyacı 
dışında hizmetlerle ilgili keski, teksir, baskı ve matbaa maki
neleri gibi uzun ömürlü ve üretimin artırılması amacına yönel
tilmiş hizmet istihsalinde kullanılan makiuc, âlet ve cihazlar 
ve sabit teste giderleri, kompüter satmailma, 
Öğretim ve araştırma müesseseleri ile hastane, lâboratuvar, 
matbaa, atelye gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, ha
berleşme ile ilgili kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için 
hizmetine göre gerekli makine, âlet, cihaz ve sabit tesis gi
derleri, 
Öğretim, çalışma, iş, hastane ve araştırma yerlerinin büro ih
tiyacı dışında masa, sıra, sandalye, tabure, etelaj, âlet ve cihaz 
Muhafaza örtü, dolap ve vitrinleri, kürsü, yazı tahtası, soba, 
yatak, karyola, komodin gibi hizmetin ifası için gerekli teç
hiz güderleri bu kalemden ödenir. 

700 — YAPI TESİS BEDELİ KARŞILIĞI : 
710 — YAPI TESİS İHALE BEDELİ KARŞILIĞI : 

İhale yoluyle yaptırılan yapı tesis karşılığı olarak müteahhit
lere ödenecek olan istihkaklar bu kalemden ödenir. 

Taşaron marifetiyle yaptırıla 
harcamalar, inşaatla ilgili ya 
metleri giderleri de bu kalem 

720 — EMANET USULÜ YAPI TES 
Özel kanunlarındaki usuller u 
ne ihalesi mümkün olmayan 
pılabilir. 

740 — 3010 SAYILI KANUN GERE 
LAR MAHSUBATI : 
3010 sayılı Kanun gereğince 
takdirde yıl içinde daireler 
mahsuplarını yapacaklardır. 
(Bütçe yapılırken bu kalem a 

800 — DİĞER ÖDEMELER : 

810 — VERGİ, RESİM VE HARÇLA 

811̂  — Bina ve arazi vergileri : 
Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 
miş yıllarda tahakkuk edip d 
gileri bu kalemden ödenir. 

812 — Diğer vergi, resim ve harçlar 
Diğer tertiplerin esas giderle 
resim ve harçlar dışında ge 
ların işletmeye ilişkin vergi, r 
resim ve harçları, Hazineye 
harçlar (mahkeme harçları ve 
gi, resim ve harçlar hariç) bu 

820 — DİĞER ÖDÜL - İKRAMİYE V 
Kanun ve kanuna dayanan tü 
gereğince; Devlet memurları 
şitli, ödül, ikramiye, mükâfat 
ödemeler bu kalemden ödenir. 



830 — GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 
832 — MİT istihbarat ve propaganda moral ve eğüfcim gtijderleri : 

MİT istihbarat ve propogaııda plânlarının hazır]anması Ilım
ların uygulanması MİT mensuplarının moral ve eğitimleri için 
yapılacak iç ve dış çalışmalar giderleri ve teşkilât dışı perso
nele yapılacak tediyeler, yurt istihbarat ve propogandası ba
kımından fayda umulanlara yapılacak anlaşmalar karşılıkları, 
bu konularla ilgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme, ya
yın, fotoğraf ve benzeri her türlü doküman giderleri bu ka
lemden ödenir. 
MİT Kanununda gösterilen hizmetler icabı yapılacak her çe
şit istihbarat ve propogaııda giderlerinden, açıklanmasında 
sakınca görülenler hakkında 1050 sayılı Kanunun 204 sayılı 
Kanunla değişik 77 nei maddesi hükümleri uygulanır. 

833 — 644 sayılı Kanunun 21 noi maddesi gereğince yapılacak majsraf 
karşılığı : 
Bu kaleme ait ödenek 832 ııci kalem giderleri gibi harcanır'. 

840 — ULUSLARARASI PROFESÖR, UZMAN, MEMUR VE ÖĞ
RENCİ MÜBADELESİ GİDERLERİ : 
4895 sayılı Kanun gereğince onanan sözleşme ve benzeri kül
tür anlaşmalarının gerektirdiği giderler, yayın giderleri, mil
letlerarası kültür kurumlarının heyet ve temsilcili erinin ağır
lama giderleri, 
Devletçe öğrenimleri deruhte edilen veya mübadele dolayısiyle 
yurt dışından gelen öğrencilerle diğer elamanların Türkiye'de
ki masrafları mukabili ikâmet ve iaşeleri için yapılacak öde
me ve yardımlarla inceleme gezileri giderleri bu öğrencilerin 
her türlü öğrenim giderleri yurt dışına gönderilen eilemanla-
rın zarurî giderleri karşılığı yapılacak Ödemeler (öğrencilerin 
yollukları dâhil) bu kalemden ödenir. 

850 — KARANTİNAYA ALINMA VE EMNİYET NEZARETİNDE 
BULUNDURMA GİDERLERİ : 
!Sağlık nedenleri ile karantinaya aılııum kişilerle çeşitli neden
lerle yurt içi ve yurt dışında emniyet nezaretinde geçici olarak 

tutulan kişilerin yiyec 
derleri, cenaze ve defi 
tecilerin her türlü gid 

860 — SANAYİ ŞÛRASI TO 
Hes yılda bir toplanm 
derleri (ilerideki yılla 
dağıtılmak üzere) bu k 

900 — TRANSFERLER : 

Program sınıflandırma 
dağıtılmayan iktisadî, 
programlarının ödenek 
Hizmet programlarına 
dağıtıJabilen transfer 
ödenir. 
Vatının projelerinin k 
harcama kaleminden öd 
Arazi, arsa, bina, fabr 
maz malların satmalm 
Üzerinde Medenî Kanu 
tesisi için ödenecek bed 
Kamulaştırma, satmalı 
derler, geçici işgallin 
mahsul tazminatı ve bu 
ödenir. 

Dış memleketlerde yaptırılaca 
Dış memleketlerde ya 
ve yurt dışı ihalesi ille 
her türlü malzeme, ge 
uygulanamadığı haller 
liye Hakanlığının muv 
alınacak' karar daires 
labilir. 



Millî Savunma Bakanlığının, bina ve tesis alımları 711 nci ve 
arazi alımları da 712 nci harcama kalemlerinden ödenir. 

Türk kültür varlığımı koruımıa ve tanıtma güderleri : 
İlgili faaliyetlerin 90,0 harcama kailemine konulan ödenekten 
lüzum görülecek ödenek Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Baş
bakanlığın muvafakati ile Başbakanlık Bütçesinin 8ol örtülü 
ödenek kalemine Maliye Bakanlığınca aktarılabilir. 
Bu konu ile dılgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme ve 
yayın giderleri ile fotoğraf, film yaptırma ve satmalnıa ve 
yollama giderleri, 

Dış memleketlerdeki soydaşlarımıza ait okullar ile Türk sos
yal ve kültürel teşekküller, Türk kurum ve derneklerinde ve 
Türk tarih ve kültürü ile ilgili tarihî ve bediî kıymeti haiz 
binalarda görevli öğretmen memur ve personelin ödenmesi ka
bul edilecek maaş, ücret ve yol giderleri, 
Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile bina
ların bakım, onarım ve yönetim giderleri, bunların kontrol ve 
teftişi için görevlendirileceklerin yolluk ve zaruri giderleri, 
Türk dil ve kültürünü dış memleketlerde tanıtmak amacı ile 
faydalı hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel 
kişilere ve yabancı ülkelerdeki Türk kültür kurumu veya der
neklerine yapılması uygun görülecek yardımılar, 
Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde ve
ya Türkiye'de tahsil ve staj yapmalarını mümkün kılmak üzere 
yapılacak yardımlar, 
Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma 
konusu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı veya Dışişleri Ba
kanlığının önceden yazılı muvafakati alınmak suretiyle alâ
kalı diğer daire ve kurumlarca memleketimize davet oluna
cak kimselerin yolluk ve zarurî giderleri, 
Türk kültür ve sanatını tanıtma ve yayma amacıyle konfe
ranslar, konserler, temsiller vermek ve folklor gösterilerinde 
bulunmak, Türk sanat eserlerine ait sergiler açmak üzere bu 

işlerde ehil oldukları ve me 
kın temsil edebilecekleri sabit 
luk ve ücretleri ve davet sure 
meleri Dışişleri Bakanlığınca 
men ve çeşitli sanat ve kültü 
edenler tarafından öclenemiye 
Türk kültür ve sanatını tanıtm 
tcrtibolunacak sergi ve sanat 
Dış memleketlerdeki ırkdaşla 
görgülerinin geliştirilmesi ve 
takviye gayesiyle yapılacak g 
ketlerdeki dinî tesis ve teşek 
gönderilecek veya mahallinde 
hoca, vaiz ve dersiamların ücre 
Yukardaki 2, '.], 4, 5, 8 ve 10 
dışındaki Türk işçileri için de 
İlgili faailiyetlerin 900 hareaım 

iktisadî transferler : 
İktisadî Devlet Teşekkülleri v 
transferler kaynak açığını ka 
miryolları İşletmesine, borçla 
diyelerin programlanan projel 
sayılı Kanuna göre tesis edil 
şılanamayan tahsisler için İll 
lar ilgili harcama kalemlerind 

Yardım ve ödünç verme : 
Dışişleri Bakanlığınca ecnebi 
düştükleri sabit olup da yur 
iade edebileceklere memlekete 
re, iade edemiyecek durumda 
dönüş ve yolda yiyecek masra 
(bu paralar borçluların yurda 
çe takip ve tahsil edilir. Mu 



neticesi sabit olanların borçları Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 133 neü maddesi hükümleri dairesinde terkin olunabilir.) 
Memleketimizi tanıtma maksadıyle yetkili makamlarca dış 
memleketlere geçici olarak gönderilenlerden muzdar durumda 
oldukları anlaşılanların fini ve ciddî müdahaleyi icabettir en 
tedavi ve cenaze giderleri, muhtaç vaziyetteki vatandaşlarla 
işçilerin haklarını vikaye için yapılacak hukukî ve teknik is
tişare avukat ücretleri ile, bulundukları memleketteki siyasî 
içtimaî şartlar dâhilinde muhtaç duruma düşen Türklere 
Dışişleri Bakanlığının talimatına tevfikan yapılacak her türlü 
iaşe, ibate, giyim eşyası ve tedavi masrafları, Dışişleri Ba
kanlığı bütçesinin ilgili harcama kalemlinden ödenir. 
Muhtaç ve muzdar durumda oldukları tespit olunanların teda
vi ve cenaze giderleri de gerekli takibat icrasından sonra an
cak mezkûr 133 neü madde hükümleri dairesinde terkin olu
nabilir. 
Ödünç olarak verilen paralar taksi] zamanındaki resmî döviz 
kuru üzerinden tahsil edilir. 

Merkez Bankası nezdinde açılacak sleilielktif kredi fonu : 
Kalkınma Plânı ve yıllık programlara uygun olarak kredilerin 
yönlendirilmesi maksadiyle öngörülen ihracat, sanayi, küçük 
esnaf, tarım, turizm ve maden sektörlerine verilecek krediler 
iiçin faiz farkları ilgili harcama kal emi inden Ödenir. 

Emekli Sandığına ödemeiler : 
1101 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler de ilgili harcama kaleminden ödenir. 
5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (f) fırkası ile diğer 
maddelerine istinaden Emekli Sandığına defaten ödenmesi 
gereken % l'ler ve diğer ödemelerin takside bağlanmış olması 
dolayısiyle ödenecek gecikme faizleri ilgili harcama kalemle
rinden ödenir. 
«5434 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 1 nci bölümde hükme 
bağlanan ödemeler de bu kalemden ödenir.» 

Burslar : 
öğrencilere verilen burs 
retim, tasdikname, imtih 
leri ile ilâç ve tedavi gid 

Üniversite ve okul pansiyonları : 
«Üniversite ve okullar m 
ro giderleri ile öğrenci 
lık, ilâç, tedavi ve öğren 
lemden ödenir.» 

Seçim giderleri : 
Kanunları gereğince ya 
lacak büro ve malzeme g 
yılı Kanunun 182 nci m 
ücret gündelik ve harcı 
giderler ilgili harcama ka 

Talebelere yemek yardımı : 
Ünivcrsitelerce talebeye 
pılacak yardımlar tespit 
sosyal merkezi veya me 
veya özel yönetmelikler 
ödenir. 

Memurların öğle yemeğine yardi 
657 sayılı Devlet memu 
sözü geçen yönetmelik h 
caya kadar 1972 malî, y 
memurlarının öğle yeme 
kanlık ve teşkilâtın yar 
dika yardımlaşma sand 
ödenir. 
Memurlara nakden verile 

Borç ödennöleri : 
İç Devlet borçları ve dış 
bakılmaksızın carî yıl bü 
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ilâma bağlı borçlar : 
Hizmetin ifa edildiği yıl bütçesinin ilgili tertibinde ödenek 
artığı bulunmaması sebebiyle kendi tertibinden veya (eski 
yıllar borçları) faaliyetinden ödenemiyen ilâma bağlı karşı
lıksız borçlar ve bütçede tertibi bulunmayan ilâma bağlı borç
lar ile özel kanunlar gereğince sulh yolu ile alacaklısına öden
mesine karar verilen istihkaklar «dağıtılamıyan transferler» 
programının «ilâma bağlı borçlar» faaliyetinin ilgili harcama 
kaleminden ödenir. 

Faiz, acyo : 

Faiz, acyo, para farkları do 
zine carî hesaplarının faiz v 
meleleri için muhtelif kanunl 
çıkartılacak bonoların faiz, k 
giderler ile bir kısım ithalâ 
tahsil giderleri olarak ödenec 

(Faiz, acyo,. . . .) faaliyetinin 




