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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Tekel Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1976 malî yılı Büt

çe Kanunu tasarıları açık oya sunuldu, oyların ayrı
mı sonucuna göre tasarıların kabul olunduğu bildiril
di. 

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

lüğü 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının bölüm 
ve maddeleri onaylanarak tümü açık oya sunuldu ve 
oyların ayırımı sonucuna göre tasarının kabul olundu
ğu bildirildi. 

Maliye Bakanlığı bütçesi, 
1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının 1 nci ve 

2 nci maddeleri kabul olundu. 

11 . 2 . 1976 Çarşamba günü saat 9,30'da topla
nılmak üzere Birleşime (11 . 2 . 1976) saat 0î.45'te 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Muş 

İsmail İlhan 

Divan Üyesi 
Burdur-

Ekrem Kabav 

Başkan 
Başkanvekili 

Kâzım Kangal 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

Divan Üyesi 
Urfa 

Abdülgani Demir kol 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sebahattin Savcı (Diyarba'üur), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 39 ncu Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1 j363 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (1) 

BAŞKAN — Sayın Bakan ve Komisyon burada
lar : 

1976 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının maddele
rinin okunması ve oylanmasına devam ediyoruz : 

(1) 515 S. Sayılı Basmayazı 2.2. 1976 tarihli 30 
ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

Dün geceki çalışmalarımızda, 2 nci madde okun
muş ve oylanmıştır. Şimdi 3 ncü maddeden devam ede
ceğiz. 

B i maddelerin okunması, müzakeresi hususunda 
geçer yılkı tatbikatımızda şöyle bir durum olmuş : 

Şayet maddenin üzerinde değişiklik önergesi var 
ise, değişiklik önergeleri ve madde üzerinde müzakere 
edilmiş; fakat değişiklik önergesi olmayan maddeler, 
müzakere edilmeksizin oya sunulmuş. 

Aynı usulü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 67G 
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Şu hale nazaran, üzerinde değişiklik önergesi olan 
maddeleri müzakere edeceğiz, onun dışındaki madde
leri okuyup, oya sunacağız. 

Bilgilerinize sunarım. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Denge : 
Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen 

gelir arasındaki (12 000 000 000) liralık fark, iç istik
razla karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

tkinci bölüm : Bütçe Uygulama Esasları. 
Ödenek dağıtımı : 
Madde 4. — a) Birinci madde ile verilen ödenek

ler Maliye Bakanlığınca hazırlanacak (Yıllık Bütçe 
Uygulama Talimatı) esasları dahilinde dağıtılır. 

b) Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel eko
nomik şartlar gözönünde tutularak, Maliye Bakanlığı
nın teklifi üzerine bu ödeneklerden c/o 10 a (Ta
şıt alımlarında % 30 a, iç ve dış geçici görev yolluk
larında % 20 ye) kadar bloke etmeye Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Aktarma : 
Madde 5 . Genel bütçeye dahil dairelerle katma 

bütçeli idarelerin program, altprogram, faahyet veya 
projelerinde yer alan aylık, ücret, kesenek, sosyal yar
dımlar, ek çalışma karşılıkları tazminatlar, ödüller ve 
ödeneklere ilişkin harcama kalemlerinden, aynı ku
ruluş bütçesi içinde olmak şartıyle, diğer program, alt
program, faaliyet ve projelerdeki aynı harcama kalem
lerine ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma 
bütçeli idarelerin programlan arasında yer alan proje 
ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, malî yıl içinde hiz
meti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine, il
gili kurumun isteği üzerine veya re'sen aktarmayı ve 
buna ilişkin işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Malî yıl içinde d ğer bir daireye veya idareye ak
tarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle büt
çesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Deyimler : 
Madde 7. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka

nunu ile diğer kanunlarda yer alan : 

I a) «Fasıl» ve «Bölüm» deyimleri, bütçe smıf-
landırmasındaki «Program» deyimini; 

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

sayacak şekilde «faaliyet» veya «Proje» deyimlerini; 
ifade eder. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
Yeni harcama kalemleri açılması : 

Madde 8. — Hizmetin gerektirdiği hallerde, Büt
çe Kanununda yer alan program, altprogram. faaliyet 
ve projelerde yeni harcama kalemleri veya 3 ödenek 
türü altında yeni tertipler açmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Başka
nım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bir beyanınız mı ola
cak? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Başka
nım; 

Şu anda maddeleri görüşüyorsunuz; Yüce Senato
muz onları oylayacak. Her madde için önerge geliyor. 
Bu önergeleri Komisyon olarak incelemekliğimize im
kân yok. Geçen yıllarda hem Bütçe Karma Komisyo
nunda, hem Millet Meclisinde, hem de Cumhuriyet Se
natomuzda uygulandığı gibi; bu önergelerin belirli bir 
süre içerisinde verilmesi ve hem Karma Komisyonu-

} muzca, hem de Hükümetçe bunların tetkiki gerekirdi. 
Bu sene bu usule riayet olunmadığından müşkülât çe
kiyoruz. 

Arz ederim. 

i BAŞKAN — Efendim, Programda değişiklik öner-
J gelerinin ne surette işleme tabi tutulacağına dair bir 
I hüküm yok. Bu durumda Tüzüğün normal ahkâmına 
I riayet ediyoruz. Önerge verildiği takdirde, önerge sa

hibi önergesini açıklayacak; lehinde, aleyhinde görüş
me yapılacak, sonra Komisyona ve Hükümete katılıp, 
katılmadıkları hususunu soracağız. 

I Şüphesiz, bu buyurduğunuz husus gerek Komis
yona, gerek Riyasetimize bir hayli mesele ihdas et
mektedir; Yani meseleyi biraz daha zorlaştırmaktadır. 

I Bu itibarla vaki ikazınızın dikkate alınacağını umuyo-
I rum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Teşekkür ede-

| r.'m efendim. 
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BAŞKAN 8 nci maddeyi okutmuştum. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü bölüm : Malî Politikaya İlişkin Hükümler 
Bütçe politikası ve malî kontrol : 
Madde 9. — A) Maliye -Bakanı, genel bütçeye 

dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, harcamalar
da tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir 
bütçe politikası yürütmek amacı ile giderlere ilişkin 
kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygulanmala
rını düzenlemek üzere gerekli tedbirler; almaya, stan
dartları tespit ve takyitler koymaya 3'etkilidir. 

B) Maliye Bakanı, kuruluşların hizmet program
larının etkin ve tasarruflu bir şekilde gerçekleştirilme
sini sağlamak amacı ile, genel bütçeye dahil daireler 
ile katma bütçeli idarelerin ellerinde bulunan motorlu 
nakil vasıtaları ile iş makinelerine ilişkin gerekli stan
dartları tespite ve takyitler koymaya yetkilidir. Ku
ruluşlar, bu konu ile iigiii olarak Maliye Bakanlığınca 
istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür. 

C) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardım
ları ile karşılanan ve fakat katma bütçeli idare duru
munda bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu 
kuruluşlarının hizmet programlarını y;l iç:nde düzen
lemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esaslar; 
yönünden gerekli standartları tespite ve takyitler koy
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, dö
ner sermayeli kuruluşlarla Kamu İktisadî Teşebbüsle
ri hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka 
bul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kadroları : 
Madde 10. — Kamu İktisadî Teşebbüslerince ma

lî yıl içinde ihdas olunacak memur kadroları ve kad
ro unvan değişiklikleri için önceden Maliye Bakan
lığının uygun görüşü alınır. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Devamlı işçi kadroları : 
Madde 11. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma 

bütçeli idareler ve döner sermayeli kuruluşlar, ma1? 
yılın ilk ayı içinde, 1975 malî yılında istihdam edilen 
devamlı işçi miktarını aşan işçi adetlerini kapsayan 
cetvellerini, Maliye Bakanlığına bildirirler. 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Ali Alkan, 
Sayın Ruhi Tunakan, Sayın Şaban Demirdağ ve Sayın 
Mustafa Bozoklar tarafından verilmiş önerge var. 
Önergeyi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

tasarısının 11 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 11. — Genel Bütçeye dahil daireler, katma 
bütçeli idareler ve döner sermayeli kuruluşlar, malî 
yılın, ilk ayı içinde, 1975 malî yılında istihdam edilen 
devamlı işçi miktarını aşan işçi kadro cetvellerini 
Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirirler. 

Vize edilen kadro adetlerini aşan devamlı işçi is
tihdamı için ayrıca malî yıl içinde ilgili kuruluşlarca 
düzenlenecek işçi kadro cetvellerinin Maliye Bakanlı
ğınca vize edilmesi şarttır. 

Söz konusu işlem yapılmadan, istihdam sözleşme
si yapılamaz. 

Bu madde hükmü, sözleşmeli personel için de uygu
lanır. 

Manisa Kırklareli 
Ruhi Tunakan Ali Alkan 

Samsun İzmir 
Şaban Demirdağ Mustafa Bozoklar 

BAŞKAN — Önergesini açıklamak isteyen sayın 
üye var mı? Yok. 

Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen saym 
üye?... Yok. 

Sayın Komisyon, önergeyi tetkikinize sunayım mı 
efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Biz katılıyo
ruz efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir) — Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor
lar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi kabul edilen önerge istikametinde 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Ulusal Ekonomik Danışma Komitesi : 
Madde 12. — Başbakan, malî yıl içinde bütçe 

politikası ile ekonomik politikası arasında uyumu 
sağlamak ve genel ekonomik dengenin düzenlen
mesi için alınması gerekli etdbirleri tespit amacı 
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ile (Uiuşal Ekonomik Danışma Komitesi) kurma
ya yetkilidir. 

Komite DPT Müsteşarının başkanlığında, DPT 
Ekonomik Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Plan
lama Dairesi başkanları, Merkez Bankası Başkanı, İç
işleri, Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Köy îşîeri 
bakanlıkları müsteşarları, Hazine Genel Müdürü ve 
MİT Genel Sekreteri, Bütçe ve Maiî Kontrol Genel 
Müdürü, Gelirler Genel Müdürü, Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri, işçi ve 
işveren sendikalarmca seçilecek üçer temsilci, üni
versitelerarası kurul tarafından seçilecek üç öğ
retim üyesinden kurulur. 

Komitenin görevleri, genel malî ve ekonomik 
politika esasları, para ve kredi politikası, vergi po
litikası, gelir dağılımı politikası, ücret ve istihdam 
politikası, destekleme politikası ve Devletin eko
nomik ve idarî ünitelerinin ve hizmetlerinin geliş
me esacîarı üzerinde görüş bildirmektir. 

Komitenin toplanma, çalışma ve karar alma 
esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge var, 
takdim ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
1976 malî yılı Bütçe Kanun tasarısının 12 nci 

maddesinin, açıklayacağımız gerekçelerle çıkarıl
masını saygıyle arz ederiz. 

Kars Kars 
Sırrı Atalay Muzaffer Şamiloğlu 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım, bir hususu arz etmekliğime izninizi rica 
edeceğim. 

Bu önergeye Komisyon olarak katılıyoruz. Ya
ni, belkide müzakerelere lüzum kalmaz diye peşi
nen arz ettim; bu önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, görüşmeye mahal 
var mı; Komisyon katılıyor? 

Hükümet?... 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Gerek yok, teşekkür 

ederim efendim. 
BAŞKAN•— Hükümet de katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddenin çıkarılması hususunu oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

— 673 
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Şimdiki haliyle madde. 12 mi oluyor Sayın Sez
gin? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Evet efen
dim, madde 12 oluyor. 

BAŞKAN — Madde 12 olarak tashih edilmiş 
oluyor. 

Kamu personeli ücretlerinin üst sınırı : 
Madde 12. — Malî yıl içinde; genel bütçeye da

hil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli 
kuruluşlar, belediyeler, özel idareler, Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinde (Sermayesinin yarısından fazla
sı yukarıda sayılan kuruluşlara aidolanlar dahil) 
özel ve toplu sözleşmelerle istihdam olunan perso
nele ödenecek ücretler ile sağlanan nakdî ve aynî 
menfaatlerin yıllık tutarının on ikide birinin gayri 
safi miktarı yirmi beş bin lirayı geçemez. 

Aynî menfaatle, sözleşmeler itibariyle, Maliye 
Bakanınca görevlendirilecek üç kişilik bir kurul ta
rafından değerlendirilir. Limiti aşan sözleşmelerin 
yeniden düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, 
limiti aşan kısım gelir bütçesinde açılacak özel bir 
tertibe gelir kaydolunmak üzere Hazineye yatırı
lır. Bu madde hükümlerine uyulmaması halinde 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibat yapı
lır. 

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

Borç ödemeleri : 

Madde 13. — A) Genel bütçeye dahil daireler
le katma bütçeli idarelerin geçen yıllara ait karşı
lıklı borçları «Eski yıllar karşılıklı borçları» faali
yetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde : 
a) 1975 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı 

bulunan borçlar, ilgili oldukları program tertipîe-
rindeki ödeneklerinden bu faaliyete, 

b) 1928 - 1974 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar 1976 yılı Bütçe
sinin ilgili hizmet tertipleri veya (100 kod numaralı 
personel giderlerine ilişkin harcama kalemleri ha
riç) aynı veya diğer program tertiplerine dahil öde
neklerden bu faaliyete, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

B) Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelerin Kamu İktisadî Teşebbüslerine, bele-
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diyelere veya bunlara bağlı teşekküllere ve şahıs
lara olan karşılıklı veya karşılıksız eski yıllar ve prog
ram uygulama borçları, Maliye Bakanlığı bütçesi
ne bu amaçla konulan ödenekten ilgili daire 'veya 
idarenin mevcut veya yeniden açılacak programlar
daki tertiplerine aktarılacak ödenekten ödenir. 
Bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan 
veya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile 
karşılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel 
bütçeden Hazine yaıdımı alan katma bütçeli idare
ler için bu madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 14 ncü maddeyi, 13 ncü madde ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İlâma bağlı borçlarla Emekli Sandığına ödeme
ler : 

Madde 14. — Maliye Bakanlığı bütçesi ile katma 
bütçelerde yer alan «Emekli Sandığına ödemeler» ve 
«İlâma bağlı borçlar» faaliyetlerindeki ödenekle
rin yetmemesi halinde, bu ödenekleri artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 15 nci maddeyi, 14 ncü madde 
'olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenelr... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı : 

Madde 15. — Katma bütçeli idarelerin bütçe
lerini denkleştirme amacıyle, Maliye Bakanlığı büt
çesinin Hazine yardamı tertiplerine ödenek ve mu
kabili ilgili katma bütçenin (B) işaretli cetveline ge
lir kaydolunan miktarlardan, bu maksada göre, 
fazla olduğu tespit edilen kısımları malî yıl so
nunda ilgili idarelere ödemeyerek iptal etmeye, (B) 
işaretli cetvelde gösterilen miktarlardan fazla ola
rak kullanılan dış proje kredisi karşılıklarını ise 
kullanıldıkça Hazine yardımından indirmeye, Mali
ye Bakam yetkilidir. 

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

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü hariç) kesin hesaplarına göre Ma
liye Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları ge
ne) bütçeye gelir kaydolunur. 

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

( BAŞKAN — 16 ncı maddeyi 15 nci madde ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırım harcamaları : 

Madde 16. — Yıllık programlara ek yatırım cet
vellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir 
projeye yatırım harcaması yapılamaz. Proje ismi 
zikre dilmeyerek ödeneklerin bir proje numarası 
altında toplu olarak verildiği hallerde bu toplu öde-

| neklerin hangi projelerde kullanılacağına dair ilgili 
Bakan tarafından onaylanmış programlarda gösteri
len işler esas alınır. 

1976 yılı programına ekli. yatırım projeleri için 
programla tahsis edilen ödeneklerden başka pro
jeler ve amaçlar için aktarma yapılmaması esas
tır. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl için
de yapılması zorunlu değişiklikler için «1976 yılı 
programının uygulanması, koordinasyonu ve izlen
mesine dair karar» da yer alan usullere uyulur. 

Bu hüküm Kamu İktisadî Teşebbüsleri için de 
uygulanır. 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi 16 ncı madde ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yurt dışmdan sağlanacak malzemelerle Devlet 
Malzeme Ofisinden alınacak taşıtlara ait kredilerin 
mahsup süresi : 

Madde 17. — Dış memleketlerden getirilecek 
malzeme karşılığı olarak 1050 sayılı Muhasebe! 
Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi gereğince 

i açılmış bulunan kredilerin akreditife tahsis olunan 
miktarlarından, malî yılın son günü itibariyle be
deli muhabir bankaya transfer edilmek suretiyle çö
zülmüş bulunan kısma tekabül eden mal tutarları 
mahsup devresi sonuna kadar yılı bütçesinden mah
sup edilir. Zorunlu hallerde bu süre içinde mahsup 
sağlanamazsa bu gibi dış alımlarda 3010 sayılı Ka
nun hükümlerini uygulamaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Geçen malî yıl içinde Devlet Malzeme Ofisine 
yatırılmış bulunan taşıt bedelleri, taşıtların malî yılın 
bitiminden itibaren 4 ay içinde teslim edilmesi ve 
tahakkuk evrakının tevdi olunması kaydı ile aynı 
yıl bütçesinden mahsup olunur. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi 17 nci madde ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme-

I yenler... Kabul edilmiştir. 
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Çeşitli fonlara ilişkin hükümler : 
Madde 18. — A) Devlet Memurları Kanunu, 

Üniversite Personel Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetle
ri Personel Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, 
yönetmelik ve kararnamelerin gerektirdiği harca
malar için, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî 
transferler) Programının (09 - Diğer malî transfer
ler) altprogramının (301 - Devlet Memurları Kanu
nunun ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler kar
şılığı) faaliyetindeki ödenekten, genel bütçeye da
hil daire ve katma bütçeli idarelerin hizmet prog
ramlarında yer alan (110 - Aylıklar), (120 - Sözleş
meli personel, yabancı uzmanlar ve yardımcıları 
ücretleri), (140 - Sosyal yardımlar), (150 - Ek çalış
ma karşılıkları - Üniversitelerin gece öğretimi ile 
ilgili fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti hariç), 
(160 - Tazminatlar ve ödüller), (170 - Ödenekler) 
harcama kalemlerine ve % 1 ek karşılıkları ile ilgili 
tertiplere yeteri kadar ödenek aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye 
Bakanlığınca ihtiyaç nispetinde artırılabilir. 

Ancak giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan 
veya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile kar
şılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel büt
çeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idare
ler için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

B; Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî 
transferler) programının (09 - Diğer malî transfer
ler) altprogramının (302 - Önemli fiyat artışlarının 
gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenek
lerden, fiyatlarında önemli artışlar meydana gelme
si nedeni ile Maliye Bakanlığınca tespit olunacak 
mal ve hizmetlere ilişkin, genel bütçeli dairelerle kat
ma bütçeli idarelerin hizmet programlarındaki har
cama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. Bu ödenek, gerektiğinde, Maliye Baka
nınca 4 katma kadar artırılabilir. 

C) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî 
transferler) programının (09 - Diğer malî transfer
ler) altprogramının (303 - Yatırımları hızlandırma 
fonu) faaliyetindeki ödenekten, 1976 programının 
uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonuna ilişkin 
kararname hükümlerine göre, 1976 programına ek 
olarak kabul olunacak projelere harcanmak üzere 
genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idarelerin hiz
met programlarında mevcut veya yeniden açıla
cak projelerin ilgili harcama kalemlerine ve Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin (920 - İktisadî transferler ve 
yardımlar) programına aktarmaya Maliye Bakanı 

yetkilidir. Bu ödenek, gerektiğinde, Maliye Baka
nınca 4 katına kadar artırılabilir. 

Ancak, giderleri kendi gelirleri ile karşılayan 
veya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile kar
şılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel büt
çeden Hazi/ıe yardımı alan katma bütçeli idareler 
için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

D) Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı 
sağlanan genel ve katma bütçeli kuruluşlarla Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları pro
jelerinin çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk Lira
sı giderlerini karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin (930 - Malî transferler) programının (09 -
Diğer malî transferler) altprogramının (308 - Ulus
lararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan pro
jelerin Türk Lirası giderlerini karşılama fonu) faa
liyetindeki ödenekten, genel ve katma bütçeli ku
ruluşların hizmet programlarındaki harcama ka
lemleri ile Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve diğer 
kamu kuruluşlarına yapılacak transferlerle ilgili ola
rak Maliye Bakanlığı Bütçesinde mevcut veya ye
niden açılacak olan harcama kalemlerine aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğinde ihtiyaç 
oranında artırabilir. Bu ödeneğin kullanış şekli ve 
harcama esasları Maliye Bakanlığınca tespit edi
lir. 

E) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî 
transferler) programının (09 - Diğer malî transfer
ler) altprogramının (305 - Toplu iş sözleşmelerinin 
gerektridiği ek giderler) karşılığı faaliyetinde yer 
alan ödenekten, genel bütçeye dahil dairelerle kat
ma bütçeli idarelerin, malî yıl içinde yapılacak top
lu iş sözelşmelerinden etkilenen harcama kalem
lerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanınca dört ka
tına kadar artırüabilir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan 
veya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile kar
şılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel büt
çeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler 
için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

F) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî 
Transferler) Programının (09 - Diğer Malî Transfer
ler) altprogramının (306 - Öngörülemeyen giderler 
karşılığı) faaliyetinde yer alan ödenekten, yerine ge
tirilmesi zorunluluğu Bakanlar Kurulunca karar
laştırılan olağanüstü hizmet ve giderleri karşıla
mak amacı ile, genel bütçeye dahil dairelerle katma 
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bütçeli idarelerin hizmet programlarında gerekli 
harcama kalemlerini açarak aktarma yapmaya ve 
bu maddeye göre yapılacak ödemelerin esaslarını 
saptamaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek ge
rektiğinde, Maliye Bakanınca beş katına kadar ar
tırılabilir. 

G) 1976 malî yılı içinde : 
a) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî 

Transferler) Programının (09 - Diğer malî transfer
ler) altprogramınınm (307 - Yabancı ülkelere veri
lecek proje kredileri karşılığı) faaliyetindeki öde
neği Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit olunacak 
yabancı ülkelere açılacak yatırım kredilerine tahsis 
etmeye, 

b) Kredinin verilme şekil ve şartlarını, uygula
yacak faiz haddi ile geri ödeme zaman, şekil ve şart
larını tespite; 

c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş katına kadar 
artırmaya; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

H) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî 
Transferler) programının, (09 - Diğer malî transfer
ler) altprogramının (3 - 304 - Yüksek öğretimde ka
pasite artırma fonu) faaliyetindeki ödenekten, Millî 
Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine aynı Bakanlık 
veya Üniversite ve Akademiler bütçelerindeki hizmet 
programlarında yer alan harcama kalemlerine, 
münhasıran kapasite artışlarının gerektirdiği har
camaları karşılamak amacı ile, aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu tertipte yer alan ödeneği, gerektiğinde, yete
ri kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

1) Maliye Bakanlığı Bütçesinin. (940 - Sosyal 
Transferler) programının (04 - Sosyal Transferlerle 
ilgili fonlar) altprogramınınm (434 - Deprem Fonu) 
faaliyetindeki ödeneği, gerektiğinde, yeteri kadar 
artırmaya ve 1571 sayılı Kanunun 1 nci maddesin
de zikredilen T. C. Merkez Bankasında ihdas edi
len (Deprem Fonu) hesabına tediyede bulunmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

J) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal 
Transferler) programının (04 - Sosyal Transferlerle 
ilgili Fonlar) altprogramının (3/431 - Genel Sağlık 
Sigortası Fonu) faaliyetindeki ödeneği, gerektiğin
de, yeteri kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İlgili Kanunun çıkması halinde, bu ödeneğin 
harcanma şekil ve esasları Maliye ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıklarınca müştereken hazırlana
cak bir yönetmelikle belli edilir. 

K) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal 
Transferler) programının, (04 - Sosyal Transferlerle 
ilgili Fonlar) altprogramının (3/432 - Yaşlılık Sigor
tası Fonu) faaliyetindeki ödeneği, gerektiğinde, yete
ri kadar artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

İlgili Kanunun çıkması halinde, gerekli ödeme
ler bu fondan sağlanacak ödenekle karşılanır. 

L) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (940 - Sosyal 
Transferler) programının (04 - Sosyal Transferlerle 
ilgili fonlar) altprogramının (3/433 - Tarım Sigorta
sı Fonu) faaliyetindeki ödenek gerektiğinde Maliye 
Bakanlığınca yeteri kadar artırılabilir. 

Tarım Sigortası Kanununun çıkması halinde, bu 
Kanunun uygulanmasıyle ilgili olarak Hazineyi ilgi
lendiren her türlü giderler bu fondan karşılanır. Ya
pılacak giderlerin esasları Maliye ve Tanm bakan
lıklarınca müştereken düzenlenecek bir yönetmelik
le belli edilir. 

M) Maliye Bakanlığı Bütçesinin, (930 - Malî 
Transferler) Programı (09 - Diğer Malî Transferler) 
altprogramımn (3/312 - Geri Kalmış bölgelerde Ya
tırımları Geliştirme Fonu) faaliyetinde yer alan öde
neği geri kalmış bölgelerde yıl içinde programa alı
nan yatırım projelerinde kullanılmak üzere ilgili 
genel ve katma bütçeli kuruluşların yatırım tertip
lerine ve hizmetin Kamu İktisadî Teşebbüs!erince 
gerçekleştirilmesi halinde Maliye Bakanlığı Bütçe
sindeki transfer tertiplerine aktarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

N) Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî 
Transferler) programının, (09 - Diğer Malî Trans
ferler) altprogramının (3/311 - Yeni açılacak altı 
adet Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri
ni tesis ve geliştirme Fonu) faaliyetinde yer alan öde
neği, bu akademiler kuruldukça Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesine aktarmaya ve bu maksatla yeni 
faaliyet ve harcama kalemleri açmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 19 ncu madde olarak okunan 18 
nci maddede 2 değişiklik önergesi vardır. Bunları 
okutup oylarınıza sunacağım. 
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Sayın Başkanlığa 
1976 yılı Bütçe kanunu tasarısına bagh (R) cet

velinin 120 - sözleşmeli'personel ücretleri harcama 
kalemine aşağıda yazılı fıkranın son fıkra olarak 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane Mardin 
Ömer Naci Bozkurt Sait Mehmetoğlu 

Kütahya Bilecik 
Ahmet Özmumcu Orhan Tuğrul 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

MİT'in sözleşmeli olarak istihdam edeceği per
sonelin ücretleri ve her türlü istihkakları Başba
kan tarafından tespit edilir. 

Gerekçe : MİT'in sözleşmeli olarak istihdam 
edeceği personelin ücretleri ve her türlü istihkak
ları Başbakan tarafından tespit edileceğine dair 
hüküm 1973 - 1974 - 1975 yılları bütçelerinin (R) 
cetvellerinde ayrıca yer almış olmasına rağmen seh
ven 1976 yılı Bütçe kanun tasarısına bağ'ı (R) cet
veline dahil edilmediği anlaşılmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi bir fıkra ilâvesini isteyen 
başka bir önerge daha var. Bunları sıra ile arz ede
yim. 

Sayın At alay Şimdi mi görüşmek istiyorsunuz, 
yoksa önergenizi okutayım, ondan sonra mı söz ve
reyim efendim?... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge okunduktan 
sonra efendim. 

BAŞKAN — O halde önce bu önergeyi mua
meleye koyayım efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Madde üzerinde ko
nuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacaksanız 
buyurun efendim.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Eski 19 yeni 18 nci madde çeşitli fonları getir

mektedir. Bu fonların Anayasa ile olan ilişkileri ve 
uygunluğu üzerinde durmayacağım. 

Maddenin (M) bendinde yer alan «geri kalmış 
bölgelerde yatırımları geliştirme fonu» üzerinde 
b'ir değişiklik önergesi vermiş bulunuyorum. 

«Geri kalmış bölgelerde yatırımları geliştirme 
fonu» isim olarakta biraz yadırgayıcı. Çünkü, geri 
kalmış bölgelerde yatırımları teşvik ve yatırımla
rı sağlamak olmalıdır; eğer, gerçekçi bir ifade ile 
konuyu' ele alırsak. Zira geri kalmış bölgelerde cid
dî şekilde yatırımlar yokki, bunları geliştirmek için 

i fon kurulabilsin... Bir fonun zorunluluğu var, ama 
bu fon yatırımları geliştirme değil, yatırımları sağ
lama ve bunları geliştirmek şeklinde olmalıydı. 

Sayın Başbakan da ifade ettiler, 1 milyar liralık 
I Maliye Bakanlığı bütçesinde (Fasıl ve maddeleri bu

rada var) şu isimde bir fon kurulmuş bulunmakta-
| dır; «Geri kalmış bölgelerde yatırımları teşvik fo

nu». Bu bir yerde teşvik fonu, bir yerde geliştir
me fonu... Meselenin ne kadar ciddî ele alındığını 
da bu iki deyim zaten göstermektedir. Yani, bir ge-

I çiştirme, bir «Sözüm ona» getirmedir... 
Hatırlarsınız 1965 tarihlerinde İkinci Beş Yıllık 

Planın yürürlüğe girmesi sırasında, geri kalmış yö
reler için millî plana bağlı ayrı bir planının hazır
lanması ve öngörülmesini önermiştik. Az bir fark 

I ile Cumhuriyet Senatosunda reddedildi. Millet Mec
lisinde aynı çabalar itibar görmedi. 

933 sayılı Yasanın görüşülmesi sırasında, böl
gelerarasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılması 
için 933 sayılı Teşvik Kanununun en büyük araç 
olacağı ifade edildi, ama hep beraber gördük ki, 
933 sayılı Yasa geri kalmış yörelerde yatırımları teş
vik etme yolunda herhangi bir şekilde müessir bir 
etki gösteremedi. 933 sayılı Yasadaki teşfik fonla-

> rından hangi sektörlerin, hangi bölgelerin nasıl 
nasip aldığı rakamlarla ve gerçeklerle ortadadır. 

Şunu ifade için söylüyorum : Yıllardan beri geri 
kalmış bölgeler için çok ciddî tedbirler alındığı, 
alınacağı, bu farkın kapatılacağı ifade edilmiştir. 
Oysa bugün, tartışmasını yapmaya gerek de gör
müyorum; bölgelerarasındaki farklılık gittikçe art
mıştır. Aradaki farkı muhafaza şöyle dursun, fark
lılık gerçekten artmıştır. 

Kendisine güvencesi olan bir ulusun ve bir Hükü-
I metin bölgderarası farklılıktan ürkmemesi ve bundan 

endişeye kapılmaması gerekir. Çünkü dünyanın en 
J zengin ve en müreffeh ülkelerinde bile bölgeler arasında 

farklılık vardır ve meydana gelmektedir; Fransa'da var
dır, İngiltere'de vardır, İtalya'da vardır. Kaldı ki, Av

rupa Ekonomik Topluluğuna dahil ülkeler kendi bünye
leri içerisinde, Avrupanın gelişmiş en zengin 9 ülJke-

I side kendi bünyeleri içerisinde; 9 ülkenin bazıla
rındaki bölgelerarasındaki farklılığı giderebilmek 
için çok büyük rakamlara varan fonlar kurmuş bu
lunmaktadır ve bunları işleteceklerdir. 

Nisan ayının sonlarina doğru Nice'de yapılacak 
J Türkiye - Avrupa Karma Parlâmento Komisyonu 
I toplantısında Sayın İnan'ın ve Adalet Partili, Cum-
I huriyet Halk Partili arkadaşlarımın müştereken ça-
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baları ve uğraşılarımız sonunda; Türkiye'de geri 
kalmış bölgelere yardım için Avrupa Ekonomik Top
luluğunun bir şeyler yapıp yapamayacağı konusu 
görüşme gündemi içerisine alınmış bulunmaktadır. 

Bir gerçeği dile getirmek için bunları burada ifa
de ediyorum. Bölgelerarasında farklılık yoktur, ülke 
bir bütündür... Bunlar doğru, ama doğal bir farklı
lık; hayatın kendi yapısı içerisinde gelen, tarihin 
seyri içerisinden gelen, coğrafî nedenlerle gelen bir 
farklılık mevcut. Bunun giderilmesi şarttır. 

Şimdi, 1 milyar lira konuyor. Ben 1950'den beri 
bunu savunurum. Savunurken de çok iftiralara mâ
ruz kalmışımdır, ama buna rağmen inandığım bir 
gerçekle, yurtseverlik duygumun bana getirdiği bir 
gerçekle her şeye rağmen bunu savunmuş; fakat 
hep hayal kırıklığına uğramışımdır. İddia edilmiş
tir; Demokrat Parti döneminde, Adalet Partisi dö
neminde parti programlarında bunlar ifade edil
miştir; Doğu kalkınması için şunlar, bunlar yapıl
mıştır denmiştir. Miktar ve kaiite olarak gözününe 
alınmadan parasal bazı tatlı sözler söylenmiş, ted
birler alınacağı ifade edilmiş, ama hiçbir şey yapıl
mamıştır. 

Şimdi, ben gayet iyi biliyorum ki, bu 1 mjlyar 
lira geri kalmış bölgelerin yatırımlarını teşvik için 
kullanılacak değildir. Hükümet, bunu bir oyala
ma veya göstermelik şekilde getirmiyorsa, 1 Hazi
ran 1976 tarihine kadar, Devlet Planlama Teşkilâ
tına bağlı dairede hazırlanmış bulunan geri kal
mış bölgelerle ilgili bütün projeleri ihaleye bağla
yabilecek mi?... Bunu sağlayabilmek için bir teklif 
getiriyorum. Diğer yandan da yatırımlarda ve alt
yapı hizmetlerinde çalıştırılmak üzere en azından 
103 bin kişiye en aşağı 60 lira yevmiye ile geri kal
mış bölgelerde yeni bir geçici istihdam politikası
nın yaratılması imkânı sağlanıyor. 

Eğer bunlar kabul edilir ve bütçenin temelinde 
bir esasa bağlanırsa, 1 milyar liranın bir kısmının 
geri kalmış bölgelerdeki yatırımlara yöneleceği, bu 
yatırımlar için kullanılabileceği ümidi olur. Aksi 
takdirde geçmiş yıllarda olduğu gibi, konan mik
tarların hiçbirisi yatırım için olmayacaktır. 

Şimdi size çok enteresan bir öneriyi takdim et
meye çalışacağım: 

Türkiye Sanayicileri ve İş Adamları Derneği var
dır. Sayı itibariyle az, halka dayanma gücü ile çok 
az olan; fakat parasal yönü ve diğer bazı yönleri 
ile Türk siyasî hayatında güçlü bir etken haline ge
len Türkiye Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 
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1976 yılı Bütçesi doaîyısiyle bütün üyelere ve Hü
kümete gönderdikleri bir raporda bazı önerilerde 
bulunuyorlar. Eğer, zahmet edip bu raporu tetkik 
etmişseniz, bunun 106 ve 112 nci maddeleri arasın
da geri kalmış bölgelerle ilgili çok dikkat çekici 
bazı öneriler vardır. Bu dikkat çekici öneriler ger
çekten Doğu Anadolu'nun; yani geri kalmış bölge
lerin kalkınması ile ilgili değil aradaki mevcut bü
yük farklılığı daha da artırmak, kırsal yerde yaşa
yan yoksul halkı oradaki kaderi ile başbaşa bıra
kabilmek için bir parasal tuzağın nasıl önerildiğini 
107 nci maddeden aynen okuyorum: 

«Doğu ve Güneydoğudaki gerice yöreler sayı
lan 20 ilde; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elâzığ, Gümüşhane, 
Hakkâri, Kars, îvlaraş, Mardin, Muş, Sivas, Siirt, 
Tunceli, Urfa ve Van'da çalışmak isteyen herkese 
(1 milyon kişiye kadar) 1976 yılı içinde günde 25 lira 
yevmiye ile yılda azamî 200 iş gününe kadar geçici 
istihdam olanağı sağlanmalıdır. 

Türkiye'nin etrafında nasıl bir ağ gerilmekte
dir?.. Doğu Anadoluda ve Güneydoğu Anadoluda 
yaşayan 1 milyona kadar halk Türkiye Sanayicile
ri ve İş Adamlarına göre 25 lira yevmiye ile çalış-
tınlmalıdır... 25 lira yevmiye 200 gün için... Cumar
tesi, Pazarları çıkın, vergisini çıkın, hesabını yap
tım 14,95 kuruş tutmaktadır; 14,95 kuruşa altyapı 
hizmetlerinde çalıştıracaksın... O sanayici ve iş 
adamları ki, bir restorantta 25 lirayı değil, 50 veya 
200 lirayı garsonlara bahşiş verir. Buna karşılık 
Doğu ve Güneydoğu Anadolunun insanını 25 lira
ya çalıştırmak için salık veriyor; «25 liraya çalıştırın» 
diyor. Geri kalmış bölgelerin kalkındırılması için 
Hükümete salık veriyor ve yol gösteriyor. Bu gün
lük 15 lirayı bir yıla taksim ettiğiniz zaman ayda 
250 lirayı tutmamaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Atalay, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Belkide yine bir 
insri var bunun içinde. Çünkü, Bingöl'de, Tunce
li'nde millî gelirde ortalama pay 250 liranın da aşa-
ğısmdadır. Türkiye'nin bu gerçekleri karşısında di
lerim ki, özellikle Adalet Partisine mensup olan ar
kadaşlarımız, daha evvelki yıllarda plan yürütmesi 
ile ilgili olduğu gibi, bu konuda da meseleyi sadece 
politik bir açı ve parti zihniyeti ile değerlendirmez
ler. Bu bölgelere gerçekten yardım etmek istiyorsak, 
1 Haziran 1976 tahirine kadar, (Devlet Planlama 
Teşkilâtına bağlı bir dairede hazırlanmış olan proje
ler vardır) bu projeleri ihaleye bağlama ve 100 bin 
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kişiyi en az 60 lira yevmiye ile altyapı hizmetlerin
de çalıştırmak üzere bir istihdam politikasını Ba
kanlar Kurulu kararı ile bir plana bağlama şeklinde 
vermiş olduğumuz önergeyi eğer kabul ederseniz; 
yani gerçekçi bir görüşe bağlarsanız, denebilir ki, 
bir milyar liralık bu fon gerçek bir fondur ve ger
çekten bir amacı gerçekleştirmeyi matuftur. 

Ben bir kuruşluk bir artırma getirmiyorum. Sa^ 
dece bu 1 milyar liralık fonun nasıl işletilebileceği
nin objektif esaslara bağlanmasın; istemekteyim. 
Kabul edilirse, gerçekten Hükümet bu 1 milyar lira
lık fonda ciddidir. Aksi takdirde bir oyalamadan 
öteye değildir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkanım, aynı madde üzerinde ben de söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Nalbantoğlu, bütçeler üzerinde kişisel gö

rüşlerin tabi olduğu süreye, maddelerin görüşülme
si sırasında da tabiyiz. Hatırlatmak için söylüyo
rum. 

Buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

Bendeniz Bayındırlık. Bakanlığı bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi partim adına burada size arz et
miştim. Orada da belirttiğim üzere, Yapı İşleri Ge
nel Müdürlüğüne bu sene, diğer dairelerin parası 
olarak verilip yatırım yapılacak işlerin yekûnu 4 mil
yarı bulmakta idi ve bu 4 milyar lira ile 4 bin tane 
iş yapılacaktı Türkiye'de. 

Ayrıca tabiî karayollarının da yatırımları var. 
Türkiye'deki diğer bütün yatırımcı dairelerin ya
tırımları var. 

Şu da bir gerçek ki, Türkiye'nin coğrafî şartları 
nedeni ile her yerde yatırım gerçekleştirme yüzde
leri çok farklıdır. Bunu buradaki konuşmam sı
rasında da belirtmiştim. Batı Anadoluda iklimi mü
sait olan yerlerde, senenin 12 ayı çalışılabilen yer
lerde gerçekleştirme yüzdesi % 100'ü ve hatta Ba
kanlık ek bir tahsisat verse % 120 - % 140'ı bul
maktadır. Buna rağmen Doğu Anadoluda veya iklim 
koşullarının iyi olmadığı yerlerde bu gerçekleştir
me yüzdeleri çok düşük olmaktadır. Örneğin, % 30 
kadar inen yerler vardır. 

Ben Erzurum için bir inceleme yapmıştım. % 
40 - 42'yi geçmemektedir, bütün dairelerin yapmış 

olduğu yatırımların oranı; yani gerçekleştirme yüz
desi % 40 - 42 civarında kalmaktatır. 

Şimdi, bu 1 milyar liralık fon ile yeni projeler 
programa konsa ve Sayın Sırrı Atalay'ın dediği gibi, 
mevsiminde ihale de edilse, bu 1 milyarı bütün ge
rice kalmış olan yörelerde de yapmış olsak, bu 
gerice kalmış olan yörelerdeki 25, 50 seneden beri 
yapılan altyapı yatırımları ve üst yapı yatırımları 
iklim koşullarından dolayı birikmiş olduğuna göre, 
bu 1 milyarlık ihaleyi yapsak dahi, bunun %42'si; 
yani 400 milyon lirası ancak gerçekleşecektir. 

Kaldı ki, öğrendiğimize göre gerek bakanlıkla
rın, gerekse Maliye Bakanlığının koymuş olduğu bu 
fonlarla yeni ihaleler yapılmayacaktır. Sadece evvel
ce programa girmiş olan işlerin ( o da zamanında 
ihale edilebilirse) 1976 yılında gecikmelerini önle
mek için kullanılmış olacaktır. Halbuki, bilfarz bu 
gibi yerlerde programa girmiş 1 milyar liralık; yani 
bu 1 milyar liralık fondan hariç, 1 milyar liralık 
5 milyar liralık programa girmiş işleri zamanında 
ihale etmiş olsak dahi, bunun % 42'sini, belki % 45' 
ni; diyelim ki, gayret gösterdi yatırımcı üniteleri
miz, bir memleket aşkı ile çalıştılar % 50'sini dahi 
gerçekleştirseler, bu yörelere verilmiş olan 5 mil
yar liralık ödeneklerin ancak yine yarısı sarf edile
bilecektir. 

Demek ki, programa girmiş olan işler için verdi
ğimiz ödenekleri dahi sarf edemezken, bu şekilde büt
çeye Doğudaki veya geri kalmış yörelerdeki yatı
rımları geliştireceğim, hızlandıracağım, diye bir fon 
kurulmasını ben de anlayamadıım. Bu olsa olsa, 
bizleri avutmak için konmuştur. 

Sayın Atalay ağabeyimizin buyurduğu gibi, yine 
de faydası vardır. Ancak, bu gibi gerice kalmış yer
lere ait bu 1 milyar liralık gerek altyapı, gerek üst 
yapı projelerini programlara koyup zamanında iha
le etmek şartiyle... Çünkü, 5 milyar lira bugünkü 
bütçede yer almışsa, 1 milyar da bu olursa, 6 mil
yar eder; bunun c/( 50'si sarfedilebilirse 3 milyar 
eder. 

Bu 1 milyar olmazsa eğer, ne olacaktır? 5 mil
yar liranın 2,5 milyar lira kadariyle yatırım yapıla
bilmiş olacağına göre, belki bu 1 milyarın yarım mil
yar kadar bir faydası olur düşüncesindeyim. Fakat 
bu gibi hususları gerçekçi bir şekilde ele almak ge
rekmektedir. Bunu belirtmek isterim. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Müezzinoğîu. 

679 — 
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ZİYA MÜEZZÎNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, benden ev\'el konuşan iki arkadaşım konu 
üzerinde durdular. Tekrar etmek için söz hakkım-
dan vazgeçiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu konu Bütçe Karma Komisyonunda da görü

şüldü. Çeşitli bakanlıkların bütçeleri görüşülürken 
bendeniz kürsüden de değindim. Fakat Hükümet 
tarafından bir açıklığa kavuşturulmadı. 

Doğu ve Güney - Doğunun kalkınması, Türki
ye'nin tüm kalkınması ile entegre; yani bütünleş
tirilerek düşünülmediği takdirde bu para bölük -
pörçük dağıtılabilir, savruk biçimde dağıtılabilir. 
Özellikle Karma Hükümetin değişik görüşlü olan 
sayın bakanları bunları başka türlü kullanabilir
ler. Ayrı ayrı bakanlıklardaki bakanların kendi dü
şüncelerine göre çıkaracakları engellerle belki Ma
liye Bakanlığı bunu kullanamaz da... Onun için, bir 
plan içerisinde tümden ve Türkiye'nin entegre kal
kınmasının planlanmasını sağlayacak şekilde kul
lanılması gerekir. 

Genellikle tüketim malzemelerinde (Öğrendim 
teknisyen arkadaşlardan); böyle süt, domates suyu 
gibi fabrikalarda kullanılacağı söyleniyor. Varto, 
Erzurum, Hmıs, Muş'u; Doğu Anadoluyu kapsayan 
2,5 milyarlık büyük bir proje vardır. Bu proje bel
ki beğenilmeyebilir. Revizyon edilmek suretiyle bu 
para kullanılabilir ve bu başlamış projeler biçimin
de görünüyor; formüle göre. Yeni projelere de ve
rilmesi için bir formül bulunabilmeîidir. 1 milyar 
liranm, bugünkü paranın iştira gücü dikkate alın
dığı zaman, önemli bir para olmadığı da ortada
dır; ama bir başlangıçtır. Yalnız ben burada Sayın 
Maliye Bakanına şu konuyu duyurmak isterim. 

Tabiî ki, iş adamlarının raporu Hükümeti bağ
lamaz, istişari bir rapordur. Yalnız, bunlar asgarî 
ücretin altına da düşen ( Bana göre) zalimce bir üc
ret önermekteler. Bu böyledir işte; aradaki fark 
budur. Bunlara ne kadar teşvik tedbiri verirseniz 
verin İstanbul'un, Marmara'nın mavi sularını sey
retmekten ayıramazsınız bu kişileri; alışmışlardır, 
tabiatlarıdır. Doğu'nun kıraç bölgesine gidebilmek 
için, oralarda yaşayabilmek için Devletin öncü 
olması lâzımdır. Burada karma ekonomi düzeni
ni, Devlet yanının terazide ağır basmasım sağla
yacak tedbirleri almadığınız takdirde Doğu yıllar
dan beri beklediği kalkınmaya kavuşamayacak ve 

Türkiye'nin üniform ve homojen kalkınması sağ
lanamayınca, Türk topraklarının tüm kapasitesinden, 
Türk insanlarının tüm kapasitesinden yararlanma
mış olacaktır. 

Asgarî ücret zannederim ilkokul mezunlarına 
40 lira, lise mezunlarına 45 liradır. Diğer işçi için 
de bu ölçüdedir. Hatta asgarî ücretin artırılması
na gidildiği bir günde şayanı teessüftür TÜSÎAD 
raporunun böyle bir rakamı önermesi. Teşvik ted
birini başka bir yerden sağlayacak yerde, insanla
rın emeğinin, alın terinin sömürülmesine doğru 
gitmesini bir cesaretli rapor sayarım. Yalnız o rapor
da (Sayın Maliye Bakanı eğer takip etmedilerse) 
bütçenin % 20 enflâsyon esasına dayalı olduğuna 
dair cari harcamalar, yatırım harcamaları ve ver
gilerin tahsili için bazı maddeler de vardır. Ticaret 
Bakanlığı bütçesinde beş - altı kişi. dinliyorduk, 
biraz arkadaşlar rahatsız oldular, ama incelerse
niz, programınızın bütçenize uymadığını ve prog
ramınızın bütçenizi enflâsyon faraziyesine göre 
hazırlamış olduğunu da söyler bu TÜSİAD'çılar. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

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

Madde üzerinde Sayın Maliye Bakanı, buyurun 
efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; 

Teklif şekliyle 19, yeni şekliyle İS nci madde ola
rak tekiif edilmiş madde, değerli senatörlerin fikir
lerini yeniden belirtmelerine vesile oldu. 

Bu madde, Hükümetimizin birtakım meseleleri 
nasıl ele aldığını daha iyi bir şekilde tebarüz ettir
mek için, özelliği olan bir maddedir. Bu fonlarla 
şimdiye kadar düşünülememiş, el atılamamış bir
takım meselelere; sadece düşünce safhasında de
ğil, sadece fikir olarak, edebiyat olarak değil, fiil 
olarak naktî imkânını da getirerek, nasıl uygula
nacağı hakkındaki esasların ne yolda getirileceğini 
de belirterek el koymuş bulunuyoruz. 

Öyle zannediyorum ki, bu hizmetlerin yapılma
sına kimse karşı olamaz. Özellikle iktisaden geri 
kalmış bölgelerimizdeki yatırımları hızlandırmak 
için, teşvik etmek için öngörülmüş olan ilâve imkân, 
1 milyarlık destekleme fonu şayet burada yer a'ma-

., saydı, bu münakaşalara mahal olmayacaktı. 
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Bu 1 milyar lirayı burada bulundurmakla Hü
kümetimiz kötü bir şey yapmadığı kanaatindedir. 

SELÂHATTİN EABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — O zaman da niçin koymadınız diye
cektik... 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 1 milyar liranın burada yer almasına 
arkadaşlarımızın da karşı olmadığına inanmak iste
mektedir Hükümetimiz. Çünkü, bunun manası farklı 
olur. İktisadcn geri kalmış bölgelerin yatırımlarına 
özel ağırlık verebilmemiz için, özel imkânlar ve me
kanizmalar getirilmesine karşı mısınız?.. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Karşı değiliz de, 
uygulansın diyoruz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — O halde, öncelikle bu 1 milyar liralık 
fonun burada bulunması takdire şayandır, tebrike 
şayandır muhakkak ki.. 

Kullanılması meselesi geliyor. Kullanılması üze
rindeki hassasiyeti teşekkürle- karşılarız. Bu hassa
siyetin tarafımızdan da gösterileceğine emin olma
sını isterim, arkadaşlarımızın. Düşünce bize aioldu-
ğuna göre, herhalde uygulama şekilleri hakkında 
da, uygulamanın müessiriyeti hakkında ela birtakım 
hazırlıkların bulunduğunu kabul etmesini rica ede
rim sayın senatörlerin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu ha
zırlıkları öğrenmek bizim de hakkımızdır. 

MALİYE BAKANİ YİLMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Özellikle bazı arkadaşlarımızın, «Efen
dim, domates suyu fabrikası yapılacakmış» şeklin
deki beyanlarını anlamakta güçlük çektiğimi ifade 
etmek isterim. Domates suyu fabrikası yapılacağı
nı kimin söylediğini bilmiyorum. Bizim program
larımız içinde domates suyu fabrikası henüz yer 
almamıştır, ama eğer. Doğu'da domates suyu fab
rikası kurulması imkânı varsa, kurarız. Kurulması
nı ela hatalı görmüyoruz. Doğuda domates yetişti
recek bahçesi olan bölgelerimizde vatandaşın, bu 
ürünü 5 kuruşa satacağına 55 kuruşa geteirip te
sislerde satmasına taraftarız. Domates suyu fab
rikasını kötü görmüyoruz burada; varsa onu da ku
rarız. 

Yine bir sayın senatör; «Bir yerde teşvik diyor
sunuz, bir yerde geliştirme diyorsunuz. Bu deyim 
karışıklığı dahi; meseleyi ciddiye almadığınızı gös
teriyor» buyurdular. Biz, konuşma dilimizde yer
leşmiş muhtelif kelimeleri zaman zaman birbirinin 
yerine kullanırız. Türkçe böyle zenginleşir, kelime 

j yaratırken mevcutları unutturmamak gayesini ihmal 
J etmemek gerekir. Mevcut kelimeleri unutarak, kim

senin tanımadığı kelimeleri konuşmayı tercih et
meyiz. 

Bir noktayı ifade etmek isterim. İktisaden geri 
kalmış bölgeler için özel bir plan yapılması, ayrı bir 
plan yapılması, bu planın millî plana entegre edil
mesi bizim, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir 
fikirdir ve Doğunun kalkınması için bir ayrı plan 
yapmak, parti olarak Adalet Partisinin taahhüdü-

j dür. Geri kalmış bölgeler için de özel projeler ve 
millî plana entegre olabilecek bölge planları yap-

ı mak da Koalisyon Hükümetinin taahhüdüdür. Bu
nun maddî imkânları da bu fondan karşılanacak
tır tabiatiyle. 

Yine değerli arkadaşımın, bundan evvel mevcut 
birtakım fonları hatırlatarak, özellikle 933 sayılı 
Kanun zamanındaki teşvik fonlarının ne şekilde da
ğıtıldığı hakkında burada rakam vermeden, adet 
zikretmeden yapmış olduğu beyanlarına sadece 
bir hatırlatma ile değinmek istiyorum. Bu konu 
1969 yılında konuşulduğu zaman, Devlet Planla
ma Teşkilâtı o zaman bir liste yayınlattı. Yayınlat
mış olduğu bu listenin içinde, eğer yanlış hatırla
mıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, 500 küsur 
teşvik fonlarından istifade eden proje listesi var 
idi, proje ismi var idi. Bunun 467's'i Doğu Bölgesi
ne, özellikle Kars'a, İğdır'a, Ağrı'ya ait idi. Bunu da 
hatırlatırım. 

1 Haziran tarihine kadar bunun projelerinin ha
zırlanması; Devlet Planlama Teşkilâtının 4 ncü Dai-

j resi olan kalkınmada öncelikli yöreler (Köy) daire
si tarafından, münhasıran bu daire tarafından pro
jele! inin hazırlanması ancak bu daire tarafından 

i ve ancak 1 Hazirana kadar hazırlanan projeler için 
bu fonun kullanılması hakkındaki teklifi müspet 
karşılamayı mümkün göremiyorum. Sebebi şu: 

Devletin proje ofisleri sadece köy dairesi değil 
Devlet Planlama Teşkilâtı içinde İktisadî Planla-
m , Sosyal Planlama daireleri var. Bunlar proje ha
zırlanmasına yardım ederler; proje hazırlanması için 

I de içlerinde ehil elemanlar mevcut. Onların hazır-
I ladığı proje kabule şayan proje olmayacak mıki, 

münhasıran Köy Dairesi olsun?.. 

Bunun dışında enerji projelerinin hazırlanması
nı yapabilecek ehliyette Elektrik Etüt İdaresinden 
TEK'e kadar Devletin muhtelif kuruluşları var, 

I Bayındırlık Bakanlığı var. Bu bakanlıkların proje 
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deirelerini, teknik servislerim bir tarafa bırakıp sa
dece niye Köy Dairesi?... Bu bir. 

İkincisi; 1 Haziran diye kesin bir tarih koyuyor
sunuz. Bizim objektifimiz 1 Haziran için biraz geç
tir. 1 Hazirandan daha evvel hazırlanmalıdır bu pro
jeler, ama 1 Haziran değil de 15 Haziranda gel
miş bir proje Doğu Bölgesinin kalkınmasına çok ya
rarlı görülüyorsa, niye desteklenmesin aynı fondan?. 

Bu itibarla bir tarihle takyit etmeyi özellikle icra 
için de; bir belli üniteye, münhasıran bir ünite ye gö
rev verici nitelikte bir hükmü Bütçe Kanunu içine 
getirmeyi hem doğru bulmuyoruz ve öyle zannedi
yorum ki, Bütçe Kanunu tekniği bakımından da 
yeıinde olmayacaktır bu teklif. 

1 milyar liralık mevcut fon Devletin bütün tek
nik kuruluşları ve ekonomik değerlendirme yapabi
len kuruluşları seferber edilerek hazırlanacak pro
jeler karşılığında uygulanacaktır. Bu projeler kamu 
projeleridir. Bu 1 milyarlık fon bir destek fonu
dur. Bütçe içinde mevcut diğer imkânları destekle
mek, gerektiğinde yatırımları hızlandırmak, gerek
tiğinde programda olmayan yeni yatırımları prog
rama almanın karşılığı olarak kullanılacaktır. 

Arz ederim efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zannederim soru sor
mak isteyen var. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Soru değil; söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, söz vermeyi kapattık. 
Demin madde üzerinde söz isteyen var mı diye sor
dum... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, yeterlik 
önergemi verilinceye kadar madde üzerinde üyelenn 
söz haklan vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ataîay, bir müzakerenin ne 
suretle sona ermiş olduğu hususunda zannediyo
rum sizinle aramızda ihtilâf olmamak gerek. Çünkü, 
bir müzakere iki suretle sona erer: Sırada konuşmak 
isteyenler olduğu halde, kifayet önergesi verilmiş 
ise, kifayet önergesinin kabulü halinde müzakere 
sona eriyor. Söz talep eden üye bulunmadığı takdir
de Reis tekrar, «Söz isteyen var mı?» diye soruyor. 
Söz isteyen yok ise. müzakerenin kapanmış oldu
ğunu beyan ediyor ve ondan sonra bitiyor. Şimdiye 
kadarki 15 yıllık tatbikatımız bu. 

Ben zatiâlinize son söz için buradan bir yol aça
yım. Son söz için buyurunuz. 

11 , 2 . 1976 O : 1 

SIRRI ATALAY (Kars) — Son söz üyenin Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Son söz üyenin olsun. İşte onun için, 
size söz vereyim. Başkaca imkânı yok, teşekkür ede
rim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir hususu bilgilerinize sunmak isterim. Bugün 

90 küsur maddeyi oylayacağız. Tabiî maddeler üze
rinde değişiklik önergeleri var ise, biraz evvel al
dığımız karar gereğince, üzerinde görüşme açı yo 
ruz. 

Şimdi, müzakerelerin nereye ka-dar sürebilece
ğini önceden kestirmeye imkân yoktur. Bugün de 
Anayasanın tayin etmiş olduğu süre doluyor. Bu 
hususu dikkate alarak bu görüşmelerde, daha evvel 
gruplara ve şahıslara, Sayın Bakana verilmiş olan 
süreleri maddeler üzerinde de muhafaza etmek isti
yorum. Sayın üyeler 10'ar dakika ile görüşmekte, 
gruplar ve Sayın Bakan bunun üç katı; yani yanm 
saat görüşmekte idiler. Aynı süreleri maddeler üze
rinde de muhafaza etmek istiyorum ve bunu oyla
rınızla da sabit hale getirmek istiyorum. Teklif edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 dakika için buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 

Sayın Maliye Bakanı, «1 milyar liralık fonun kar
şısındalar mı?» diye bize soru tevcih etti. Ben, ben
den sonra söz alan Sayın Nalbantoğlu ve Sayın Ba-
büroğlu; «Niçin 1 milyar lira konmuştur. 1 milyar 
liranın konması yanlıştır, karşısındayız» şeklinde 
herhangi bir karşı koyma şöyle dursun, bir imada 
dahi bulunmadık. Daha ilerisi ben, bu fonların Ana
yasa muvacehesinde uygunluğunun bile tartışılma
sını (Adalet Partisinin Anayasa Mahkemesine bu 
konularda bir başvurması vardır, bunu hatırlata
rak) geçtim ve Anayasaya aykırılığının tartışması
na dahi girmeyeceğim. 

Bu fonların karşısında olmadığımızı açıkça ifade 
ettik. Ancak, kullanılması ve gerçekleşmesi husu
sundaki kaygılarımızı ifade ettik. Ne gereği vardır 
ki. Sayın Bakan bir yeni tartışma kapısı açarak, 
«Karşısında mısınız?» şeklinde soru davet yolu ile 
meseleyi yozlaştırma çabasına gitmiş bulunuyor. 
Gcn.ği yok; tartışma bu değil. Sayın Bakan böyle 
bir şey söylemedik ki... Siz konuyu duygusal ala
na getirmeye çalıştınız. Ben aynı metodu tatbik et
meyeceğim. 
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Sayın Bakan, geri kalmış yörelerin kalkınması 
için ayrı bir plan yapılması hususunun öteden beri 
ve ilk defa Adalet Partisi tararından ileri sürüldü
ğünü ve programlarında mevcut olduğunu ifade et
tiler. Sanırım bu hususta da bir yanılmaları olacak
tır. 

ikinci Beş Yıllık Planın uygulanmasına ait Ya
sanın görüşmeleri sırasında biz, İkinci Beş Yıllık 
Plan içerisinde millî plana bağlı gerikalmış bölge
lerin kalkınması için ayrı bir plan yapılmasını öner
diğimiz zaman; yani bir programda yer almayı ger
çekleştirme için ciddî teşebbüse giriştiğimiz zaman, 
(Millet Meclisindeki görüşmeleri ifade etmiyorum) 
Cumhuriyet Senatosunda sayın Cumhuriyet Senato
sunun A. P.'li üyeleri tarafından bu görüşler redde
dilmiştir. Ret rakamı kafamdadır Sayın Bakan. Bunu 
birkaç defa söylemişimdir; yine ifade ediyorum. Me
seleleri ifade ettiğimiz zaman, karşıdakilerin hafıza
larının ne nispette güçlü olduğunu bilmek lâzım: 
53'e 57 oyla ve Adalet Partili senatörlerinin oyu ile, 
yalnız bir tek A. P.'li üye, Sayın Ziya Ayrım arka
daşım çekimser kalmıştı, Adalet Partisinin tüm üye
leri aleyhte oy kullanmışlardı; millî plana baği: geri 
kalmış bölgeler için ayrı bir plan yapma fikrinin 
planda yer almasınm karşısına çıkmış bulunuyor
lardı. 

Şimdi bunlar açıkça ortada iken, «Bu biz.'m za
manımızda düşünülmüştür, bizim fikrimizdir...» Düş 
ayrıdır, söylemek ayrıdır, politika ayrıdır, tatbikat 
ayrıdır, gerçekleştirmek ayrıdır. Bunları birbirinden 
ayırmak gerekir. 

Sayın Bakan buyurdunuz ki, 933-sayılı teşvik
lerle ilgili Yasa üzerine kalkınmayı ve yatırımları; 
yani ihracatı geliştirme ve yatırımları teşvik Yasa
sı (ki, o yasanın birçok maddeleri tarafımızdan 
Anayasa Mahkemesine götürülmüştü, gerekçesini 
ve sözlü savunmasını Saym Gündoğan Anayasa Mah
kemesi huzurunda yapmıştı ve bir kısım maddeleri 
reddedilmişti.) üzerinde kurulan fonların, Sayın Ba
kan siz, büyük bir kısmının Doğu Anadoluda yatı
rım olarak projelerinin bulunduğunu söylediniz. 
Cumhuriyet Senatosunun Genel Kurulunu işhadede-
rek ve bu söylediklerinizi bir Devlet adamı, bir Ma
liye Bakanının taahhüdü olarak, bir Senato Araştır
masını beraber yapalım. 

933 sayılı (üstüne basa basa ifade ediyorum) Ya
sa gereğince kurulan teşvik fonlarından ayrılan meb
lağlarla proje miktarlarını, proje karş-hklarını ve 
proje sayıları; yatırımla ilgili, («Elvan Gazozu» de

ğil Saym Bakan, tavukçulukla ilgili fonları demiyo
rum. Bunların hepsinin nerelere yapıldığını siz ben
den iyi bilirsiniz. Çünkü, siz bu projelerin bir müddet 
başında bulundunuz; ORMA'da olduğu gibi.) bütün 
bu projelerin hangisinin hangi ölçüde geri ka'mış yö
relere ne miktar olduğunu... Eğer c/c 10'nu civarına 
yaklaşan ciddî bir yatırım projesi tatbikatı olmuş 
ise şimdiye değin, gerçekten ben yanlış ve hatalı, ben 
demogoji niteliğinde konuşmuş olurum. Eğer bu öl
çüye ulaşamıyor ise Sayın Bakan, siz yanlış söyle
miş olacaksınız. Bakın kendimi çok ağır şekilde bir 
suçlamaya açık tutuyorum, eğer bir değerlendirme 
yapılması sonunda bu çıkmaz ise... 

Açık ifade ediyorum; bütün bu imkânlar; yani 
teşvik fonlarından Doğu ve Güney - Doğu Anado
lu'nun kalkınması için yatırımlara, proje olarak 
ayrılan miktar % 10'un altında. Siz 500 küsur proje 
ve çok büyük miktarı, diyorsunuz; ben, % 10'un al
tında diyorum. 

Şimdi ikisini de mücerret olarak kabul edelim. 
O halde, gerçekler için yol vardır Sayın Bakan. Bu 
da, bir araştırmayı açıkça yapabilmektir. Ben 10 gün 
içinde bu araştırma önergesini vereceğim, ama siz
den de ricam, bu önergenin kabulü için nüfuzunuzu 
nazik girişimlerinizi yaparak kendi grupunuz için
de biraz gayret sarf edersen iz. 

Şimdi geri kalmış bölgeler için... 
BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Atalay. 

SİRRİ ATALAY (Devamla) — Bu fonlardan 
gerçekten yararlanmak istiyor isek, Sayın Bakanın 
işaret ettiği Devlet Planlama Teşkilâtına bağlı kal
kınmada Öncelikli Yöreler Dairesi, eğer itimadınız 
varsa, bir resmî Devlet kuruluşudur ve Anayasaya 
göre kalkınmanın; sosyal, ekonomik ve kültürel kal
kınmanın bir aracıdır. Bu aracın bir dairesi var
dır. Bu dairede geri kalmış bölgeler için hazırlan
mış projeler vardır. Bir yıllık süre içerisinde yeni 
projeler hazırlanması bile bitmez Saym Bakan. İşte 
b?n size ciddî bir yolu göstermek için diyorum ki, 
gerçekten eğer bu fon yatırımlara yönelecekse, teş
vik edecekse, kalkınma ile ilgili bu dairede hazır pro
jeler vardır. Diğer daireler de projeler verebilir; 
mani değildir. Enerji ile ilgili, bayındırlıkla ilgili, mil
lî eğitimle ilgili projelerin geri kalmış bölgelerle ilgi
li kısımlarını bu daireye verebilecekleri gibi, kendi
leri de ihale edebilirler. Gerçekleştirebilmesi için 
bir tek yolu vardır; en geç 1 Hazirana kadar... 

Şimdi siz gayet hissi bir sözle ifade ediyorsunuz; 
«Daha önce olmaz mı?..» Ben kesin bir rakam ifa-
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de etmiyorum ki, en geç î Haziran... Keşke siz o dira
yeti, keşke siz öylesine hızlı bir çalışmayı göster
seniz de Nisan'da yapsanız; bağlarmyorki sizi. 

En geç 1 Haziranda hiç olmazsa bu dairede ha
zırlanmış bulunan projeleri ihaleye bağlayabiliyor 
musunuz Sayın Bakan? İtibarınız var ise bir Devlet 
teşekkülünün hizmetlerine; sizi buna davet ediyorum. 

Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, bir hususu hatırlatmak isterim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 

Dün akşam ve bugün burada çeri kalmış bölgelerin 
lehinde konuşan Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
lara şu hususu hatırlatmak isterim. Umumî olarak 
bütçeye konulmuş olan bir fasıldan 100 milyon lira
yı İstanbul'a aktarma §dcn kişilerin ve bir emrivaki 
halinde bunu Meclise kabul ettirmek isteyenlerin Do
ğu ve geri kalmış bölgelerden bahsetmeye haklan ol
mamak lâzım geldiğine işaret etmek isterim. (A.P. sı
ralarından alkışlar) 

SIRRI AT ALAY (Kars) — İşte böyleler! Doğu
nun geri kalmasını teşvik etmişlerdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakere kapandı 
efendim. 

Şimdi önergelere geçiyorum. İlk defa okutmuş 
olduğum önergeyi tekrar bilgilerinize sunuyorum 
efendim: 

Sayın Başkanlığa 
1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (R) cet

velinin 12Q Sözleşmek Personel Ücretleri harcama ka
lemine aşağıda vazıh fıkranın, son fıkra olarak ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşhane Mardin 
Ömer Naci Bozkurt Sait Mehmetoğiu 

Kütahya Bilecik 
Ahmet Gzmumcu Orhan Tuğrul 

Kastamonu 
A. Nusrct Tuna 

MİT'in sözleşmeli olarak istihdam edeceği per
sonelin ücretleri ve her türlü istihkakları Başbakan 
tarafından tespit edilir. 

Gerekçe : MİT'in sözleşmeli olarak istihdam ede
ceği personelin ücretleri ve her türlü istihkakları 
Başbakan tarafından tespit edileceğine dair hüküm 
1973. 1974, 1975 yılları bütçelerinin (R) cetvellerinde 
ayrıca yer almış olmasma rağmen sehven 1976 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (R) cetvelinde dahil 
edilmediği anlaşılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyondan bir noktayı öğrenmek 
istiyorum. Şimdi görüştüğümüz 18 nci madde yazılı 
şekliyle (N) fıkrasında bittiğine göre, bu önerge (O) 
fıkrası olarak mı ilâve edilmek istenmektedir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım, yüksek malumlarınızdır; (R) formülünü il
gilendiriyor. (R) formülü maddesi geldiğinde oylan
ması gerekir. Emrederseniz burada da prensip ola
rak oylanır, o maddeye monte edilebilir. 

BAŞKAN — Asıl madde burası değil diyor
sunuz 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Evet, asıl mad
de burası değil. 

BAŞKAN — Burada da oylanabileceğin: söylü
yorsunuz... 

O halele bu önergeye katılıyor musunuz? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS

MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan?... 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(izmir Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 
Saym A*a]ay, Sayın Muzaffer Şamiloğlu, Sayın 

Hilmi Nalbantoğlu, Saym Hamdi özer, Saym Meh
met Ali Pestilci ve Saym Veli Uyar tarafından verilen 
ikinci önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 19 ncu mad

desinin (M) bendine açıkladığımız gerekçelerle aşağı
daki iki fıkranın eklenmesini saygı ile arz ederiz. 

Zonguldak 
Mehmet Ali Pestilci 

Malaıya 
Hamdi Özer 

Yozgat 
Veli Uyar 

Kars 
Muzaffer Şamiloğlu 

Kars 
Sırrı Atalay 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

Madde 19. (M) — Bu fonun 1976 yılı içinde ya
tırımları sağlayabilmesi için Devlet Planlama Teşkilâ • 
tına bağlı Kalkınmada Öncekkli Yöreler Dairesi ta
rafımdan hazırlanan projeler en ^eç 1 Haziran 1976 

j tarihine kadar ihaleye bağlanır. Altyapı hizmetleri
nin hızla yerine getirilmesi, boş insan emeğinin de-

( ğerîendirilebümesi için yörelerde Kû bin kişiye kadar 
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1976 yılı içinde 2C0 gün üzerinde en az 6Cı lira gün- | 
delikle geçici istihdam olanağı hazırlamak üzere en 
a?; 1 Haziran 1976 tarihine kadar bir gelişme prog
ramı hazırlanır. Bu geçici istihdam programının 
esaslarını ve koordine edilme şeklini Bakanlar Ku
rulu kararlaştırır. 

SİRRİ ATALAY (Kars) Sayın Başkan, bir nok
tayı yerimden kısaca anıklamama izin verir misiniz,.. 

BAŞKAN — Yerinizden buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bizim 
geri kalmış yörelerle ilgili teklifimiz 1 milyar liralık 
fonla ilgilidir. İstanbul Belediyesine yapılan bu ak
tarma teşvik fonlarından, teşvik kredilerinden aktar
madır; yani bir ulufe olarak dağıtılmak üzere büt
çeye alınan bir fondadır. Bir arkadaşımızın «Cum
huriyet Halk Partililer İstanbul Belediyesine buradan 
aktarmıştır» şeklindeki çok yanlış, hatalı ve müthiş 
bir eziklikle ortaya koymak üzere sürdüğü bir hu
susun bizim önergemizle uzaktan, yakından en ufak 
bir ilişkisi olmadığını açıklamak suretiyle arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim?. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU İSMET SEZ
GİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Başkanım, eğer 
değerli senatörlerin önergelerini bir temenni niteliği
ni taşısa. idi, kabul etmek imkânına sahip olabilir
dik. 

Bahis mevzuu önerge her şeyden önce bütçe tek
niğine aykırıdır. Yüksek malumlarınız olduğu üzere 
Sayın Başkanım, bu önergede bir teşkilât, onunla 
yetinilmiyor daire, onunla yetinümiyor bir şube de 
öngörülmektedir ve bu, yürütme organının yapaca- ı 
ğı iştir. Yürütme organına yasama organı genel an
lamda direktif verebilir; ama projeyi, proje miktar
larını, projelerin süresini, hatta yevmiyelerinin adet
lerini ve yevmiyelerinin miktarlarını «hangi şubeler, ı 
hangi kişilere yaptıracaksmız»'a inecek kadar bir 
direktif verilmesi mümkün değildir. 

Bir bu yönüyle, bir de bütçe tekniğine uymaması 
yönüyle bu önergeye Bütçe Karma Komisyonu ola
rak katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyen... Kabul edilmemiştir efendim. | 

Maddeyi okunmuş olduğu gibi, İ 8 nci madde ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Faiz farkı ödemeleri : 
Madde 19. — 7/5822 sayılı Kararname ile yü

rürlükten kaldırılan Banka ve müstakrize faiz farkı 
ödenmesine dair» 7/1118 ve 7/1198 sayılı kararna
melerde öngörülen ödemeler, bu maksatla Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin 930 — Program, Cl5 altprogram, 
266 faaliyetine konulan ödenekten karşılanır. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Madde 
üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, başlangıçta bir karar al
dık; üzerinde değşiklik önergesi var ise müzakere 
yapıyoruz, değilse yapmıyoruz. Genel Kurulun böyie 
bir kararı oldu efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Soru sor
mama izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — İşte, hepsi içinde Sayın Müezzinoğ-
lu. Daha evvel görüştük, Genel Kurul kararına bağ
ladık. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Nükleer enerji sahası : 
Madde 20. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı 

Kanunla tasdik olunan Nükleer Enerji Sahasında 
Hukukî Mesuliyete dair Sözleşmenin 7 nci madde
si kapsamı içinde vukua gelecek hasar bedellerini 
karşılamak üzere, gerekli ödeneği Başbakanlık Bütçe
sinde açılıcak bir tertibe kaydetmeye ve ödeme şart 
ve esaslannı tespite Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi 20 nci madde olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine yapılacak aktar
malar : 

Madde 21. — Genel bütçe dışındaki kamu kuru
luşlarının kendi hesaplarına genel bütçeli dairelerce 
yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında okutturacakları öğrencileri için, bütçelerine 
konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu 
kanuna bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve bu öğrenci
lerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) işa
retli cetvelde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya 
yeniden açılacak program, altprogram, faaliyet veya 
projelerdeki harcama kademelerine, ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi 21 noi madde olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Bayındırlık ve Köy İşleri bakanlıktan bütçeleri
ne yapılacak aktarmalar : 

Madde 22. — Devlet kurum ve müesseseleri ile 
kamu tüzel kişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar 
tarafından veya dış yardımlardan; 

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

b) Sulama ve içme suyu inşaatı ile tesisi, yol, 
köprü, tesis yaptırılması, bakımı, etüt, araştırma ve 
proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile Köy 
İşleri Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir taraftan (B) işaretli cetvelde 
açılacak özel tertibe gelir; diğer taraftan (a) fıkrasında
kiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasındakiler Köy 
İşleri Bakanlığı bütçelerinde (A) işaretli cetvellerin 
sonunda açılacak özel program, altprogram, faaliyet 
veya projelerdeki harcama kalemlerine ödenek kay
dolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren ge
lir ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin 
ifasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uygula
maya yetkilidir. 

Köy İşleri Bakanlığı, işin gerektirdiği durumlarda, 
gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) 
işaretli ödenek cetvelinin ilgili program, altprogram, 
faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapa
bilir. İşin bitiminde, yapılan harcamalara göre tahak
kuk eden miktarı ilgili özel program, altprogram, 
faaliyet veya projelerindeki ödenekten harcama yapı
lan kalemlere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı hizmetlerle ilgili 
olarak, genel ve katma bütçeli kuruluşların 1975 ve 
daha önceki yıllar bütçelerindeki özel tertiplerinde 
mevcut ödeneklerden; genel bütçedekileri doğrudan 
doğruya aktarmaya, katma bütçelerdekileri ise önce 
ilgili bütçeye gider kaydını yaptırarak Hazineye ödet
meye ve ödenen miktarı bir yandan genel bütçeye ge
lir ve diğer yandan Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin 
sonunda açılacak özel program, altprogram, faaliyet 
veya projelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

11 i 2 . 1976 O : 1 

Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçeleri arasındaki aktarma işlemleri : 

Madde 23. — Millî Savunma Bakanlığı tarafın
dan Jandarma Genel Komutanlığına veya Jandar
ma Genel Komutanlığınca- da Millî Savunma Bakan
lığına cari malî yıl içinde ifa edilen hizmetlerin be
dellerini karşılamak amacı ile, varılacak mutabakat 
üzerine, ilgili iki bütçenin program, altprogram, faa
liyet ve projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerinde yer alan Silâhlı Kuvvetlerin 
tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik 
hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir 
program tarafından yürütülmesi halinde ödeneği, il
gili program, altprogram, faaliyet veya projeler ara
sında karşılıklı olarak aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerinde yer alan hizmet programların
daki tertiplerden (100 - Personel giderleri harcama 
kalemleri hariç) tasarrufu mümkün görülen ödenek 
miktarlarını aynı veya farklı programlar içinde mev
cut (470 - Savunmanın gerektirdiği alım ve giderler) 
harcama aklemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Okunan 23 ncü maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bağış ve yardım yolu ile gelen malzemeler : 
Madde 24. — Genel bütçeye dahil daireler ile 

katma bütçeli idarelere dış kaynaklardan veya Ulus
lararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile 
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve ithalle ilgili 
vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile, bunların 
karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açı
lacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve 
gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN —• Maddeyi 24 ncü madde olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Askerî yardım yolu ile gelen malzemeler : 
Madde 25. — 1976 bütçe yılı içerisinde Millî Sa

vunma ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî 
yardım yolu ile veya sair suretlerle fiilen sağlanacak 
malzeme ve eşya bedellerini bağlı (B) işaretli cetvel
de bu adla açılacak bir tertibe gelir ve mukabilini 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel 
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tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar Ku- ı 
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi 25 nci madde olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığınca yabancı ülkelere ya
pılacak hizmet karşı ıkları : 

Madde 26. — (A) Millî Savunma Bakanlığınca 
yabancı devletler ve Uluslararası kuurluşlara kiraya 
verilen veya bir hizmetin ifasında kullanılan kara, de
niz ve hava taşıtlar ndan alınacak kira veya ücret 
tutarlarının : 

B) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim 
müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı 
devlet uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan 
masraflar karşılığında bu devletlerce ödenen miktar
ların ; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek hava meydanlarının bakım ve onarımla
rı için yapılacak masrafların NATO makamlarınca i 
karşılanacağı öngörüldüğünden, bu işler için verile
cek paraların; ' 

Aynı maksatlarla kullanılmak üzere, bir taraftan 
bütçeye gelir, diğer taraftan adı geçen Bakanlık büt
çesinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kay
detmeye ve bu suretle ödenek kaydolunan miktarlar
dan yılı içinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıla 
devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi 26 ncı madde olarak oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DPT. Etüt ve proje ödenekleri : 

Madde 27. — A) Devlet Planlama Teşkilâtı 
bütçesinin (Planlama hizmetleri) programı (Araştır
ma ve inceleme hizmetleri) altprogrammın (Etüt ve 
proje hizmetleri) projesinde yer alan ödenekten bir 
kısmının, Devlet Planlama Teşkilâtınca lüzum görü
len hallerde harcama amaçlarına uygun çalışmaların 
yaptırılması amacı ile, genel ve katma bütçeli daire
lerin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili di
ğer işleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

B) Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin 
(111 — 04 — 3 — 001 — 900) kod numaralı ter
tibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yöre

lerde tarımsal geliştirme ve çiftliklere ait program ve 
projeleri desteklemek amacı ile, genel ve katma büt
çeli idarelerin bütçelerinde mevcut veja yeniden açı
lacak harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. Aym maksatlarla diğer kamu kuruluşla
rınca yapılacak ödemelerde bu tertipten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi 27 nci madde olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahsis amacı kalmayan bağışlar : 
Madde 28. — Tahsis amacı gerçekleştirilmiş olan 

veya tahsis amacının gerçekleştirilmesine yetersiz du
ruma düştüğü tespit edilen özel ödenek artıklarını, 
ilgili kuruluşun teklifi üzerine iptal etmeye ve buna 
ilişkin işlemler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi 28 nci madde olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.; 

Dördüncü bölüm : Bağlı cetvellere ilişkin hükün> 
ler : 

(A) Cetveli : 
Madde 29. — Birinci madde ile verilen ödeneğin 

dağılımı ekli (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(B) Cetveli : 
Madde 30. — Devlet gelirlerinin özel hükümleri

ne göre tarh ve tahsiline 1976 malî yılında da devam 
Dİunur. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — A) Okul pansiyonları hakkında
ki 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, 
okul pansiyonları gelirlerinin % 25'i bütçenin (B) 
cetvelindeki (Pansiyonlu okul ücretleri karşılığı) ter
tibine gelir kaydolunur. 

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

C) 18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan zamlar dola-
yısıyle yeni fiyatlarla zamdan önceki fiyat arasında
ki farka göre Tekel maddeleri satışından elde edilen 
hasılat, Gelir Bütçesinin özel gelirleri ve fonlar gelir 
türünün fonlar kesimine «Tekel zamları Fonu» mad
desine gelir kaydolunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sınıyorum. Ka
bul edenier... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Genel bütçeye dahil dairelerle kat
ma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşla
rın bir ıy içindeki gayri safi gelirlerinden % 15'e 
kadar olan kısmını genel bütçeye peşin gelir kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu oran döner serma
yeli kuruluşların nitelikleri gözönünde bulundurul
mak suretiyle, malî yılın ilk ayında Maliye Bakanlı
ğınca tespit edilir. Döner sermayeli kuruluşların he
sap dönemi sonundaki bilançolarına göre tespit edi
len safi gelirlerinden, peşin olarak ödenmiş olan mik
tar mahsup edilir ve bu işlem sonunda arta kalan 
miktar ayrıca bütçeye gelir kaydedilir. Peşin olarak 
ödenen miktar, bilanço kârından fazla ise bir iade 
yapılmaz. 

Döner sermaye saymanları, her ayın 20 nci günü
ne kadar, geçen ayın döner sermaye gayri safi geli
rinden Maliye Bakanlığınca belli edilen miktarı be
yan etmek ve Hazineye yatırmakla yükümlüdürler. 
Bu görevin yerine getirilmemesi halinde, Hazineye 
yatırılması gereken miktar, döner sermaye sorumlu 
saymanlıklarından 6183 sayılı Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilir. 

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

Bu maddenin kapsamına giren kurumlarla, uygula
ma biçim ve esasları Bakanlar Kurulunca belli edi
lir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki önerge var. Bu iti
barla madde üzerinde görüşme imkânı var. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

O halde madde üzerinde verilmiş önergelere geçi
yorum. 

Saym Lûtfi Doğan ve Sayın Ali Oğuz'un müştere
ken verdikleri bir önerge var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Muhterem Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1976 maiî yılı Bütçe Kanunu 

tasarısının 33 (Yeni 32) nci madesinin sonuna «Va
kıflar Genel Müdülüğüne bağlı döner sermayeli işlet
meler hariç» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Erzurum İstanbul 
Lütfi Doğan Ali Oğuz 

BAŞKA.N — Saym Ali Oğuz zannediyorum. Öner
geyi açıklayacaksınız. 

Buyurun efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, ay
nı mahiyette ikinci bir önerge daha vardır. O önerge 
de okunsun. Ondan sonra gerekirse açıklama için söz 
alacağım. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette mi efendim?. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Aynı mahiyette. 

BAŞKAN — Onu da okutayım efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1976 malî yılı Bütçe Kanun ta

sarısının 33 ncü madesi «Genel bütçeye dahil daireler
le, katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli kuru
luşların 1 ay içindeki gayrî safi gelirlerinden c/c 15'e 
kadar olan kısmını, genel bütçeye peşin gelir kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu,oran döner ser
mayeli kuruluşların nitelikleri gözönünde bulundurul
mak suretiyle malî yılın ilk ayında Maliye Bakan
lığınca tespit edilir. Döner sermayeli kuruluşların he
sap dönemi sonundaki bilânçolarına göre tespit edilen 
safî gelirlerinden pe^in olarak ödenmiş olan miktar 
mahsup edilir ve bu işlem sonunda arta kalan miktar 
ayrıca bütçeye geür kaydedilir. Peşin olarak ödenen 
miktar bilanço kârından fazla ise, bir iade yapılmaz. 

Döner sermaye saymanları her ayın 20 nci gününe 
kadar geçen ayın döner sermaye gayri safi gelirlerinde 
Maliye Bakanlığınca belli edilen miktarı beyan etmek 
ve Hazineye yatırmakla yükümlüdürler. Bu görevin ye
rine getirilmemesi halinde, Hazineye yatırılması gere
ken miktar, döner sermaye sorumlu saymanlıklarından 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

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

Bu maddenin kapsamına giren kurumlarla, uygula
ma biçim ve esasları Bakanlar Kurulunca belli edilir.» 
Hükmünü getirmektedir. Ancakv 3913 sayılı Va
kıf menba suları ile orman ve zeytinliklerin 
işletilmesi hakkındaki Kanun ile kurulan ve 
döner sermayeleri 2762 sayılı Vakıflar Kanunu 
gereğince, tahsil edilen taviz bedellerinde (Va
kıf paralardan) karşılanan İstanbul'da Vakıf taş-
delen menba suları, Ayvalık ve Aydm'da Vakıf Zeytin 
lik İşletme müdürlükleri Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
bağlı olarak faaliyette bulunmaktadır. 

3913 sayılı Kanunun 8 nci madesinde her işletme, 
idaresinin senelik bilançosu ile ticari esaslara göre 
tespit edilecek gayrî safi kârından bütün masraflar ve 
işletmeye ait demirbaş eşya amortismanları çıkarılmak, 
ve kullanılmış olan sermayeye % 5 nispetinde faiz 
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ayrılmak suretiyle tespit edilecek safi kârın % 20'sını 
geçmemek üzere idare meclisi karanyle bir miktar 
ihtiyat akçesi verilir ve mütebakisi Vakıflar idaresi 
bütçesine irat kaydolunur. 

Bilanço mucibince tahakkuk edecek zararın ihti
yat akçesinden tasfiyesi mümkün olmadığı takdirde, 
ödenmeyen miktarı ertesi seneye devredilir. İhtiyat ak
çesi mütedavil sermaye gibi kullanılır, denilmektedir. 

Bu durumda; işletme gelirleri vakıf paralardan ve 
vakıf gayri menkullerin işletmesinden doğduğu için, 
işletme kârları Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödenmek
tedir. 

Katma Bütçe olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ha
zineden ancak cami yardımları ile 7044 sayılı Kanunla 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen eski eser ve 
abidelerin onarım ve restorasyonu gibi işler için yar
dım almakta olup, giderlerini öz kaynaklarından temin 
ettiği gelirleriyle karşıladığından 1976 yılı Bütçe ka
nun tasarısının 16 ncı maddesinde de açıkça belirtildiği 
üzere, malî yıl sonunda gelir fazlası dahi Hazineye 
intikal etmemektedir. 

Konu ile ilgili olarak 1975 yılı Bütçe Kanununun 
40 ncı maddesinde «kuruluş kanunlarında aksine bir 
hüküm bulunmaması kaydiyle...» ibaresi olduğu için 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli 
işletme gelirlerinden Hazineye ödeme yapılmamıştır. 

Ancak, 1976 yılı Bütçe Kanun tasarısının 33 ncü 
maddesinde yer alan hükümde bu ibare çıkarılmış ol
duğundan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı işletme 
gelirlerinden her ay c/c 15 kadar olan kısmını Hazi
neye ödenmesinin gerekeceği kanaatindeyiz. 

Bu nedenle, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı iş
letmelerin gelirlerinin, 1976 malî yılı Bütçe Kanun ta
sarısının 33 ncü maddesi gereğince % 15 kadarının 
Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi 3913 sayılı Kanunun 
8 nci maddesine aykırıdır. 

Bu amaçla görüşülmekte olan 1976 Malî Yılı Büt
çe Kanun tasarısının 33 ncü maddesinin sonuna «Va
kıflar Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli iş
letmeler hariç»1 ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Bolu İzmir 
Aİâeddin Yılmaztürk Beliğ Beler 

Erzurum Tabiî Üye 
Lûtfi Doğan Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz, buyurunuz. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS

MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Başka

nım; müsaade ederseniz daha önce görüşümüzü be
lirtirsek belki de tartışmaya mahal kalmaz. 

BAŞKAN,— Buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ İS

MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım, j/eni 32 nci madde, kuruluş kanunlarında hü
küm bulunan kuruluşları kapsamadığı açık olarak 
meydandadır. Yani, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi, 
kuîuluş kanunlarında bir hüküm mevcut ise, 32 nci 
maddenin kapsamına girmemektedir. Yani, bir ka
nun değişikliği getirmemektedir, zaten getirmesine 
de imkân yoktur. 

Bu şartlar altında 32 nci madde kapsarnma Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne bağlı dairelerin döner ser
mayeli idareleri dahil değildir. 

Bilmiyorum arkadaşlarımızı tatmin ettik mi?.. 
BAŞKAN — Yani, esasen önerge verilmezse bile 

netice aynıdır diyorsunuz?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
ME!' SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, yeni 32 nci mad
de 1975 yılı Bütçe Kanununun 40 ncı maddesinden 
alınmıştır. 1975 yılı Bütçe Kanununun 40 ncı madde
sinin ilk cümlesi : «Kuruluş kanunlarında aksine bir 
ıük:";n bulunmaması kaydı ile...» diye başlamakta
dır. 

Kuruluş kanunlarında aksine bir hüküm mevcut 
olduğu takdirde bu. c/r 15 kadar olan gayri safi ge
lirden Hazine bir şey almayacaktır, şeklinde tanzim 
edilmiştir. Ancak, kuruluş kanunlarında aksine bir 
hükmün mevcudiyeti esasen bunun aimrnsmasma 
imii olduğu için 1976 Yılı Bütçesinin aynı madde
si (32 nci maddesi) hazırlanırken bu zait hüküm kal-
dırılm'.ştır. Bu hüküm olsa da, olmasa da kuruluş ka
nunlarında bir aksi hükmün mevcudiyeti halinde Ge
nel Bütçeye bu c/c 15'e kadar olan gayri safi hâsıla
dan bir pay alınması mümkün değildir. Bu itibarla 
maddenin yeni şekliyle de Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne bağlı döner sermayelerden bir tahsilat yapılma
yacaktır. 

Bu itibarla önerge zaittir Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz, Sayın Lûtfi Doğan 

Sayın Aİâeddin Yılmaztürk mutabık mısınız? 

ALİ OĞUZ (istanbul) — Teşekkür ederiz Sayın 
3aşkan. 

Önergemi geri alıyorum. 
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LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Geri alıyorum 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — O halde 
lüzum yok, geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Mutabıksınız, önergenizi geri alıyor
sunuz... 

O halde maddeyi okunduğu şekliyle 32 nci mad
de olarak oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Özel fonlardan : 
a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla de

ğişik 1 nci ve 16 . 9 . 196C gün ve 79 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddelerine dayanarak, Bakanlar Kurulu
nun 2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 sayılı kararı gere
ğince tesis edilen «İstikrar Fonu» na yatırılacak pa
raların net bakiyesini, 

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

c) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 
nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince açılan «Akar
yakıt İstikrar Fonu» nun net gelir fazlasını, 

Gelir bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 33 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer cetveller : 

Madde 34. — A) 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 29 ncu maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler (C) cetvelinde; 

b) Kanunlarla bağlanmış vatanî hizmet maaşları 
(Ç) cetvelinde; 

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

B) 2005 sayılı Kanunun 2 nci madesi gereğince, 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilen okul 
pansiyonları öğrencilerinden alınacak ücretlere bağlı 
(M) işaretli cetvelde; 

C) 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Mü
dafaa Mükellefiyeti Kanununun; 

a) 36 nci madesi gereğince Millî Müdafaa Mü
kellefiyeti yoluyle alınacak hayvanların alım değerleri 
bağlı (O) işaretli cetvelde; 

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

D) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununun 9 ncu maddesi gereğince kurumların satın ala-
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cakları taşıtların azamî satmalına bedelleri, bağlı (T) 
işaretli cetvelde; 

E) Harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde; 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN —'• 34 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 35. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) 
bentlerinde yazılı nispet ve yevmiye miktarlarına iliş
kin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere, bu 
madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci maddeleri ge
reğince her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gereken misil, 
nispet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 1322 
sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci maddesi hükmü, 
personelin yeni kadrolarının dereceleri esas alınmak 
suretiyle 1976 malî yılında da uygulanır. 

Yukarıdaki hükümlere ilâveten (Hj cetvelinin uy
gulanmasında, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır : 

a) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki as
gari 4 lira yevmiye (50) lira olarak uygulanır. 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeleri 
ile aynı kanuna ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerdeki 
475 lira aylık tutan yerine 6 nci derece kadrosu (2) 
sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar yerine 1 nci derece 
kadrosu esas tutulur. 

c) Gerekli kanunî değişiklik yapılıncaya kadar 
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) bendi hü
kümlerine göre tespit edilen yevmiyeler; Bakanlık ve 
müstakil Genel Müdürlük müfettiş ve müfettiş mu
avinleri ile Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı ve Uz
man Mavinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettiş ve 
Müfettiş Muavinleri, İlköğretim Müfettişleri, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Mu
avinleri, Bankalar Yeminli Murakıpları ve Murakıp 
Muavinleri, Bakanlıklar Merkez Teşkilâtına dahil kont
rolörler ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve 
Uzman ve Uzman Muavinlerine, 1976 malî yılında 
yetkili makamlarca onaylanan program çerçevesinde 
yapacakları teftiş, tahkik ve incelemelerde, görevin 
ifa edildiği mahalle ve kurumun teşkilât merkezinin 
bulunduğu yere bakılmaksızın 1 nci fıkra hükmüne 
göre ödenir. 

d) Belediye hudutları haricinde vazife gören Def
terdarlık Kontrol memurları için en az yevmiye mik
tarı (60) lira olarak tespit edilmiştir. Bunların Maliye 
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Müfettişleri, Maliye Hesap Uzmanları ve Gelirler 
Kontrolörleriyle birlikte memuriyet merkezleri dışın
da tertip edilecek çalışmalara katılmaları halinde, yev
miyelerinin bu miktar üzerinden ödenmesine devam 
olunur. 

c) Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümulü
ne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde uygulanacak 
emsaller Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

f) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapılacak 
görev seyahatlerinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlar1, Başbakan, Bakanlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri, Genelkurmay Başkanı, Kuv
vet Komutanları ile resmî davete icabet suretiyle seyahat 
eden eşlerine; Bakanlar Kurulu Kararma müsteniden 
yaptıkları daimî veya geçici görev seyahatlerinde kad
ro dereceleri (1) olan subay ve Devlet memurları ile 
müsteşar ve elçilere 1 nci, bunların dışındakilere turist 
sınıfı üzerinden yol masrafı ödenir. 

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

g) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu mad
desine göre verilecek tazminatın hesabında, yeni kad
ro aylık tutarları esas alınarak söz konusu maddeye 
göre oranlar yeniden tespit edilinceye kadar kadro ay
lık derecelerine (Devlet Memurları Kanununun 45 nci 
maddesine göre yapılan atamalar hariç) tekabül eden 
7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki aylık tutar
ları esas alınır. 

h) Tekel Genel Müdürlüğü Tütün Eksperleri için 
en az yevmiye miktarı (50) lira olarak tespit edilmiştir. 

Ayrıca, bunlar hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 42 nci madesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 4 tane önerge var. 
Önergelerden önce, madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Saym Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Görüşme konusu olan eski 36, yeni 35 nci mad
denin (g) bendiyle ilgili bir konuyu arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, memur ve işçilerin harcırah ve yöv-
miyeleri özel bir kanunla; Harcırah Kanunu ile dü-

j zenlenmiş bulunmaktadır. Bu bentde yer alan hüküm-
{ lerle, Harcırah Kanununun genel düzenlemesine bir 

istisna getirilmekte ve Devlet kadrolarında çalışan iş
çilere, seyyar görev tazminatı olarak ödenecek para
ların bu kanun dışında işlem görmesi öngörülmekte
dir. Bu nedenle (g) bendinde bu şekilde yapılacak öde
melerde, 7244 saydı Kanunun 1 nci maddesindeki ay
lık tutarlarının gözönünde tutulacağı açıklanmıştır. 

Oysa, söz konusu kanun; yani 7244 sayılı Kanun 
657 sayılı Kanunun 237 nci maddesinin (b) bendiyle 
ilga edilmiş bulunmaktadır. Böylece burada bir hu
kukî boşlukla karşı karşıya bulunuyoruz ve (g) ben
dinde öngörülen hüküm halen yürürlükte bulunma
yan bir maddenin hükümlerinin bu konuda uygulan
ması gibi bir amacr beraberinde getirmektedir. 

İlgililer; yani Devlet kadrolarında çalışan işçiler 
bundan önceki bütçede de yer alan bu hüküm nede
niyle Devlet Şûrasına ve Sayıştaya müracaat etmiş 
bulunuyorlar. Sayıştay ve Devlet Şûrası da bu müra
caatlarını olumlu karşılayarak, söz konusu Kanunda-

I ki sınırlamaya uyulmaması gerektiğini hükme bağla
mış bulunuyor. 

Bütün bu nedenlerle (g) bendinin değiştirilmesi ve 
bu sınırlamanın kaldırılarak, genel hükümlerinin uy
gulanması için bir önerge takdim etmiş bulunuyorum. 
Olumlu karşılanmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Veli Uyar, buyurun efendim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bütçe Kanununun yeni 35 nci maddesi, yollukları 
düzenleyen bir madde olarak her yıl bütçe kanununda 
tedvin edilir. Eski deyimiyle Harcırah Kanunu yıl
lardır günün şartlarına uydurulamadığı, gereken de
ğişiklikler yapılamadığı için, bir çok fıkralar halinde 
ne olacağı, ne yapılacağı tespit edilir; tabiî bu arada 
bir çok yanlışlıklar da yapılır. 

Ben o konulara değinmeden 35 nci maddenin (f) 
I fıkrasındaki bir hükme kısaca temas etmek istiyorum. 

Saym Bütçe Komisyonu Başkanımız da her halde bi-
I lecekler, bir anımı burada dile getirerek konuya gir-
I mek istiyorum : 
I Biz bundan bir kaç sene önce o yılki Bütçe Ka-
I nununu Bütçe Komisyonunda müzakere ederken. 
I Sayın Ferid Melen şöyle bir söz söylemişlerdi : 

«Amerika Yardım Kurulu Başkanı Van Dayck'la 
seyahat ederken, Van Dayck bana dedi ki, (Biz borç 
veren, size ikrazda bulunan bir Devlet olduğumuz 
halde, bizim memurlarımız turist klâs (class) la seya-

I hat ediyor, ama siz, borç alan, borç altında olan bir 

— 691 — 



C. Senatosu B : 39 1 1 . 2 . 1976 O : 1 

Devlet olarak bütün memurlarınızı first class'la, bi
rinci sınıfla seyahat ettiriyorsunuz. Bu nasıl iştir?) 
dedi» diye beyanda bulundular ve bizde, arkadaşla
rımızın da himmet ve gayretleriyle, Bütçe Kanunun
daki bu dış seyahatlerle uçakla yapılan seyahatlerle 
ilgili harcırahları düzenleyen maddeye, Senato Baş
kanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu 
üyeleri ile kuvvet komutanları (heyet halinde karşılıklı 
seyahatler yaptıkları için) hariç, diğer personelin tu
rist class'la seyahat etmesinin gerektiği hakkında bir 
hüküm koymuştuk. O sene bu hüküm uygulandı; 
ama ne yazık ki, bütün üst kademedeki sayın me
murlarımız, bize de herhalde gücenmek suretiyle mü
teakip yıl alelacele bu maddeyi yine eski haline ge
tirdiler. 

Bundan birkaç yıl öncesine kadar 1 nci derece 
Devlet memurlarının adedi gayet mahdut idi; bileme
diniz bu 100'ü geçmezdi. Ama bugün şu Senato ya
hut Millet Meclisi çatısı altında 1 nci derecede belki 
20 taneden fazla memur var. Devlet dairelerinin dün 
70 lira aslî maaşlı memurlan, bugünkü müdürlerimiz 
1 nci dereceden maaş almaktadırlar. O halde bunlr.-
rm yurtdışına yaptıkları seyahatlerde, öyle zannediyo
rum ki Devlet milyonlarca lira uçak ücreti; «turist 
dass first class»' dediğimiz «class» farkı verilmekte
dir. 

Kalkınmakta olan Türkiye'nin, iğnenin ucuyla 
r-ağdan, soldan para toplayan, ta Lüksemburg gibi 50" 
bin nüfusu olan bir Devletten dahi borç alan Türki
ye'nin yüksek dereceli memurlan lütfetseler. turist 
class'la first class arasında klâs bakımından fazlada 
bir fark yok (Ben, bir kaç sefer hariç, yurtdışına 

fazla gitmiş değilim, giden ar İcada şiar imiz çok iyi 
bileceklerdir.) ama ücret bakımından herhalde c{ 

50'den fazla fark eder. 

Bu bakımdan bu maddeyi Sayın Maliye Ba
kanlığımız, bu sene olmasa dahi gelecek sene lüt
fen; lütfen düzeltsin... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Önerge 
versin Sayın Başkan. 

VELÎ UYAR (Devamla) — Ben şimdi ozur 
dilerim; tabiî önerge hazırlamadığım için, Eğer lüt
fedilirde bir önerge hemen hazırlanırsa; «Genel Kur
may Başkanı ve kuvvet komutanları...»'ndan sonra 

gelen ibareye «İkinci sınıfla seyahat yapılması» şek
linde bir hüküm konulması en adilâne bir tutum 
olur. Bilhassa geri kalmış olan Türkiye'nin fakir 
Anadolu insanlarına yapacağımız yatırıma hiç ol
mazsa birkaç milyon lira katkımız olacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
jzmir Milletvekili) — Önerge ver, önerge... 

VELİ UYAR (Devamla) — Hayhay Sayın Ba
kanım, diğer arkadaşlarla görüşeyim, hemen önerge 
vereceğim. 

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

Şimdi önergeleri sırasıyle okutuyorum. 
Önce Niyazi Unsal, Halil Goral, Hüseyin At

maca, Ekrem Kabay ve Reşat Oğuz'a ait müşterek 
önergeyi okutup, muameleye koyacağım: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1976 Bütçesi Karma Komisyonda görüşüldüğü 

sırada madde 35 (H) cetveli üzerinde değişik 3 öner
ge verilerek, cetvelin (C) bendinden yolluk alan mü
fettişlerin günlük yolluklarında değişiklik yapılması 
istenmiştir. 

Görüşmeler sonunda, 9 0 - i 10 ve 135-150 TL. 
arasında değişen bu teklifler kabul edilmiş. Kesin 
rakamların saptanması ve teklifler arasında uyum 
sağlanması için de Divana yetki verilmesi karar
laştırılmıştır. 

Bu kere basüan ve Yüksek Senatoya getirilen 
tasarının ilgili maddesinin (H) cetveli, (C) bendini 
tetkik ettiğimizde, burada maddî bir hata yapılarak. 
(C) bendinin 1 nci maddesinde yolluk alan müfet
tişlerin yolluklarında bir değişikliğin yapılmadığım 
görüyoruz. 

Halbuki değişiklik teklifi (C) bendinin tümü üze
rinde yapılmış, bu bölümdeki yollukların 90-110 TL. 
olarak saptanması için de Divana yetki verilmişti. 

Her nasılsa (C) bendinin 1 nci maddesinden 
yolluk alan ilköğretim müfettişleri yani, bir il veya 
bölge sınırları içinde denetim hizmetini yürütenler 
dikkate alınmamıştır. 

Karma Komisyonca kabul edilen ve fakat, bir 
maddî hata olarak (H) cetveli, (C) bendine geçme
yen bu durumun düzeltilerek, (C) bölümü 2 nci 
maddesinde. «Türkiye çapında denetim hizmetini 
yürütenler» gibi 90-110 TL. yolluk almalarının sağ. 
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lanmasmı ve maddî hatanın düzeltilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Erzincan Denizli 
Niyazi Unsal Hüseyin Atmaca 

Aydın Burdur 
Halil Goral Ekrem Kabay 

Antalya 
Reşat Oğuz 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
önergemiz üzerinde açıklama yapmak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NİYAZÎ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

1976 Malî yılı Bütçesi Bütçe Karma Komisyo
nunda görüşüldüğü sırada eski 36 ncı, şimdi 35 ola
rak saptanan maddenin ilgili (H) cetveli üzerinde 
gerek Adalet Partisi kanadından, gerek Cumhuriyet 
Halk Partisi kanadından ve gerekse şu anda grup
larını bilemediğim arkadaşlar tarafından 3 tane 
önerge verilmişti. Önergeler görüşülüp, prensip 
olarak kabul edildi. Fakat, bu 3 önergede teklif edi
len rakamlar arasında değişik sayılar olduğu için, 
bunlar arasında bir uzlaşma sağlamak üzere de 
Divana ayrıca yetki verüdi, ama basılan ve tetkik 
edilmek üzere bize verilen tasarı da (H) cetveline 
baktığımız zaman her nasılsa Komisyonda teklif 
edilen bu durum, (H) cetvelinin (C) bendinden yol
luk alacak müfettişler için uygulanmamıştır. Burada 
maddî bir' hata yapılmıştır. Bu maddî hatanın dü
zeltilerek, (H) cetveli (C) bendinden yolluk alan 
ilköğretim müfettişlerinin de, Komisyonda kabul 
edilen teklife uygun hale getirilmesi; yani Türkiye 
çapında denetim hizmeti yürütenler için saptanan 
9C-11C TL.'lık ödeneğin bunlar için de uygulan
masını sağlayacak değişiklik daha önceden kabul 
edilmişti; bir maddî hata olarak, bir basjm hatası 
olarak bu şekilde tertiplendiğini görüyoruz, bu
nun düzeltilmesi için önerge verdik. Dikkate alınma
sını istiyor, teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Başka
nım; 

Bütçe Karma Komisyonundan Yüce Senatomuza 
gönderilen metinler, özellikle bu konuda hiçbir mad
dî hata ile gelmiş değildir. 

Değerli senatörün buyurdukları hususa gelince . 
Divana verilen yetki, yurt çapında denetim görevi 

yapan müfettiş ve benzerleri hakkında verilen 3 adet 
önergedeki miktarların düzenlenmesini öngörüyordu. 
Komisyonumuz, yurt çapında denetleme görevi gören 
müfettiş ve benzerlerinin yevmiyelerini artırırken,' 
yurt çapında hizmet gören bu müfettişlerin gittikleri 
yerlerdeki otel vs. masraflarının karşılanması amacını 
güdüyordu. Aynı il hudutları içerisinde görev gören 
müfettişler için bu bahis konusu olmadığına göre, Büt
çe Karma Komisyonu bunu kabul etmemişti. 

Tekrar arz ediyorum; Divana verilen yetki, Cum
huriyet Halk Partili, Adalet Partili ve diğer bazı ar
kadaşlarımızın, yurt çapında hizmet gören müfettiş
lerle ilgili olarak verdikleri 3 önergeyi birleştirmek, 
bağdaştırmak amacmı güdüyordu. Bir maddî hata 
mevcut değildir. 

Kaldı ki Sayın Başkan mı, bu haliyle de önerge gi
der artırıcı nitelik taşıdığı cihetle Anayasanın 94 ncü 
maddesi gereğince teklif edilemeyeceğini de ayrıca 
ar?; ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 

'(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
P AŞK AN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Atalay ve Sayın Müezzinoğlu tarafından ve

rilmiş olan bir başka önerge daha vardır. Sayın Mü
ezzinoğlu önerge üzerinde açıklama da yapmıştır. 
Okutuyorum efendim : 

Başkanlığa 
Bütçe Kanun tasarısının 35 nci maddesinin (g) 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Kayseri Kars 
Ziya Müezzinoğlu Sırrı Atalay 

«Madde : 35/y 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu madde

sine göre verilecek tazminatın hesabında yeni kadro 
aylık tutarları esas alınarak söz konusu maddeye gö
re oranlar yeniden tespit edilinceye kadar, fiilen öde
nen aylık ücretleri esas alınır.» 

Gerekçe : 
Tasarı metnindeki bu hüküm 7244 sayılı Kanunun 

1 nci maddesine dayandırılmaktadır. Oysa 7244 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle Sayış
tay Genel Kurulu ve Danıştay tarafından da bu bende 
göre ödenecek yevmiyelerde öngörülen sınırlamanın 
geçerli olmadığı karara bağlanmış bulunmaktadır. 
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BAŞKAN — Değiştirilmesinin şekline dair de bir 
metniniz yok, verdiğiniz önergede. Değiştirilmesini is
temişsiniz, ama şu şekilde diye bir metin yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Var Sayın Başkanım; 
evvelâ onu okutturdunuz ya... 

BAŞKAN — Var mı efendim, ben fark edeme
dim, mümkündür. 

O halde Komisyona soruyorum; katılıyor musunuz 
efendim?. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Başka
nım; 

(g) Bendi bir zorunluğun tabiî icabı olarak gel
miştir. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre verilecek 
olan tazminatların oranları henüz saptanamamıştır. 
Bu nedenle 7244 sayılı Kanundaki miktarlar bir baz 
olarak alınmaktadır. Bir mecburiyetin ifadesi olarak bu 
bente alınan hükmün kalmasında zorunluk vardır. 

Bu nedenle önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON (İz
mir Milletvekili) — Sayın Başkan; 

Bundan önceki bütçe kanunlarında benzeri hüküm 
mevcuttur. 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesi bu 
hükümle ihya edilmemekte, ancak orada gösterilen bir
takım rakamlara atıfta bulunulmaktadır. Bu itibarla 
katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efendim. 
Bir önerge daha var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1976 yılı Bütçe Kanun tasarısının 35 nci madde

sinin (c) fıkrasına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Bakanlıklar merkez teşkilâtında dahil kontrolör
ler» ibaresinden sonra, «belediyelerdeki teftiş heyet
lerine dahil müfettiş ve müfettiş muavinleri.» 

Gerekçe : 
Bahsedilen kanun metnine Sosyal Sigortalar Ku

rumu müfettiş ve muavinleri alınmıştır. Aynı görevi 
daha güç koşullarda ifa eden bu personele de hakla
rının verilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

Samsun Manisa 
Refet Rendeci Ruhi Tunakan 

BAŞKAN — Sayın Veli Uyar tarafından da aynı 
mahiyette bir önerge verilmiştir. 

Bu itibarla komisyon önergeye katılıyor mü?. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Katılıyoruz 
efendini. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON (İz

mir Milletvekili) — Sayın Başkan; 
Genel ve Katma bütçeleri müzakere ediyoruz. 

Bununla ilgili cetveller söz konusudur ve bu cetvel
lerle ilgili ibareleri konuşuyoruz. Mahallî idarelerle iliş
kisini bulamıyorum. 

Bu itibarla katılmıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

(«Oylama yenilensin» sesleri). 
Tereddütünüz varsa tekrarlayacağım.. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Oylama ayağa kalkmak 

suretiyle yeniden yapılsın efendim.. 

BAŞKAN — Farketmiyor efendim. Ayağa kalk
mak bizim için daha karışıklık oluyor. Lütfen herkes 
yerine otursun. Bir defa daha oylayacağım. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Bakanlıkla alâkası yok 
Sayın Başkanım; Sosyal Sigortalar Kurumu müfet
tişleri var orada. 

BAŞKAN — Görüşme bitti, oylamaya geçtik efen
dim. 

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Bir önerge daha var; fakat ıkiside aynı mahiyette 
olduğu için Sayın Uyar'ın önergesini okutmuyorum. 
Reddedilmiştir efendim. 

Maddeyi okunduğu şekliyle 35 nci madde olarak 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkanım, bir 
cümle söyleyebilir miyim? Sayın Başkanım, genel büt
çeden söz ediliyor. Sosyal Sigortaların genel bütçey
le ne alâkası var?. 

Önergem var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bir önergeniz vardı; daha evvel okut

tuğum önerge ile birleşti. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Önergem var Sayın Baş

kanım. Biraz evvel ifade ettim; evvel vermiştim. 
BAŞKAN — Bunda Riyasetin ne kusuru var?. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Kürsüde izah etmiştim 

Sayın Başkanım. Bir önerge vermiştim. O fıkra hariç. 
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BAŞKAN — Efendim muameleyi yeniden ele al 
mak için bir sebep de görmüyor. 

VELt UYAR (Yozgat) — Efendim şimdi kürsüde 
izah etmiştim. Arkadaşlarım önerge vermemi söyle
diler. 

BAŞKAN — Maddenin tekrar oylanması, tekrar 
müzakeresi teklif ediliyor. Bu teklifi evvelâ usul ola
rak oylarınıza sunuyorum. Maddenin, tekrar görüşül
mesi; bir önerge için yapılan oylanmanın iptali isteni
yor. Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

ikinci kısım : Kamu personeline ilişkin hüküm
ler : 

Birinci bölüm : Aylıklara ve kadrolara ilişkin hü
kümler : 

Katsayı esası : 
Madde 36. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının ay
lık tutarlarına çevrilmesinde (9) katsayısı ve 14.7.1964 
tarih ve 500 sayılı Kanunun 17 .6 .1965 tarih ve 
1908 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde 
zikredilen gösterge tablolarına (1) katsayısı uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge var. 
Söz isteyen Sayın Sırrı Atalay, buyurun efendim... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Katsayı ile ilgili olarak biçimsel ve esas yönün
den olmak üzere 2 hususta düşüncelerimi arz etmek 
istiyorum. Bir önerge vermiş bulunuyorum. Önerge 
ile, katsayının 10 olarak değiştirilmesini istemekte
yiz. Katsayı, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 
154 ncü maddesine göre bir sistem olarak getirilmiş
tir. Katsayının bütçeler yasalarında yer almasının 
nedeni 657 sayılı Yasanın'154 ncü maddesi gereğidir. 
Katsayı, bir sistemdir. Kamu personelini hayat pa
halılığı ve ekonomik şartlarla Devletin malî gücü 
oranında veya karşısında nasıl bir güvence altında 
tutulacağını tespit eder. Bu yönü ile katsayı ile ilgili 
hükümler bütçenin bir maddesi veya faslı değildir. 
Bütçenin herhangi bir madde ve faslından uzak bir 
kamu personeli statüsüdür. 

Bir kamu personeli statüsü olduğu içindir ki, 
Anayasanın 94 ncü maddesi son fıkrası hükmü ile 
ilişkisi söz konusu değildir. Anayasanın 94 ncü mad
desinin son fıkrası; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin genel kurullardan bütçeler görüşüldüğü 
sırada gider artırıcı, gelirler azaltıcı tekliflerde bu-

j lunmayacağıdır. Anayasanın 94 ncü maddesin geçmi
şin bir reaksiyon getirişi şeklindedir. 1950-1960 ara
sında iktidarlar muhalefetin ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin sözlerini kısma arzusu istika
metinde bütçe görüşmeleri sırasında maddeleri ve 
fasılları zorlayarak ve zorlama zorunluğunda kalarak 

I uzun uzun görüşme sağlanması üzerinde 1961 Ana-
I yasası yapıldığı sırada bu karşılıklı iki görüşün etkisi 

altında fasıl ve maddelerde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin Genel Kurullardan gider artırıcı 
gelir kısaltıcı tekliflerde bulunmayacağı. Bunun kar
şısında Hükümet ve komisyonlar böyle bir kayıtla 

I bağlı değildir. 

I Anayasanın 94 ncü maddesindeki bu hüküm eğer 
I Anayasanın belirli bir yorum dışında uygulanacak 
I veya yorumlanacak olursa, Anayasanın 91, 92 ve 64 
I ncü maddelerine ters düşer. O da Türkiye Büyük Mil-
I let Meclisi üyelerinin yasalar üzerinde görüşme hak-
I larını ortadan kaldırmış olur. Sanırım ki, Cumhuriyet 

Senatosunun değerli değerli üyeleri kendi yetki ve 
I haklarını kendi elleriyle ortadan kaldıramazlar. 

Kaldı ki, 657 sayılı Yasanın 154 ncü maddesi bir 
I sistemle beraber üç ayrı görüş getirmektedir. Birinci 
I fıkrasında 154 ncü madde: «Sınıflara ait gösterge 

tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık tu
tarlarının çevrilmesi, için tek katsayı uygulanır. Bu 
katsayı her yıl, memleketin ekonomik gelişme
si, genel geçim şartları ve Devletin malî im-

I kânları gözönünde tutularak Genel Bütçe Kanu-
I nu ile tespit edilir.» Dikkat buyurulursa katsayı 
I değişmesi Emeklilik Kanunu hükümleri dışında aylık-
I larda artış ve eksiliş sayılamaz. 657 sayılı Yasa bir 
I sistemi getirirken, o sistemin Anayasanın 94 ncü 
j maddesinin son fıkrası hükmünü düşünerek katsayı 
I prensibinin bir bölüm veya fasıl olarak anlaşılama-
I yacağmı, zira, katsayı değişmesinin Emekli Kanu-
I nundaki hükümlerinin dışında aylıklarda, (üstüne 
I basa basa ifade ediyorum) aylıklarda artış ve eksi-
I üş sayılmayacağını açıkça tespit etmiş bulunmakta-
I dır. Bunun açık manası şudur: Katsayı ile ilgili hü-
I kümler fasıl veya maddeler değildir. Bir yasa hük-
I müdür. Bir yasa hükmü gibi Türkiye Büyük Millet 
I Meclisinde Anayasanın 94 ncü maddesine rağmen, 
j ona ters düşmek şeklinde değil, bir prensibin, bir 
I sistemin yerinde görüşülmesini tespit için yasa ko

yucusu getirmiştir. Eğer. yasa koyucusunun amacı bu 
I olmasaydı, sistemden sonra katsayısı değişmesi, 
I Emekli Kanunu hükümleri dışında aylıklarda artış ve 
I eksiliş sayılmaz hükmünün getirilmesinin nedeni ne 
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olacaktı ve niçin bu hüküm gelmiş olacaktı?.. Hü
küm böylelikle Genel Kurullardan bu konu üzerinde 
geniş tartışma açılacağı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin Anayasasının 91 nci maddesi gere
ğince gerekli tasarruflarda bulunmak üzere Gtnel 
Kurulun önünde oylama isteyebilecekleri, önerge ve
rebilecekleri ve bunların oylanmasıdır. 

Nitekim, çok değerli Maliye Bakanı Sayın Yılmaz 
Ergenekon, milletvekili bulunduğu sırada 29 Mayıs 
1974 tarihinde Sayın Öztürk, Sayın Cesur, Sayın 
Parlar'la beraber katsayının o zaman ki şartları, 2 
yıl önceki hayat pahalılığının bugünküne nazaran çok 
az olduğu bir dönemde 11 olarak değiştirilmesini 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer kanadında 
yani, Millet Meclisinde istemiş idi. Sayın Er
genekon, önergesinde katsayının 11 olarak tespui-
ni isterken, benim şimdi huzurunuza getirmiş oldu
ğum Anayasa hükümlerini ve 657 sayılı Yasanın 154 
ncü maddesinin bağlayıcı hükmünü de göstermiş 
değildi. Demokratik Parti kontenjanından Başkan-
vekili. Sayın. Öztürk. Anayasaya aykırılık iddiası ile 
önergesinin oylanmayacağını ifade üzerine, herhalde 
Sayın Ergenekon, (o zaman ki, görüşlerini bilemiyo
rum 11 sayıyı gerçekten ne nedenlerle ifade etmiştir) 
sahip çıkmamış ve 657 sayılı Kanunun Anayasanın 
diğer hükümlerini göstermemiş bu nedenle önergesi
nin 03'lanmamasınm tebliği üzerine, bir görüşme de
ğil. Cumhuriyet Halk Partisininin bu konuda hiçbir 
girişimi olrnamaksızm Demokratik Partili bir Baş-
kanvekilinin önerge Anayasanın 94 ncü maddesine 
aykırıdır, oyiamıyorum demesi üzerine mesele orada 
kesilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, konunun biçimsel yönünden bu açıklama-
sından sonra izin verirseniz es? s ile ilgili görümlerimi 
ifadeye çalışayım. Biçimsel yönde aykırı bir görüş 
ileri sürülür ise önergemizin okunmasından sonra, 
bu konuya tekrar değinmek fırsatını bulabileceğim. 

Hayat pahalılığının hangi ölçülerde arttığın; ay
rıca rakamlar göstererek fiyat endeksleri, toptan fi
yat endeksleri, büyük şehirlerde şu nispette ve şu öl
çülerde azalmış veya çoğalmış; fiyat artışları hangi 
ölçülerle çekilmez bir duruma gelmiştir tartışmasının 
yapılmasına lüzum yok. Vaktim kısa olduğu için 
gayet kısa geçeceğim. 1967 Bütçe Kanun tasarısının 
çeşitli bentlerinde, çeşitli hükümlerinde, gerekçesinde, 
çeşitli yerlerinde fiyatlar o şekilde önemle artmış bu
lunmaktadır ki, falan, falan, falan... Konulardan 
gerekli artışları. 4 katı yapmak üzere Maliye Bakanı 
yetkili kılınmışın. Şimdi, bunların fihristini veyahut 
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| sayılarını vermeyeceğim. İki tanesine önergemizde de
ğinmiş bulunuyorum. Fiyat artışını önleyebilmek için. 
Devlet personeline katsayısında bir artırma yapmama 
bir araç değildir. Söz gelimi kamu personelinin aylık
larında artış yapabilecek olan katsayı dondurulması 
eğer bir nispet içerisinde, bir görüşe göre, fiyat artı
şını durduracak ise, Anayasaya aykırı olarak Ana
yasanın eşitlik ilkesine ve angaryanın bir kimseye. 
bir zümreye veyahut bir kesime yükletilmeyeceği 
ilkesine dayanarak hemen diyelim ki, külfetleri top
lumun, 40 miiyon toplumun bir kesimine çektirmeye 

I ve fiyatları dondurmak için kamu personeli seçip, 
bu mahrumiyeti ve bu külfeti sadece sen çekeceksin.... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, süreniz doldu efen
dim... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Demeye hakkı
mız yoktur. Bu adalete uymaz. Eğer, gerçekten fi-

i yatların durdurulması ve hayat pahalılığının çaresi 
aranıyor ise, Devlet memurlarını bunun için kurban 
olarak göstermeye hakkımız yoktur. Tedbir genel 
olarak alınır, tedbir adaletli olarak alınır. Asgarî ge
çim hadlerindeki değişiklik suretiyle kamu personeli
nin durumunda değişiklik yapılacağı ve hatta Sayın 
Başbakan, Sayın Maliye Bakanı bunun katsayı artı
mından daha etkili olacağı hususundaki... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bağlayınız efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bağlayayım efen

dim. Geçerlikte mevcut değildir. Çünkü, asgarî ge
çim şartları hadlerindeki yapılacak değişikliğin, han
gi ölçülerde ve ne nispetlerde kamu personelinin ha
yat pahalılığı karşısındaki durumunu hafifleteceği ve 
eziyeti bir nispet hafifleteceği yolunda ciddî rakam
lara dayanır belgesel verilerde bize getirmiyorlar. 
Sadece beyanlardan ibaret, sadece tatlı rüya şeklinde. 
Durum daha iyileşecektir. Durumun, gerek psikolojik 
yönünden, gerek etki yönünden gerçekten, eğer ha
fifletilmesi ve bir kesime külfetin yükseltilmemesi is
teniyor işe, katsayısının 10 olarak değiştirilmesi lâ
zımdır. Burada bir çelişki içinde değiliz. Cumhuriyet 
Halk Partisinin... 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Karma Komis

yondaki üyeleri 11 olarak öneride bulunmuşlardı, 
kabul, görmemiştir. A. P. ve MC'nin diğer kanatları
nın. oyları üzerine reddedilmiştir. 

Şimdi biz, gerek hayat pahalılığının ağır şartlan, 
gerek ekonominin içinde bulunduğu şartları göz 
önünde bulundurarak, en asgarî ve en makul şekli 2 

j yıl önceki Sayın Ergenekon'un ifade ettiklerinin ve 

696 -



C Senatosu B : 39 

talep ettiklerinin aşağısında olmak üzere 10 katsayı
sını teklif ediyoruz. Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulundan anlayış bekliyorum. 

Saygılar sunarım... (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 

Sayın Atalayün teklifini okutuyorum. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS

MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Okutamaz-
sınız Sayın Başkanım. Müsaade eder misiniz efen
dim? Sayın Başkanım; teklifin okunabilmesi için tek
lif sıfatını, niteliğini ihraz etmiş olması lâzım. Ana
yasanın 94 ncü maddesi, üyelere gider artırıcı, gelir 
eksütici nitelikte teklif veremeyeceklerini amir bu
lunmaktadır. Anayasanın 94 ncü maddesinin bu açık 
ve kesin ifadesi karşısında, Divanınıza takdim bu-
yurulan önerge, teklif niteliğini ihraz etmemektedir. 
Bu nedenle, teklif niteliğini kazanmayan bir önerge
nin okunması mümkün değildir. Arz ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, Cum

huriyet Senatosunun üyesi olmayan bir arkadaşımı 
zın usul yönünden.. 

BAŞKAN — Komisyon üyesi sıfatıyle efendim... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında sizin 

davranışlarınıza dirsek çekmesi mümkün değildir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANT İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Henüz riyaset tutumunu saptamadı. 
tayin etmedi efendim... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, kaldı 
ki, biraz önce verilmiş bulunan bir önerge içinde, Ko
misyon Başkanı aynı öneride bulundu, «Anayasaya 
aykırıdır» dediler. Siz, gerçekten Anayasaya saygılı 
bir Başkan olarak Komisyon Başkanının bu öneririne 
rağmen, bu önergeyi okuttunuz. Genel Kurul oylarıy-
le bu konuya ışık tuttu ve kararını verdi. Saym Ko
misyon Başkanı izin versin de Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu serbest reyleriyle burada hakemliğini 
yapsın. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, müsaade 
ediniz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım, bir dakika izninizi rica ediyorum. 

Bendeniz burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Bütçe Karma Komisyonu Başkanı olarak bıılu-
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nuyorum. Yüce Senatomuzun Komisyonunun da Baş-
kanıyun bendeniz. Bir usul tartışmasına değil, bir 
Anayasa hükmünü hatırlattım Komisyon olarak; bu 
bemm görevimdir. 

Elbette ki. Yüce Senatomuzun yetki, ve görevleri
ne müdahale etmek aklımızdan geçmez. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, noktai nazarınız an
laşıldı efendim. Karşılıklı mütalaayı da dinledik. Ri
yaset henüz tutumunu daha bildirmedi, lütfediniz 
önergeyi okutayım. 

Şimdi, verilen teklif gider artırıcı mahiyette ise. 
kabul edilmez ve oylanmaz. Oylanmaz diyorum, gi
der artrıcı teklif verilmez. Mahiyeti bu. Ancak, ve
rilmiş bir teklif, önümüzde bir evrak mahiyetinde bir 
yazı var. Bunu zabıtlara almaya mecburum. Muame
le görmemesi başka şey. zabıtlara alınması başka şey. 
Bu itibarla, gerekçesi üzerinde ayrı muamele yapa
cağım. Sadece kısa olan teklifi zabıtlara alacağım. Ya
ni, ileride verilen teklif gider artıcı mahiyetteydi, de
ğildi gibi bir şeye maruz kalmasın, dosyada mahfuz 
kalsın ve zaptedilsin için bunu yapmaya mecburuz. 

Yüksek Başkanlığa 
1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 37 nci maddesi

nin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesini say-
g'ylc arz ederiz. 

Kan Afyon Karahisar 
S»rn Atalay Mustafa Çelik 

Bursa Kars 
Şebib KaramııHaoğlu Muzaffer Şamiloğlu 

Değişikliğin gerekçesini ekte özet olarak takdim 
ediyoruz. Değişikliğin yasal, teknik ve hukuk yönün
den zorunluluğuna sözlü olarak açıklayacağız. 

Madde. 37 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık 
tutarlanna çevrilmesinde 10 katsayısı ve 14 . 7 . 1964 
tarih ve 500 sayıl: Kanun 1 7 . 6 . 1975 tarih ve 1908 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde zikredi
len gösterge tablolarına (1) katsayı uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Atalaym bu teklifine merbut 
olan gerekçe daktilo ile yazılmış dört adet sayfadan 
ibaretti!. 3u yanlarını da herhangi bir değişiklik ih
timalini de önlemek maksadıyle paraf ettim zabıtlara 
alınması için 7ab:t Müdürlüğüne veriyorum. 

( A ) 
37 nci Madde Değişikliği Gerekçesi 

— Biçim Yönünden — 
Anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye

leri Bütçe Kanunu tasarılarının Genel Kurullarda gö 
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rüşülmesi sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri 
azaltıcı teklifleri yapamazlar şeklindeki İçtüzükde 
aynen yer alan 94 ncü maddesindeki son fıkra kuralı 
Yasama Meclislerinin yasa yapmadaki temel yetkile
rini ortadan kaldırmış değildir. 196C1 öncesi yasama 
organlarında bütçe görüşmelerinde belli süre içinde 
muhalefete söz sınırlaması uygulaması muhalefetin 
söz almada çeşitli davranışta bulunmaları üzerine, 
bütçenin bölüm ve fasılları üzerinde ayrı ayrı konuş
malar ve bunlar üzerinde «teklifler» önlenmiştir. Kat
sayısı ise Bütçe Yasa tasarısının bölüm ve fasılları 
içinde değil, sözü edilen yasa tasarısında 37 nci mad
de olarak ayrıca yer alan «bir sistemdir» kaynağı 
657 sayılı yasanın 154 ncü maddesidir. Bu madde 
«Sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge 
rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesi için tek 
katsayı uygulanır. Bu katsayı her yıl - memleketin 
ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve devle
tin malî imkanları gözönünde bulundurulmak sure
tiyle Genel Bütçe Kanunu ile tesbit edilir. 

Katsayı değişmesi, emekli K. hükümleri dışında 
aylıklarda artış ve eksiliş sayılmaz, «kuralını koy
muştur. Katsayı, Kamu Personeli için bir parasal 
sorun veya bütçede «gider artırma» değildir. İkinci 
fıkra bir yasal «sistem» tanzim etmiştir. Üçüncü 
fıkra kesin bir şekilde katsayı değişmesinin aylık
larda bir artış ve eksiliş niteliği taşımadığını muh
kem olarak göstermiştir. 154 ncü maddedeki yasa 
koyucusunun «artış ve eksiliş sayılmaz» kuralının 
neye karşı, başka bir deyimle niçin metin içinde yer 
aldığını anlamak güç değildir. «Anayasanın 94 ncü 
maddesinin son fıkrasında da tüzükte yeralan Türki
ye Büyük Millet Meclisi Üyelerini bağlar» hükmü 
katsayısı için geçerli olmadığını göstermektedir. 
154 ncü maddenin 2 nci fıkrası «sistemi» son fıkra 
«sistemin» geçerlik yönünü kapsar. 

Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de
ğiştirme tekliflerini yapamaz kuralını «yorumlar» 
katsayı için uygulamaya kalkışırsak, yasanın 154 
ncü maddesini ortadan kaldırmakla kalmayacak, ya
sa maddelerinin yasama organlarında görüşülmesini 
ciddî şekilde sınırlamış olacağız. 

Bütçe Karma Komisyonuna ve Hükümete açık 
tutulan yetkiyi üyeler için genel kurullardan esirge
mek, genel kurulların üyelerin yasa yapma iştirakini 
önlemek olacaktır. Bu da Anayasanın 92. 64 ve 91 
nci maddelerine hem aykırı hem de değiştirici nitelik
te olacaktır ki, ağır ve haksız bir davranış olur. Üye
ler ve Genel Kurullar yetkilerine sahip çıkmasını 

bileceklerdir. Anayasanın İşaret ettiğimiz ve yukarı
ya aynen aldığımız 657 sayılı Yasanın 154 ncü mad
desi «katsayısı» için özel hükümle özel bir statü ta
nımıştır. Görüşülme ile teklifte bulunmayı sınırla
yan hükümlerin uygulanmayacağını berrak bir şe
kilde göstermiştir. Bütçe kanunlarında gösterilmesi 
VJ kamu personelinin güvence statüsü olarak saptan
ması değişikliğin azalma ve çoğalma sayılmayacağı 
kuralı karşısında Bütçe Kanunu tasarısının 37 nci 
maddesinde gösterilen katsayı üzerinde görüşmelerin 
zorunluluğu kadar değiştirge önergelerinin görüşülüp 
oylanmalarının zorunluluğu vardır. Görüşülme ve 
önergelerin oylanmaması Anayasa ve sözünü ettiği
miz yasanın 154 ncü maddesine aykırı olacaktır. Bu 
nedenle, 37 nci madde üzerinde 657 sayılı Yasanın 
154 ncü maddesine uygun olarak önerge vermiş bu
lunuyoruz. Görüşmelerden sonra oylanmasını istiyo
ruz. 

_ B — 

37 nci madde değişikliği gerekçesi 

— Esas yönden — 

Devlet Memurları aylığının ülkenin ekonomik ge
lişmesi, genel geçim şartlarıyle her yıl genel bütçe 
kanunu ile düzenleneceği 657 sayılı Kanunun 154 ncü 
maddesi ile tespit edilmiştir. 

Hayat pahalılığı, toptan eşya fiyat artışı ve geçim 
indekslerinin artış oranlarının tartışılmasına haceL 
kalmaksızın, günlük yaşantının tüm alanlarında etki
siyle belirli şekilde ortadadır. Rakam ve istatistikle
rin çekilmesi dışında Resmî belge niteliğindeki Büt
çe kanunu tasarısında hayatın hangi ölçülerde paha
lı olduğu tespit edilmiştir. Sayısız örnekler içinden 
(19 ncu maddedeki... önemli fiyat artışlarının gerek
tirdiği gider karşılığı...) faaliyetlerdeki ödeneklerden 
fiyatlarında önemli artışlar meydana gelmesi nedeniy
le (Bu ödenekler gerektiğinde Maliye Bakanlığın
ca dört katma kadar arttırılabilir...) alınabilir. Haya
tın ciddi ölçülerde pahalı haîe gelmesi nereye kadar 
da gideceği bilinmezken, ülkede yalnızca bir kesime 
külfetin yükletilmesi Anayasaya aykırıdır. Anayasa
nın 10 ncu maddesi ile Devlet, insanın maddî ve ma
nevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazır
lama, siyasî, iktisadî, sosyal engelleri kaldırmakla yü
kümlüdür. Oysa devlet memurlarını, hayatın pahalılı
ğı ile kavga eder biçimde, zayıf bırakma istikame
tindedir. Geçen yıl, hayatın pahalığı için öngörülen 
önerilerine Maliye Bakanının unutmuş gözükmesi ve
ya oluşu ve oluru, bilinmeyen salık vermeleri gerçek-
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ten sosyal adalet anlayışına ters düşer niteliktedir. As- î 
garî geçim haddindeki değişikliğin, daha da yararlı j 
olacağı ciddî ve akılcı hesaplara dayanmayan, geçiş
tirici sözler niteliğindedir. Asgarî geçim haddindeki | 
değişikliğin kapsamı, yaygınlığı yönünden söylenen
ler Sayın Maliye Bakanının tam bir yıl önceki ünlü 
önergesinde ifade edilen gerçek ve gerçeklere ters 
düşmektedir. 

657 sayılı Yasa Devlet Memuriyetinin statü ola
rak, (Genel geçim şartları karşısında) muhafazasını 
öngörmektedir. Genel geçim şartlarındaki değişikliğe 
paralel olarak getirilen sistem (kat) sayıdaki artışlar 
düzenlenir. Bu yasal zorunluluktur. 657 sayılı Yasa
nın 154 ncü maddesi yürürlükte bulunduğu sürece 
devlet memurlarının genel geçim şartları karşısında 
hayatın pahalılığının ölçüsünde, (kat sayı) i!e adalet- ı 
li şekilde «hayat» şartları düzenlenir. Bütçe kanunun
daki (yan ödemelerin) veriliş şekli, devlet memurları
nın çok üst kademesinde ve bazı kesimlerinde çok i 
önemli farklılıklar yaratma istidadındadır. Zira az j 
sayıda yüksek dereceli bir kesim memur yan ödeme j 
büyük rakamlarından yararlanacaktır. Asgarî geçim J 
haddinde değişikliğe sosyal adaletin gereği olarak tat
biki gereklidir. Ancak, «katsayısıyle» ilgili yasal ted
biri geciktirilemez ve önlenemez. Fiyat artışlarını kat 
sayı artışı artırır iddiası gerçeklik taşımaz, memur 
eline asgarî geçim haddi değişikliği ile daha çok pa
ra geçer» karşılığı apaçık bir çelişki olduğu kadar, 
iddiayı mesnetsiz hale getirir. Katsayının artışı veya 
aynen kalışı bir «fiyat önleme» makanizması olamaz. 
Zira bu «fiyat önleme tedbiri toplumun bir kesimine 
«cereme» olarak ödetilemez. Gelir vergisi diliminin 
en büyük kesimlerinden biri olan kamu personelinin 
ekonomik çıkmazda kaderine razı edilmesi kuşkusuz 
ki, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin «rahatça» kabul 
edebilecekleri bir durum olamaz. Katsayısı arttırıl
ması adaletin gereği olacaktır. Yasa anlayışımız gere
ği olacaktır. Kamu personelinin en azından ızdırap 
çekmesinin önlenmesinin gereği olacaktır. Anayasa
nın eşitlik ilkelerinin gereği olacaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka teklif?... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Önergeyi oylamıyor 

musunuz?... 
BAŞKAN — Oylamıyorum efendim. 94 ncü mad

denin... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, biraz 

önce Komisyon Başkanı... 
BAŞKAN — Yanlışı kendinize emsal almayınız. 

Onu Riyasetin kusuru olarak kabul ediniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Olur mu Sayın Baş
kan?... 

BAŞKAN — Yani, yanlış da devam edemeyiz. 
Bir hususiyetim var benim, bunu değerli arkadaşlarım 
daha evvelki tatbikatımla da görmüşlerdir; kusur iş
lemeyen, elinden hata çıkmayan ne müessese olur, 
ne şahıs olur. Riyaset de çeşitli şeyler içerisinde atla
yabilir, hata edebilir; ama bunda İsrar etmemesi fa
zilettir. Ben ısrar etmiyorum, düzeltiyorum efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul meselesi bitmiş 
bulunuyor. 

BAŞKAN — Şimdi bakınız okuyorum efendim. 
Bu elimizdeki Tüzüğün 94 ncü maddesinin... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Lütfediniz Sayın Atalay, bende ik
mal edeyim sözümü. Münakaşa konusu olan 94 ncü 
maddenin son fıkrasıdır. Bakınız okuyorum; herhan
gi bir iltibasa, yanlış anlamaya mahal verecek vasıf
ta değil. «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Büt
çe kanunu tasarılarının Genel Kurullarda görüşülme
si sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı 
teklifler yapamazlar.» Bunu «yapamazları» oylanmaz 
anlamında alıyorum, yapmış olduğunuz teklifi de zap
ta aldım. Bu itibarla, yani açık seçik bir hüküm. 
Bunun bilmiyorum tartışılacak neresi var? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, gi
der artırıcı olmadığını 657 sayılı Yasanın 154 ncü 
maddesinin son fıkrası olarak açıkça ifade ettim. 
Katsayının değişmesi Emekli Kanununun hükümleri 
dışında aylıklarda artış, eksiliş sayılmadığı, bunlarda 
artış olmadığını Yasa ifade etmiş. 

BAŞKAN — Bütçeye bir yük getirmiyor mu efen
dim?... Yani bir karşılık bulmak lüzumu hâsıl olmu
yor mu?... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yasa onu düşünmüş 
sayılmaz diyor. Bu bir istisna getirmiş. Katsayı artı
şı değişiklik sayılmaz, bir artış sayılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu kadar anlaşılması 
açık, seçik olan bir hususu ne diye diretiyorsunuz. 
Sayın Atalay verdiğiniz, teklifte, katsayı 9'dan 10'a 
çıkarsa Türkiye Cumhuriyetinin 1976 Bütçesine bir 
ilâve gelmez mi?... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yasa... 
BAŞKAN — Efendim kanun var, o ayrı. Tüzük

ten bahsediyorum. Efendim kanun ayrı şey, tüzük 
ayrı şey. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasanın 94 ncü 
maddesine... 
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BAŞKAN — Evet. rica ederim. Ben bu konuda 
anlayış gösterdim. Sizin vermiş olduğunuz takriri za
bıtlara aldım. Yani, bir abesle iştigal eder gibi bura
da meseleyi uzatmakta bence mahai yok. Ortak bir 
çözüm yolu bulduğumu da sanıyorum. Lütfediniz de
vam edelim etendim. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kadrolar ve kadro değişikliği : 
Madde 37. — a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanu

nu ile kurumlara tahsis edilip intibak işlemlerinde 
kullanılmış bulunan kadrolar ile 197!, 1972, 1973, 
1974 ve Î975 malî yılları bütçe kanunlarının ilgili 
maddeleri hükümleri uyarınca kurumlara tahsis edil
miş olan kadrolar, 1976 malî yılı içinde de geçeni
dir. 

b) 1 5 . 5 . 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanun ile 
kanun hükmünde kararnamelere göre intibakı yapı
lan personelin aylıkları, kurumlara tahsis edilen kad
rolara müsteniden, söz konusu kanun ile kararname
lerin intibak hükümlerine göre tespit edilen derece
leri üzerinden ödenir. 

Ancak, 657 sayın Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanun ile eklenen ek geçici maddeler ile 
15 . 5 . 1975 tarih ve 1897 sayılı Kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelere göre yapılan intibaklarda 
ortaya çıkacak hatalar veya itirazlı işlemler ile kazaî 
mercilerce verilen kararlara göre düzenlenecek düzel
tilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas alınır. 

c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi hükümleri uyarınca alman 13 . 11 . 1971 ta
rih ve 7/3434 saydı Kararname ile bu kararnameyi 
değiştiren ve değiştirecek olan kararnamelerde yer 
alan hükümlerin uygulanmalına devam olunur. An
cak, her kurum için bu fıkra gereğince rnalî yıl için
de birden fazla kararname çıkarılamaz. 

d) Genel ve katma bütçeli kuruluşlar kadroların
da mevcut merkez ayniyat saymanlıkları ile Maliye 
Bakanhğma bağlı saymanlık müdürlükleri ve sorum
lu saymanlıklarda istihdam olunan memurlardan Ma
liye Bakanlığınca gerekli görülenlerin kadroları ilgili 
kuruluş kadrolarından tenkis edilerek Maliye Bakan
lığı kadrolarına eklenir. Bu kadrolarda istihdam olu
nan memurlardan istekli bulunanlar müracaatları üze
rine, bu suretle Maliye Bakanlığına devredilen kad
rolara naklen atanarak, aynı saymanlık müdürlükleri 
ile sorumlu saymanlıklar ve merkez ayniyat sayman-
1 iklarında görevlendirilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 
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Madde 38. — A) Kurumlara tahsis edilmiş bulu
nan kadrolardan değiştirilmesi gerekli görülenler, söz 
konusu kadroların boş olması, şahsa bağlı olup da ip
tal edilmesi gereken kadrolardan olmaması ve "arala
rında dört dereceden (4 dahil) fazla fark bulunma
ması kaydı ile, ilgili kurumun teklifi, Devlet Perso
nel Dairesinin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca 
aynı veya diğer bir sınıftan veya değişik derece ve 
unvanlı kadrolar olarak değiştirilebilir. 

Ancak, geri verilecek veya ihdas edilecek kadro
lardan herhangi birinin 1 - 4 derecelere girmesi halin
de, değiştirilmesi gerekli görülen kadrolar, yukarıda 
belirtilen kayıtlara uyulmak suretiyle ilgili kurumun 
teklifi. Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakan-
hğmın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
aynı veya diğer bir sınıftan veya değişik derece ve 
unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. 

Kurumlar malî y.l içinde 2 defadan fazla kadro 
değişikliği talebinde bulunamazlar. 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 34 ncü maddesine göre «Genel Kadro Kanunu» 
çıkıncaya kadar : 

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilen 
kadrolara intibakları yapılan Devlet Memurları bu 
kadroların tahsis edildiği görevin eski unvanlarını ta
şırlar.-

b) İntibakların yapıldığı sırada kuruluş kanunla
rının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi hükümlerine dayanılarak başka görevlerde 
çalıştırılanlar fiilen ifa ettikleri görevin unvanını mu
hafaza ederler. 

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

Kadro ihdas ve iptali : 
Madde 39. — A) Malî yıl içinde aşağıdaki hal

lerde, kadro değişikliği suretiyle kadro temin edil
mediği takdirde, ilgili kurumun talebi, Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca kadro ihdas edile
bilir. 

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

b) Kurumların, durumlarına uygun boş kadro 
lan bulunmaması halinde askerlik görevinden döne
ceklerin yeniden atamalarının yapılabilmesi için; 

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

700 — 



C, Senatosu B : 39 11 . 2 . 1976 O : 1 

d) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1976 
yılı programında kurulması veya genişletilmesi öngö
rülen hizmet ünitelerinde veya önceden öngörülme
si mümkün olmayan zorunlu hizmet genişlemelerinin 
gerektirdiği ünitelerde istihdam edilecek memurlar 
için; 

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

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

a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi gereğince şahsa bağlı kadrolardan, unvan
ları 7/3434 sayılı Kararnamede ve ek ve tadillerinde 
yer alanların boşalmaları halinde, bu kadroların ip
tali ile kararnamelerdeki derecelerden kadro temini 
için, 

b) 13 . 1 1 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı Karar
nameye ek karar ile bu Kararnameyi değiştiren ka
rarnameler gereğince kurumlara eski kadroların ip
tali suretiyle tahsis edilecek kadrolar için. 

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

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Millet 
Meclisi, hâkimlik ve savcılık meslekleri ile Devlet 
Planlama Teşkilâtı personeline ait kadro cetvelleri : 

Madde 40. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Se
natosu, Millet Meclisi ve Devlet Planlama Teşkilâtı 
personeli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay. Sayıştay 
ve Yargıtay başkanlıkları ile Adalet Bakanlığında hâ
kimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu mes
lekten sayılan görevleri yapanların kadro cetvelleri 
bu kanuna eklidir. Bu kadrolar hakkında bu kanu
nun kadrolara ilişkin hükümleri uygulanmaz. An
cak, bu kanunun intibak formlarına müsteniden ay
lık ödemelerine ilişkin hükümleri saklıdır. 

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

Öğretim üye ve yardımcıları kadroları : 
Madde 41. — A) 1765 sayılı Üniversite Perso

nel Kanununa göre intibakı yapılan personele, ku
ruluş ve kadro kanunlarının anılan kanuna uygun şe
kilde değiştirilmesine veya yeni kadro kanunlarının 
çıkarılmasına kadar, söz konusu kanunun geçici 5 
nci maddesine göre aylık ödenmesine devam olu
nur. 

1868 sayılı 1975 malî yılı Bütçe Kanununun 57 nci 
maddesinin (b) fıkrasına göre eski kadroların iptali 
suretiyle ihdas olunan kadrolara atananlar, atandık
ları kadronun aylığını alırlar. 

B) Kuruluş ve kadro kanunları ile alınmış kad
rolardan boş olanlara atama yapılabilir. Ancak, ata
ma yapılacak kadronun, atanacak personelin 1765 
sayılı Kanunda öngörülen duruma uymaması halin
de, üniversite senatolarının (Aynı kanuna tabi diğer 
yükseköğretim kurumlarında üniversite senatosu yeri
ne geçen kuruluşların) isteği ve Maliye Bakanlığının 
teklifi üzerine, eski kadronun İptali suretiyle persone
lin durumuna uygun aynı unvanlı kadronun ihdasına 
Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

C) 1973 malî yılı Bütçe Kanununa ekli (L) cet
vellerinde gösterilen kadrolar, ilgili üniversite veya 
diğer yükseköğretim kurumunun isteği üzerine Ma
liye Ba'kanlığınca serbest bırakılabilir. 

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

Yurt dışı aylıkları : 
Madde 42. — Devlet memurlarının yurt dışı ay

lıkları, yurt dışında işgal ettikleri kadro derece ve 
kademelerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 nci 
maddesine göre atanmalarda kazanılmış hak aylık 
derece ve kademelerinin) yeni kurlarla yeni emsal
ler tespit edilene kadar 1973 malî yılındaki net tu
tarlarına 30 . 10 . 1975 tarihli ve 7/10720 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı ile tespit edilen emsaller uygu
lanmak suretiyle bulunacak miktarlar üzerinden ve 
söz konusu Bakanlar Kurulu kararında tespit edilen 
esaslar dahilinde ve aşağıdaki hususlar gözönünde 
tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memur
lara transfer edilecek yabancı para miktarını sabit 
tutmak amacıyle, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit 
edilene değin, Ocak 1973'teki kur ile transfer anın
daki kur arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni 
kurların tespitinden sonra doğacak kur faf klan aynı 
şekilde ödenir. Ve bu miktar «Para değeri değişik
liğinden doğan fark:» başlıklı bir sütunda gösterilir. 

b) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde karar
nameler veya 1897 sayılı Kanun hükümlerine göre 
intibak ettikleri dereceleri atandıkları veya işgal et
mekte oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerin
de olan memurların yurt dışı aylıkları, yurt dışı kad
ro derecelerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettik
leri veya kazanılmış aylık dereceleri yurt dışında atan-
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dıkları veya işgal etmekte oldukları kadro derece
lerinin üzerinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanu
nun 161 nci maddesinin kazanılmış hak aylık dere
celerinden daha aşağı derecelere atanan memurların 
aylıkları ile ilgili (B) bendi esaslarına göre işlem ya
pılır. 

c) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 
1897 sayılı Kanun ile değişik dördüncü maddesinin 
(B) bendine göre sözleşme ile istihdam olunan per
sonelin sigorta primlerinin hesabında, 506 sayılı Ka
nunun 77 nci maddesinde yazılı ödemelerin bürüt 
toplamı yerine varsa emeklilik müktesebine eşit de
rece, yoksa 15 nci derecenin birinci kademesine te
kabül eden aylık tutarları esas alınır. 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 
nci maddesi uyarınca malî yılı içinde emsaller yeni
den tespit edildiği takdirde, yurt dışı aylıkları Bakan
lar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihi takibe-
den ay başından itibaren, yukarıdaki esaslar dahilin
de ve yeni emsaller gözönünde tutulmak suretiyle 
ödenir. 

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

Madde 43. — 25 . 3 . 1970 tarih ve 7/414 sayılı 
Kararnameye göre staj ve tahsil için, kendilerine 
belli bir ödenek verilmek suretiyle yurt dışına gön
derilenlere, gidiş ve dönüş yollukları hariç olmak üze
re, 10 . 8 . 1970 tarihinden önce ellerine geçen döviz 
miktarlarını sabit kılmak amacıyle malî yıl içinde ya
pılacak döviz satışlarında 10 . 8 . 1970 tarihinden 
önceki döviz satış kuru ile bu tarihten sonraki dö
viz satış kurları arasındaki farklar 1976 malî yılı 
Bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir. 

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

Eski sözleşmeli yabancı personelin aylıkları : 
Madde 44. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ile uygulanmasına son verilen 4/10195 sayılı 
Kararnameye bağlı yönetmelik hükümlerine göre ve 
(E) cetvelinden alınan kadrolarda istihdam edilmek
te iken yabancı uyruklu oldukları için intibakları 
yapılmayan kimselerin, sözleşme ile çalıştırılmalarına 
devam olunabilir. 

Bunlara ödenecek sözleşme ücretleri, ilgililerin, 
hizmet süreleri, öğrenim durumları ve ihtisasları ile 
diğer nitelikleri gözönüne alınarak 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (B) bendi 

hükmüne göre Bakanlar Kurulu kararı ile tespit 
olunur. 

Yeni sözleşme yapılıncaya kadar ücretleri, 1976 
malî yılında; 1694 sayılı 1973 malî yılı Bütçe Kanu
nunun 28 nci maddesinin 2 nci fıkrası esaslarına gö
re tespit clunan tutarları üzerinden ödenir. 

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

İKİNCİ BÖLÜM : Sosyal yardım ve yan öde
meler. 

Aile yardımı : 
Madde 45. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 153 - 156 nci maddele
ri gereğince ödenecek olan aile yardımı 1976 malî 
yılında yalnız çocuklar için verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için (50) liradır. 

Eşlerden birinin 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 87 nci maddesi kapsamına giren kuruluşlar
da, toplu iş sözleşmesi gereğince memur olan eşden 
daha az miktarda aile yardımı ödeneği alması halin
de memur olan eşe beher çocuk için aradaki fark 
ödenir. 

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

Doğum yardımı : 

Madde 46. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 176 nci maddeleri gere
ğince ödenecek olan doğum yardımı (300) lira olarak 
ödenir. 

Eşlerden birinin 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 87 nci maddesi kapsamına giren kuruluş
larda, toplu iş sözleşmesi gereğince memur olan eş
den daha az miktarda doğum yardımı ödeneği alma
sı halinde memur olan eşe beher doğum için arada
ki fark ödenir. 

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

Mahrumiyet yeri ödeneği : 
Madde 47. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 195 ve değişik 196 ve 197 nci maddeleri 
uyarınca verilecek mahrumiyet yeri ödeneği ; 

a) Birinci bölgede, ayda (300) lirayı, 
b) İkinci bölgede, ayda (200) lirayı, geçemez. 
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B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel | 
Kanununun 158 - 160 ncı maddeleri uyarınca veri- I 
lecek mahrumiyet yeri ödeneği birinci derece için I 
(300) lira olarak tespit edilmiştir. 

C) Sağlik hizmetlerinin sosyalleştirildiği il ve I 
bölgelerde çalışan sağlık ve yardımcı sağlık persone
line 26 . S . 1963 tarih ve 6/2150 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile kabul edilen yönetmelik ve bu yö- I 
netmeliğe ek olarak çıkarılmış bulunan yönetmelik- I 
lerde tespit olunan esaslara göre «Mahrumiyet taz- I 
minatı» ;le «Seyyar hizmet tazminatı» ödenir. An- I 
cak, bunlara 657 sayılı Kanunun 196 ve 197 nci mad- I 
delerine göre tespit edilen «Mahrumiyet yeri ödene- I 
ği» nin daha fazla olması halinde «Mahrumiyet yeri I 
ödeneği» ödenir. I 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil- I 
mistir. I 

îkramiye ve mükâfatlar : I 

Madde 48. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 123 ncü maddesine göre çıkarılacak tüzük I 
yürürlüğe girinceye kadar; 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine I 
dair Kanuna göre verilen ve aynı kanunda belirtilen I 
nispet ve miktarlar uygulanmak suretiyle bulunacak I 
miktardaki ikramiyenin, 

b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 86 
ncı maddesi gereğince para mükâfatı öngörülenlere I 
yeni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarları- I 
na aynı Kanunun 86 ncı maddesinde belirtilen nis
petlerin uygulanması suretiyle bulunacak miktardaki 
para mükâfatlarının, ödenmesine devam olunur. I 

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

Yiyecek yardımı : I 

Madde 49. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 212 nci maddesine göre Yiyecek Yardımı 
Yönetmeliği çıkıncaya kadar Türk Silâhlı Kuvvetle
rinde (Jandarma dahil) görevli Devlet Memurları ile 
ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelere yiyecek yardımı 
karşılığı ayda 75 lira ödenir. 

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

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

J Fazla çalışma ücreti : 
I Madde 50. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 
I Kanununun değişik 178 nci maddesine ve Devlet Me-
I murları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine gö-
I re. Bakanlar Kurulu karanyle yürürlüğe konulan fazla 
I çalışma programlarına dayanarak saat başına yapıla -
I cak ödeme 2 liradan az, 15 liradan çok olamaz. 

I Özel yönetmeliklerine göre, Cumhuriyet Senatosu 
I ve Millet Mecisi personeline yaptırılacak fazla çalış-
I ma için ödenecek ücretlerde de bu miktarlar esas ah-
I mr. (Ancak, TRT'de çalışan personelin fazla çalışma-
I lan için saat başına yapılacak ödemelerin miktarı 4 
I liradan az 30 liradan fazla olamaz.) 

I B) En az •% 50 öğrenci kontenjanı artışına da-
I yalı ikili öğretim yapan fakültelerde, ikinci öğret im-
I de görev alan dekanlara 650, dekan yardımcısı ve mü-
I dürlere 500, fakülte sekreterlerine 450 ve diğer sınıf-
I larda bulunanlara 400, müstahdemlere 250 lira aylık 
I fazla çalışma ücreti ödenir. 

I C) Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fa-
I külte, yüksekokullar ve akademilerde gece öğrenimi-
I nin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve mü-
I dürlere 600, müdür yardımcılarına 450, fakülte sekre-
I terlerine 500, fakülte yönetim kurullarınca ve okul mü-
I dürlüklerince görevlendirilecek memurlardan yardım-
I cı hizmetler sınıfında bulunanlara 300 ve diğer sınıf-
I larda bulunanlara 400 lira aylık fazla çalışma ücreti 
I ödenir. 
I D) Emniyet Teşkilâtı Kanununda ve 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununun fazla çalışma ücretleriyle 
ilgili olan ve 1897 sayılı Kanunun (1) nci, maddesiyle 
değişik 178 nci maddesinde gerekli değişiklikler ya
pılıncaya kadar, 

1. Emniyet hizmetleri sınıfından iller ve bölge ku
ruluşlarında görevli personele ayda 1 540 TL. 

I 2. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez kuruluşun
da ve bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık ku
rumlarında veya birimlerinde görevli emniyet hizmet
lileri sınıfı personeli ile genel idare, eğitim, teknik ve 

I sağlık sınıfı personeline ayda 800 TL. 
Fazla çalışma ücreti verilir. 
Emniyet Teşkilâtında görevli emniyet hizmetleri 

sınıfı ile teknik hizmetler sınıfında görevli personele 
yukarıdaki fıkralara göre ödenecek fazla çalışma üc* 

I retleri, 
a) Görevin yapılması esnasında veya görevden do

layı hastalanma, yaralanma veya sakatlanma halle-
I rinde, 
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b) Yurt içinde yapılan hizmet içi eğitime katılma 
hallerinde, 

c) Sürekli görevle atamalardaki mehil müddetleri 
içerisinde kesilmez. 

E) Görevlerinin mahiyeti icabı, günün 24 saatin
de devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde 
çalışan personele ayda, fazla çalışma ücreti olarak 400 
TL. maktuen ödenir. 

Bu fıkraya göre ödenen aylık fazla çalışma ücret
leri, görev esnasında veya görevden yaralanma veya 

sakatlanma nedeniyle görevin yapılmaması hallerinde 
kesilmez. 

F) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu Ge
nel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye bütçele
rinden aylık alan memurlardan; görevlerinin niteliği 
icabı fazla çalışma günlerinin tespit ve bir programa 
bağlanması mümkün olmayan Orman Muhafaza Me
murlarına ayda 600 lira, telsiz teknisyeni, telsiz opera
törü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, telsizci ve 
telefon hat bakıcılarına Haziran - Ekim aylarına 
münhasır olmak üzere ayda 300 lira fazla çalışma üc
reti ödenir. 

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

G) Devlet memurları fazla çalışma yönetmeliği 
gereğince özel fazla çalışma programları hazırlanıp, 
Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konuluncaya ka
dar, 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun bi
rinci maddesine göre tam gün çalışma yapanlara ve
rilen tazminatın ödenmesine devam olunur. 

H) 19 . 7 . 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun 164 ncü maddesine göre, normal çalışma 
saatleri dışmda yapılacak gümrük işlemleri ve yük-
alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerin
den tahsil edilecek ücretlerin, aynı kanunun 165 nci 
maddesindeki esaslara göre dağıtılmasına devam olu
nur. 

İ) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli 
okullarla kurumların atölye ve birimlerinde, döner 
sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak, nor
mal çalışma saatleri dışında çalıştırılanlara; (Okul 
idarecisi, öğretmen, teknisyen, test hazırlayıcı «Ölç-
meci», usta öğretici, atölye şefi, memur, prodüktör, 
stüdyo öğretmeni, senarist, kameraman, bilgi işlemci 

ve programcısı, test öğretim yaprakları ve mektupla
rının baskısında çalışan hizmetlilere) öğretim ayların
da ayda (48) saati; tatillerde de günde (8) saati geç
memek kaydıyle, okul ve kurum döner sermaye hâ
sılatından, beher iş saati için azamî; «Endüstriyel 
eğitim yapan orta dereceli eğitim kurumlarında atöl
ye ve endüstriyel ders görevi» için gece verilen ücret 
kadar ücret ödenir. 

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

İş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zamları : 
Madde 51. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesiyle 
getirilen değişik ek maddeye göre verilecek iş güç
lüğü zammı ayda 2 700 lirayı, iş riski zammı ayda 

1 500 lirayı, malî sorumluluk tazminatı ayda 9CQ li
rayı ve teminindeki güçlük zammı ayda 4 50£i lirayı 
geçemez. 

B) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun ek 3 ncü maddesine göre verilecek iş 
güçlüğü, iş riski ve eleman teminindeki güçlük zam
ları yle malî sorumluluk tazminatlarının tespitine Ge
nelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının 
müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakan
lığının görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Ba
kanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca saptanır. 
1976 malî yılı için iş riski ve iş güçlüğü zamları 7/9708 
sayılı Kararnamedeki azamî miktarı, malî sorumluluk 
tazminatı 900, eleman teminindeki güçlük zammı 
2 SCO lirayı geçemez. 

C) İktisadî Devlet Teşekküllerinde kurulmuş ke
falet sandıklarına tabi ve açıklardan sorumlu nakit 
ve kıymet muhafızlarına daha önceleri ödenen iş riski 
zammı - kasa tazminatı - yerine Bakanlar Kurulu ka
rarı aranmaksızın ayda 600 liraya kadar malî sorum
luluk tazminatı ödenir. 

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

Sayın üyeler; 
Çalışma süremiz dolmuştur. 52 nci maddenin okun

masına öğleden sonra devam etmek üzere Birleşime 
bir saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

• < B » •<«»• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekiii Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sebahattin Savcı (Diyarbakır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşimin ikinci oturumunu açıyo
rum. 

Sayın Bakan ve Komisyon mevcutlar. 
Maddelerin okunmasına devam ediyoruz. 
52 nci maddede kalmıştık; okutuyorum : 
Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği : 
Madde 52. — 1765 sayılı Üniversiteler Personel 

Kanununun 15 nci maddesine göre kuruluş ve geliş
mesinde güçlük çekilen üniversite veya diğer öğre
tim kuruluşlarında, öğretim üye ve yardımcılarına, 
aşağıda gösterilen dereceler üzerinden kuruluş ve 
gelişme güçlüğü ödeneği verilir. 

(Bu ödemeler tedrisat devam ettiği sürece öde
nir.) 

1 nci 2 nci 3 ncü 
derece derece derece 

TL. TL. TL. 

a) 
__ 
— 
b) 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 

Öğretim üyeleri : 
Profesör 
Doçent 

7 500 
5 500 

Öğretim üye yardımcıları : 
Asistan 
Öğretim görevlisi 
Araştırma görevlisi 
Okutman 
Uzman 

Çevirmen 

3 5öQ 
3 5CÖ 
2 5QQ 
2 500 
2 503 
2 500 

4 5ClC 
3 5CÛ 

2 5CC 
2 50(0 
2 ccıa 
2 CCf ı. 
2 cm 
2 CCD 

3 5CCi 
2 5CC! 

2 CCO 
2 CC0 
1 500 
1 50Û 
1 5G€i 
1 500 

Üniversite veya öğretim kuruluşunun hangi de
receye gireceği Yüksek Öğretim Kurulunca tespit 
edilir, 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, 4.9.1974 tarih 
ve 7/8876 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlü
ğe konulan yönetmelik esaslarına göre ödenir. 

Kuruluş kanunlarında kuruluş ve gelişme güçlü
ğü veya mahrumiyet ödeneği verilmesi öngörülen 
üniversite ve yüksek öğretim kurumlarında bu gibi 
ödemeler yerine bu maddede yer alan kuruluş ve ge
lişme güçlüğü ödeneği verilir. 

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

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

Ek ders ücretleri : 
Madde 53. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 176 nci maddesi (Söz konusu ka
nunu 89 ncu maddesindeki esasların ilgili kurumlar 
itibariyle Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şar-
tıyle) uyarınca eğitim ve öğretim kurumları ile okul 
ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üye
leri veya diğer personele saat başına verilecek ek 
ders ücreti, aşağıdaki azamî miktarlar üzerinden 
ödenir. 

1. — Genel ve meslekî yüksekokullarda : 
Ders görevi 

Gündüz Gece 
ücreti TL. 

— Öğretim görevlisi, öğretmen 
ve doktoralı asistan 

— Doçent 
— Profesör 
2. — Erkek teknik, kız teknik de

neme yüksek öğretmen okulları Devlet 
Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Oku
lu, Denizcilik Yüksek Okulu ve En
düstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen 
Okulunda, 

— Öğretim görevlisi öğretmen 
— Doçent 
— Profesör 
3. — a) Orta dereceli okul ve 

kurslarda halk eğitimi, okuma, yaz
ma kurslarında ve gezici köy kurs
larında görev verilenler (Tarım Ba
kanlığına bağlı orta dereceli okullar 
dahil) 

40 
60 
80 

60 
80 

ICO 

60 
80 

100! 

80 
ICO 
120 

15 20 
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Ders görevi 
Gündüz Gece 

ücreti TL. 

Profesör 125 
Doçent 100 
Öğretim görevlisi 75 
Okutman ve asistan 60 
Araştırma görevlisi, çevirici, uzman 50 

Aynı il merkezi dahilinde bulunan fakülte, yüksek
okul ve akademilerde 1472 sayılı Kanunla üniversite 
ve akademilere bağlanmış olan yüksekokullar hariç) 
öğretim üyelerine haftada 8 saate, öğretim üye ve yar
dımcılarına 12 saate kadar ücretli ders verilebilir. 

Aynı üniversiteye veya akademiye dahil diğer fa
külte ve yüksekokullarda haftada üç saati geçmemek 
üzere ücretli ek ders verilebilir. 

Bu ders ücretleri, öğretim kurumunun bulunduğu 
yere ikâmetgâhları veya daimî görev yerlerinden her
hangi biri, il dışında olma kaydıyle, 300 km. ve da
ha aşağı uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcıla
rına '/c 50, 301 km. ve daha fazla uzaklıkta olan öğ
retim üye ve yardımcılarına ise c/c 100 zamlı ödenir. 

Bu fıkra hükmü (C) bendinde belirtilen ders ücret
leri hakkında da uygulanır. 

Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dönemlerinde 
her sınav dönemi için sınav döneminde imtihanı ya
pılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda oku
tabilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

C) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 150 ve 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı 
Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü maddeleri gereğince fii
len ek ders görevi verilenlere ders saati başına verile
cek ek ders görevi ücreti aşağıdaki azamî miktarlar 
üzerinden ödenir. 

a) Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları (N. B. C. 
Okulu istihbarat okulu... gibi) ve Harp okullarında : 

Ders görevi ücreti TL, 

— Öğretim görevlisi, öğretim görevliliği 
niteliği Üniversite Senatosunca kabul 
edilen asker ve sivil kişiler, öğretmen 75 

— Doçent 100 
— Profesör 125 
b) Orta dereceli askerî okullarda (Askerî 

liseler, Astsubay hazırlama okulları... 
gibi.) ders görevi verilenlere 15 

Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dönemlerin
de her sınav dönemi için, sınav döneminde imtihanı 
yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda oku
tabilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Endüstriyel eğitim ve kız tek
nik öğretim yapan orta dereceli eği
tim kurumlarında atelye ve endüs
triyel ders görevi verilenler 25 30 

4. — Kurumların elemanlarının 
yetiştirilmesi ile ilgili meslekî okul, kurs 
ve hizmet içi eğitimlerde meslekî ve 
teknik eğitim hizmetlerinde: 

a) Öğretmen ve öğretim niteli-
liğine haiz bulunanlar ile kurum 
personeline 25 35 

b) Kurum dışından sağlanan uz
man ve teknik personele 35 45 

c) 1 nci bentteki personele (1) 
nci bente belirtilen miktarlar. 

5. — Kadrosu lise ve dengi oku-
larda olup gece öğrenimi yapan yük
sekokullarda ders okutan öğret
menlere (1) nci bentdeki ücretler 
ödenir. 

6. — Yaykur bünyesinde faali
yet gösteren açık ve örgün yüksek 
okullarda görev alan : 

—• Asistan 6C 
— Öğretim görevlisi ve öğretmen 75 
— Doçent 1C0 
— Profesör 125 
7. — Her dereceli okullarda millî güvenlik 

bilgisi dersi okutan veya konferanslarını ve
ren subaylara 25 35 

B) 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun 
14 ncü maddesi gereğince üniversitelerde bundan ayrı 
olarak en az yüzde elli öğrenci kontenjan artışına 
dayalı ikili öğretim yapan fakültelerde ikinci öğretim 
için sekiz saati geçmemek üzere, akademiler ve 1472 
sayılı Kanunla Üniversite ve akademilere bağlanmış 
olan yüksekokullarda fiilen ek ders okutan öğretim 
üye ve yardımcılarına saat başına verilecek ek ders 
ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

Ders görevi ücreti TL. 
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Konferans ücreti : I 
Madde 54. — A) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 176 ncı maddesine göre, üniversite veya 
fakülte yönetim kurullarınca tespit edilen öğretim I 
programı dışında konferans verenlerden : I 

a) Üniversite öğretim üyelerine 125, I 
b) Devlet memurlarına ve diğer kişilere 100, I 
Lirayı aşmamak üzere kurumlarca tespit olunan J 

miktarlarda her bir konferans için konferans ücreti I 
ödenir. Hizmet içi eğitimi ve kurslarda konferans üc- I 
reti ödenemez. 

B). 3 . 6 . 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Aka
demileri Kanununun 11 nci maddesi gereğince Harp I 
Akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okul- I 
larda (Harp okulları, sınıf okuları, özel ihtisas okul
ları «İstihbarat okulu, N. B. C. okulu gibi») 
konferans verenlerden : 

a) Türk ve yabancı sivil memurlara (Ders 
saati başına) 50, 

b) Türk ve yabancı general, amiral ve su
baylara (Ders saati başına) 60, 

c) Üniversite öğretim üyelerine (Ders saati 
başına) 75, I 
Lira konferans ücreti ödenir. I 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım : Hazine ve Kamu kuruluşlarına 
ait hükümler. 

Birinci bölüm : Hazine işlemleri, 
Hazine Bonoları ve avans işlemleri : 

Madde 55. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 80 nci maddesinde yazılı ödemeleri za
manında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mev
simlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yön
de etkilenmesini önlemek amaçları ile malî yıl içinde 
gerçek ve tüzelkişilere en çok bir yıl vadeli Hazine 
bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satınalma-
ya, satılacak Hazine bonolarının satış şartlarını ve mik
tarını tespite; 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi 
esaslarına göre T. C. Merkez Bankasından kısa vadeli 
avans almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

İç istikraz tahvilleri : 
Madde 56. — Üçüncü maddede tespit edilen mik

tarda iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir. Çı
karılacak tahvillerin faiz nispeti, ihraç fiyatı, itfa | 
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süresi ve diğer şartları Maliye Bakanlığı tarafından 
tespit olunur. Tahvillerin faiz ve bedelleri ile bunlarla 
ilgili ödemeler ve istikraza ilişkin bütün işlemler, her 
türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahviller kamu ku
rumlarının yapacakları artırma, eksiltme ve sözleşme
lerde teminat olarak ve Hazinece satılan Millî Em
lâk bedellerinin ödenmesinde, itibarî değerleri üze
rinden kabul olunur. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Program ve proje kredisi ile dış istikraz : 

Madde 57. — A) Yabancı devletler, uluslararası 
kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapılmış 
ve yapılacak anlaşmalar gereğince, belli hizmetler, 
taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak 
yardımlar ile program ve proje kredisi olarak malî yıl 
içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası karşılık
larını, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan büt
çeye gelir; diğer taraftan ilgili daireler bütçelerinin 
özel tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

İlgili daireler bütçelerine ödenek kaydolunan mik
tarlardan yılı içinde harcanamayan bakiyeler ertesi 
yıla yukarıdaki esaslara göre devrolunur. 

1975 ve daha önceki yıllarda aynı maksatarla te
min edilmiş bulunan Türk Lirası karşılıkları ile mal
zeme ve hizmet bedelleri hakkında da yukarıda yazılı 
esaslar dahilinde işlem yapılabilir. 

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

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

a) Yabancı devlet kuruluş ve uluslararası kurum
lardan sağlanmış veya sağlanacak hibe yardımlarıyla 
proje veya program kredilerinin hâsıl ettiği veya ede
ceği Türk Lirası karşılıklarından, 

b) Bu şekilde tahassül eden Türk Lirası karşılık
larından evvelki yıllarda yapılan ikrazların tahsil olu
nacak faiz ve resülmallarından, 

c) Hükümetimizce yabancı devlet kuruluş ve ulus
lararası kurumlardan düşük faizle sağlanan kredilerin 
daha yüksek faizle kullandırılması neticesinde tahas
sül eden veya edecek olan faiz farklarından (Bu kre
dilerle ilgili olarak müstakrizlerle yapılan anlaşmalar
da bu konu ile ilgili hükümlerin mahfuz kalması kay-
dıyle) ayırarak muayyen hesaplara yatırmak veya tes
pit edilen amaçlar için kullanılmak üzere bütçeye 
gelir ve ödenek kaydetmeye ve bunları sarfa Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

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

E) Uluslararası Para fonu ile olan ilişkilerimiz 
çerçevesinde ülkemizin kullanımına tahsis olunan özel 
çekme haklarının hâsıl ettiği Türk Lirası karşılık
larını, gerektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda ya
pılacak geri ödemelerin gerektirdiği meblâğları Ma
liye Bakanlığı Bütçesine ödenek ve gider kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Yabancı devletler, uluslararası ku
rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan istik
raz suretiyle sağlanan imkânları, ekonominin çeşitli 
sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyle anlaşmalar 
hükümleri gereğince kamu ve özel sektör kurumlarına 
ikraz veya devretmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi 
teşeküllerince ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu 
kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi olmakla 
beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait 
olanlar dahil) verilecek kredileri anlaşmalarmdaki 
şartlarıyle garanti etmeye, özel sektör kurumlarına ve
rilecek kredilere Türk Parası Kıymetini Koruma mev
zuatı çerçevesinde transfer garantisi vermeye, Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 59. — Yıllık programlarla tespit edilen 
dış finansman ihtiyacının karşılanması maksadıyle, 
244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluş
larla kredi anlaşmaları yapmaya Maliye Bakanı yet^ 
kilidir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararıyle 
yürürlüğe girer. 

1975 yılında ve daha önceki bütçe yıllarında 
aktedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hü
küm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
Müezzinoğlu, buyurun. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Bütçe Kanunun bu maddesiyle yürürlükte bulu
nan 244 sayılı Kanun tadil edilmektedir. 244 sayılı 
Kanun, milleterarası anlaşmaların yapılması, yürürlü
ğe konulması ve onaylanması hakkındaki Kanundur. 
Söz konusu Kanunda Türkiye ile yabancı ülkeler ve 
milletlerarası kuruluşlar arasında anlaşmalar yapıl
ması öngörülmüş ve bu anlaşmalar için Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmiştir. 

Bütçe Kanununda getirilen değişiklikte söz konusu 
Kanunun hükmü genişletilmektedir. Yürürlükteki Ka
nunda Bakanlar Kuruluna verilen yetki, uluslararası 
kuruluşlarla ve yabancı ülkeler adına hareket eden ku
ruluşlar ve bu ülkelerle olduğu halde, bu defa bu kap
sama resmî kuruluşlar dışında kalan öteki kuruluşlar 
da dahil edilmektedir. 

Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, bütçe 
kanun tasarısında öngörülen bu hüküm, aynen kabul 
edildiği takdirde Maliye Bakanı, uluslararası kuruluş
lar dışında kalan, yabancı devletler dışında kalan ve 
yabancı devletlerin görevlendirdiği kuruluşlar dışında 
kalan banka, müessese ve benzerî kuruluşlarla da an
laşmalar yapmak hususunda yetkili kılınmaktadır. 

Kanımızca, birkaç yıldan beri Bütçe Kanununda 
yer alan hüküm bu kez yer almamalıdır. Eğer bu bir 
ihtiyaç ise, 244 sayılı Kanun tadil edilmek suretiyle 
yerine getirilmelidir. Arz etmek istediğim birinci husus 
budur. 

İkincisi; bundan daha ileri giderek, bütçe kanunun
da yer alan hükümde 1970 ve daha önceki yıllarda 
akdedilmiş anlaşmalar için de bu kez Maliye Bakanı
na yetki verilmektedir. Başka bir deyişle, bugün bu 
hüküm kabul edildiği takdirde geçmiş için de geçerli 
hale getirilmektedir. 
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Her iki yönüyle de öngörülen hüküm, hem hu
kuk düzenine hem bütçe anlayışına aykırı bulunmak
tadır. 

Bu nedenledir ki, metinden çıkarılması için bir 
önerge takdim etmiş bulunuyoruz. Olumlu karşı
lamanızı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen başka 

sayın üye?. Yok. 
Teklifleri okutuyorum efendim: 

Başkanlığa 
Bütçe Kanun tasarısında yer alan 60 ncı madde

nin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Kayseri Kars 
Ziya Müezzinoğlu Sırrı Atalay 

Gerekçe : 
244 sayılı Yasada, milletlerarası kuruluşlarla, ya

bancı devletler ve onlar adına hareket eden kuruluş
larla anlaşmalar yapmak üzere yetki verilmiştir. Büt
çe tasarısında öngörülen değişiklikle yürürlükteki ya
sanın kapsamı genişletilmekte ve sayılan kuruluşlar 
dışındaki kalan kuruluşlarla ve meselâ bir özel ban
kayla da müessese ile kredi anlaşmaları yapmak yet
kisi Maliye Bakanına verilmektedir. 

Buna gerek olmadığı, ayrıca bir yasa hükmünün 
Bütçe Kanunuyle değiştirilmesinin -doğru olmadığı 
kanısındayız. 

Görüşümüzü sözlü olarak da arz edeceğiz. 
BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu ve Sayın Ata

lay, 60 ncı maddenin, (yani görüştüğümüz 59 ncu 
madde oluyor) tamamen metinden çıkarılmasını teklif 
ediyorlar. 

Teklifle Komisyon katılıyor mu?. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KtLl YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
Sayın Müezzinoğlu tarafından hazırlanmış bulunan 
1973 malî yılı Bütçe Kanun tasarısında da aynı hük
mün bulunduğu cihetle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bakanlık katılıyor mu?. 
MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON (İz

mit Milletvekili) — Sayın Başkan, bu hüküm 244 sa
yılı Kanunu tadil edici bir hüküm değildir. Ancak, 
244 sayılı Kanunun kapsamına girmeyen birtakım mu
amelelerin yapılmasını mümkün kılıcı bir hükümdür. 

Nitekim, Japonya, Amerika ve Kanada ithalat -
ihracat bankalarıyle yapılmakta olan ve yapılması is
tenen birtakım kredi muamelelerinde böyle bir hükme 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu ihtiyaç hissedildiğinden 

beri; nitekim 1970 yılında 48, 1971 yılında 57, 1972 
yılında 29, 1973 yılında 43, 1975 yılında 74 ncü mad
de olarak Bütçe Kanunununda vardır. Aynı madde, bu 
yıl da 60 ve şimdi 59 ncu madde olarak yer almakta
dır. 

Bir ihtiyacı karşılamakta, bir kanunu tadil etme
mektedir. Bu itibarla, katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, bu izahattan son
ra teklifinizde ısrar ediyor musunuz? 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Israr ediyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylayalım o halde efendim. 
Şimdi, teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
Şimdi, bir önerge daha var. Bu önerge de mad

denin son fıkrasının çıkarılmasını istiyor; okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 1976 malî yılı Bütçe Kanu

nu tasarısının 60 ncı maddesinin son fıkrasının mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Bilindiği gibi Bütçe Kanunu bir yıllıktır. Bu ba

kımdan, bunu aşan hükümerin yer almaması gere
kir. Oysa, maddenin bu fıkrası ile 244 sayılı Kanun
da yapılan değişiklik, 1975 ve daha önceki yıllara da 
teşmil edilmektedir. 

Bu nedenlerle, son fıkra hükmünün metinden çı
karılması gerekir. 

Konya Tunceli 
Erdoğan Bakkalbaşı Naim Taşan 

BAŞKAN — Komisyon?. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KlLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON (İz

mir Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu gibi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Selektif kredi fonundan ödemeler : 

Madde 60. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzlatıl
ması, yatırımların ve ihracatın teşviki ve banka kay
naklarının ekonomik gelişme hedeflerine yönlendiril
mesi amacıyle 7/5822 sayılı Karara ve bu kararın ek ve 
tadillerine dayanılarak müstakrize, selektif kredi fo
nundan faiz farkı ödemesi yapılır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli saymanlıklardaki kıymetlerin Hazineye in
tikali : 

Madde 61. — Maliye Bakanı, bütün saymanlıkların 
çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dışında kalan ma
melek ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit 
paralarını Hazine hesaplarına ithal ettirmeye, bu he
saplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli tedbirleri 
almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tarif 
ettiği bir saymanın idare ve sorumluluğunda olmayan 
kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geri verilecek paralar : 

Madde 62. — 27 . 6 . 1963 gün ve 261 sayılı Ka
nun gereğince, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (950) kod 
numaralı programı (05) kod numaralı altprograrhınm 
(527) kod numaralı faaliyetine konulan geri verilecek 
paraların ödeme şekil ve usulleri Maliye Bakanlığınca 
tespit olunur. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme sonunda, 
fazla ödendiği tespit olunan miktarlar 6183 sayılı 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun 
hükümlerine göre geri alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Hazine ve kamu kuruluşları 
ilişkilerine ait hükümler : 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin finansman ihtiyacı : 

Madde 63. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1976 
yılı finansman ihtiyacını karşılamak üzere : 

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

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

Bu şekilde çıkarılacak tahvillerin ve hazine kefa
letini haiz bonoların toplamı geçen yıllar hariç yedi 
milyar liradır. Gerektiğinde, bu miktarı bu misline ka
dar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i Ayrıntılı harcama planları : 
I Madde 64. — 1976 malî yılında kamu iktisadî te

şebbüsleri ve benzeri kurumlar ile döner sermayeli ku-
I ruluşlara bütçeden yapılacak her türlü ödeme, esas-
I larmı Maliye Bakanlığının tespit edeceği harcama prog-
I ramları, gelir tahminleri ve fon tablolarının zamanın-
I da Hazineye tevdi edilmesi şartına bağlıdır. Zamanm-
I da ya da tatbik edilmekte olan yatırım programlarına 
I uygun olarak tevdi edilmemiş bulunan bilgi, belge 
I ve hesaplara dayalı bütçe yardımı taleplerini yerine 
I getirmemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
I bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Madde 65. — Maliye Bakanı, Hazine tarafından 
I yıllık genel ödeme planı yapılabilmesi amacıyle, ge-
I nel bütçeye dahil dairelerden belli edeceği süreler için 
I ayrıntılı harcama programları hazırlamalarını isteye

bilir. 
I Bu madde hükmü, harcama, gelir ve mevcutlar açı-
I sından katma bütçeler için de uygulanır. 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
I bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Özel otomatik ödenek : 
I Madde 66. — Genel bütçeye giren daireler ve kat-
I ma bütçeli idareler ile Kamu İktisadî Teşebbüslerinin; 
I a) Hazineye, belediyelere, belediyelere bağlı ku

ruluşlara, özel idarelere ve kamu iktisadî teşebbüsleri-
I ne her türlü vergi resim, harç, gecikme, zammı, kur 
I farkı, mal ve hizmet bedelleri şeklinde geçen yıllar-
J dan doğmuş borçlarının tasfiyesi için mevcut veya 
I yeniden açılacak tertiplere gereğine göre gelir ve öde

nek veya doğrudan doğruya ödenek ve gider kay-
J detmeye, 
I b) Belediyeler ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile 
I olan cari hesaplarının ve karşılıklı borç ve alacakla-
I rının mahsuben tasfiyesine; 

I Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu maddenin (b) fıkrası kapsamına giren idare, 

I kurum ve müesseseler, aralarındaki sözleşme hüküm
leri saklı kalmak şartıyle ve her ay sonu itibariyle di
ğer daire, kurum ve müesseselerden olan borç ve ala
caklarını, izleyen ayın 15 nci gününe kadar Maliye 

I Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Maliye Ba
kanı, mahsup işlemlerinin kolaylıkla yerine getirilme-

I sini sağlamak amacıyle, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarele-

I rin bütçe yılı içinde doğacak olan alacaklarını, bu 
I daire ve idareler bütçelerindeki ödeneklerinden bloke 
I ettirmek suretiyle tahakkuka bağlamaya yetkilidir. 

710 — 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Belediyelerin borç tahkim ve terkin işlemler-i : 
Madde 67. — Belediyelere bağlı müessese ve iş

letmelerin 691 sayılı Kanun ve 1376 sayılı 1971 yılı 
Bütçe Kanununun 59 ncu maddesinin (a) fıkrası gere
ğince yapılan tahkimler sonunda doğan Hazineye olan 
borçlarının, 1312 sayılı Kanuna göre yapılacak mah
sup işlemleri sonunda kalan kısımları terkin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler..; Kabul edilmiştir. 

Madde 68. — 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayılı 
Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca tah
kime tabi tutularak, taksit ödemeleri 3 . 10 . 1963 
tarih ve 347 sayılı Kanunla Kalkınma Planının 2 nci 
5 yıllık dönem sonunda başlaması kabul edilen borç
lardan T. C. Merkez Bankasına yapılacak olan tediye
lerin faiz ve anapara taksitleri için 1976 malî yılında 
ödeme yapılmaz ve bu süre için faiz yürütülmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye değişikliği ve kâra ilişkin hükümler : 

Madde 69. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yö
netim veya müdürler veya genel kurullarınca onayla
nan 1975 net kârlarıyle eski yıllar kârları ve fevkalâde 
ihtiyatlarından ödenmiş sermayelerine mahsup edilme
yen ve Hazine hissesine isabet eden miktarları, bütçeye 
gelir ve yıllık yatırım ve finansman programlan veya 
Genel Kurul kararları gereğince sermayelerine mah
sup veya kendilerine ikraz edilmek üzere bütçeye öde
nek veya gider kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1974 ve önceki büt
çe yıllarından" kalan istihsal vergisi borçlarıyle. Tekel 
zamları fonuna olan borçlarını ve bunlarla ilgili gecik
me zammı ve faizleri Tekel Genel Müdürlüğü Döner 
Sermayesine yapılan sermaye artırımına mahsup et
mek için gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu iş
lemlerin gerçekleşmesi amacıyle yeterli meblâğı büt
çede mevcut veya yeniden açılacak tertiplere gelir, öde
nek ve gider kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Kamu ortaklarının ve iştiraklerinin 
yeniden düzenleme tedbirlerini gerçekleştirmek, ser
maye artırımlarına katılmak, yatırım ve finansman 
projelerinin gereklerini yerine getirmek amaçlarıyle; 

a) Hazinece sermaye artırımlarına katılınmasına 
ve her türlü sermaye paylarının satınalınmasma; 
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b) Hazinenin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
sermaye paylarını diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerine 
devrettirmeye ve onlar tarafından da devraldırmaya; 

c) Kamu İktisadî Teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen meblağları yıllık yatırım ve finansman prog
ramına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş ser
mayelerine mahsup etmeye, 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amaciyle gerekli 
meblâğı, niteliğine göre bütçeye gelir veya ödenek ve 
gider kaydettirmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Sermayeleri tespit edilen limite ulaş
tıktan sonra elde edilen kârlar hakkında ne şekilde 
işlem yapılacağına dair kanunlarında bir hüküm bu
lunmayan genel ve katma bütçeli dairelere bağlı dö
ner sermayeli işletmelerin sermaye fazlası gelirlerini 
genel bütçeye gelir kaydettirmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 72. — a) Anonim şirket statüsündeki 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin % 49 hisse oranına 
kadar olan kısmının hisse senetlerinin rayiç bedelleri 
üzerinden üçüncü şahıslara devredilmesine Bakanlar 
Kurulunca karar verilebilir. 

b) İktisadî Devlet Teşekküllerinin müesseselerini 
anonim şirket statüsüne geçirmeye ve bunların c/0 49 
hisse oranına kadar olan kısmın hisse senetlerinin rayiç 
bedelleri üzerinden üçüncü şahıslara devredilmesine 
Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

c) Yukardaki fıkralar kapsamına giren ortaklık
ların sermayelerinin artırılmasına ve artan sermaye
nin üçüncü şahıslara satılmasına Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

d) Üçüncü şahıslara devredilen hisse senetleri
ne % 8 kâr garantisi Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930 Malî Transferler) Programı (09 Diğer Malî Trans
ferler) Altprogramı (310 Kâr Garantisi Giderlerini kar
şılama Fonu) harcama kaleminden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hazine ve kamu kuruluşlarına ait diğer hükümler : 

Madde 73. — Devlet Yatırım Bankası Kanunu
nun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu İktisadî Te
şebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programın
da öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet 
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Yatırım Bankasının yatırım ve işletme kredilerin
den yararlandırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 74. — a) İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
ve diğer Kamu İktisadî Teşebbüslerinin geçmiş yıllar
da ve 1976 malî yılında birbirlerine, genel bütçeye 
dahil daireler ve katma bütçeli idarelere, Hazineye, 
Devlet Yatırım Bankasına ve T. C. Merkez Bankası
na olan her çeşit borç ve alacakları ile dış borçlarına 
nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye veya 
ettirmeye, bu işlemler sonuçlarını gereğine göre-bütçe-
ye gelir ve mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ye
teri kadar ödenek ve gider kaydetmeye, 

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

Maliye Bakanı yetkilidir. 
c) (b) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları do-

layısıyle Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borçları 
Devlet iç istikraz tahvilleri verilmek suretiyle tasfiye 
olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine ait faiz 
ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince yapılacak mah
sup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider kay
dının yapılmasında yukarıdaki (a) fıkrası hükümleri 
uygulanır. 

d) (b) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları 
uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri 
faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıllar 
vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunla
rın uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan ku
rumlardan da faiz aranmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 75. — Maliye Bakanı, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin yıllık yatırım ve finansman programı
nın uygulanmasını ve realize edilmesini sağlamak ama
cıyle; 

a) Birbirlerine ifa ettikleri hizmet ve sattıkları mal 
karşılığı doğacak alacakları mukabilinde yapılacak 
ödemelerin şekil ve zamanını tespite, mahsuben 

ödeme esaslarını vazetmeye, bütçe ödeneklerini en et
kin şekilde kullanmak üzere tedbirler almaya, 

b) Malî işlemlerinin tamamını, borçlanma ve borç 
ödeme imkânlarını incelemeye ve alınacak sonuçlara 
göre gerekli değişiklikleri yapmaya, 

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

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 76. — Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ve 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin dış borçlan, 
Maliye Baaknlığı Bütçesinin (950) kod numaralı 
(Borç ödemeleri) programının (02) kod numaralı (Dış 
Devlet Borçlan) altprogramının ilgili faaliyet, harcama 
kalemine konulan ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 77. — Türk Parası Kıymetini Koruma hak
kındaki 18 sayılı Kararın 4 ncü maddesi ile tesis edilen 
«Özel Hesap» in tasfiyesi beklenmeksizin, malî yıl 
sonunda bu hesap bakiyesinden Maliye Bakanlığı ve 
T. C. Merkez Bankası arasında mutabık kalınacak 
miktar bütçeye gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarıiüza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 78. — Türk Parası Kıymetini Koruma hak
kındaki 18 sayılı Kararın 3 ncü maddesi ile tesis edi
len «Kambiyo eşitlendirme fonu» nda toplanan meb
lâğ. malî yıl sonunda bütçeye gelir kaydedilir. Bu meb
lâğ T. C. Merkez Bankası kârları arasında gösteril
mez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 79. — Genel bütçeye dahil dairelerle, kat
ma bütçeli idareler bütçelerinde Kamu İktisadî Teşeb
büslerine yapılacak «İktisadî transferler ve yardımlar» 
8 . 6 . 1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesi hükmünden yararlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 80. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (920 -
İktisadî transferler ve yardımlar) programı (01) altprog
ramının (görev zararları fonu) faaliyetindeki ödenek
ten, 1975 ve daha önceki yıllarda tahassül eden gö
rev zararları ile 1976 yılında ortaya çıkacak görev 
zararlarını, ilgili Kamu İktisadî Teşebbüslerine öde
meye ve bu ödeneği yeteri kadar artınnaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 81. — Hükümet tarafından destekleme alım
ları ile görevlendirilecek Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin bu görevleri nedeniyle gerekli finansman ihtiyaç
ları için çıkarılacak bonolara hazine kefaleti vermeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım : Çeşitli hükümler : 
Köy İşleri Bakanlığının yapım işleri : 

Madde 82. — Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş 
Kanunu çıkıncaya kadar; 

a) İçmesuları yapımında, 6200 sayılı Devlet Su 
İşleri Kuruluş ve Görevleri Kanununun yapım, bakım 
satınalma. harcama ve muameleleri ile ilgili hüküm
lerinin, 

b) Köy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayol
ları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanu
nunun 1738 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 
köy yolları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve 
aynı kanunun yapım, bakım, satınalma, harcama ve 
muameleleri ile ilgiii yetki ve hükümlerinin, 

Uygulanmasına Köy İşleri Bakanlığınca devam 
olunur. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; 
bir hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir de önerge var efendim; zanne
diyorum onunla ilgili. Bir hata var galiba. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BASK AN VE
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Buradaki ra
kamlardan tekindeki 8 rakamı, 7 olacak, sayın Baş
kan. «1738 sayılı Kanun...» diyor; (b) fıkrasındaki 
o (8) rakamı (7) olacak. 

BAŞKAN — Teklifi okutayım efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1976 malî yılı Bütçe tasarısı Kanun metninin 83 

ncü maddesinin (b) bendinde: 
«Köy yolları yapımında, 5539 sayılı Karayolları 

Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanununun 
1738 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan köy yol
ları ile ilgili 14 ve 17 nci maddeleri ve aynı kanunun 
yapım, bakım, satınalma, harcama ve muameleleri 
ile ilgili yetki ve hükümlerinin uygulanmasına Köy-
işleri Bakanlığınca devam olunur.» denilmektedir. 

5539 sayılı Kanunun 14 ve 17 nci maddelerini 
değiştiren Kanununun sayısı 1738 değil, 1737 oldu-

I ğundan, anılan (b) bendindeki 1738 rakkamınm 1737 
olarak düzeltilmesini teklif ederiz. 

Urfa Bitlis 
Hasan Oral Kâmran İnan 

İzmir Trabzon 
Beliğ Beler Ahmet İhsan Birincioğlu 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

I BAŞKAN — Teklifde madde 83 olarak geçmiş 
ve okunmuştur; aslında, 82 olarak düzeltilmelidir. 

I Bu suretle önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
I bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

82 nci maddeyi kabul edilen önerge istikametinde 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etme-

I yenler.. Kabul edilmiştir. 
Jandarma Genel Komutanlığı lojmanları : 
Madde 83. — Millî Savunma Bakanlığına mu-

I hassas lojmanların bakım, onarım, idame ve muha
fazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli ve 190 sa-

I yılı Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâ
tı için de uygulanır. 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
I Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
I Kesin hesap ve mahsup süresi: 
I Madde 84. — Malî yıla ilişkin olarak 1050 sayılı 
I Muhasebeî Umumiye Kanununun 100 ncü maddesi 
I uyarınca düzenlenecek Kesin Hesap Kanun tasarısı-
I nın eki masraf cetvelleri harcama kalemleri (Yüzler) 
I düzeyinde tertip olunur. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 108 nci mad-
I desinde merkez için belli edilen mahsup süresi malî 
I yılın 6 nci ayı sonunda biter. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
I Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
I Madde 85. — Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil 
1 dairelerle katma bütçeli idarelerin bütçelerinde yer 
I alan yurt içi yüksek öğrenim bursları ile ilgili öde-
I nekleri, bunların krediye dönüştürülerek tahsisini 
I sağlamak amacı ile, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
I Müdürlüğüne devretmeye yetkilidir. 
I Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 
I devraldığı bu ödeneklerin kullanımında ilgili kuruluş-
I ların talimatına uyar. 
I Bu şekilde verilecek öğrenim kredilerinde, adı ge-
I çen kurumca uygulanmakta olan miktarlar esas alı-
I nır. 
I Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağla-
I nan burslar, ancak ilginin isteği üzerine krediye dö-
J nüştürülür. 
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Bu madde hükmü Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
için de uygulanabilir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖK ER (Ankara) — Sayın Başkan bir 
maddî hata da bu maddede var. Madde başlığı «Burs
ların Krediye Dönüştürülmesi» olacak. 

BAŞKAN — Madde başlığı konmamış. Okuyu
nuz lütfen. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLt YİĞİT KÖKER (Ankara) — «Bursların kre
diye dönüştürülmesi: Madde 85» olarak oylanması 
lâzım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu maddî hata Komisyon Başkanı
nın izahı gibi düzeltilmek kaydıyle maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerin vergi muafiyeti : 

Madde 86. — 1976 malî yılı içinde. Gümrük gi
riş tarife cetvelinin (27,09) pozisyonuna giren ham-
petrolün Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaçları 
için yabancı ülkelerden ithal edilen veya yerli ham-
petrolden istihsal olunan ve Gümrük giriş tarife cet
velinin (27,10) pozisyonuna giren akaryakıt ve made
ni yağların Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaç
ları için yabancı ülkelerden ithal edilen veya yerli 
hampetrolden istihsal olunan ve Gümrük giriş tarife 
cetvelinin (27,10) pozisyonuna giren akaryakıt ve ma
deni yağların Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtına 
teslimi; Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, Damga 
Vergisi, Rıhtım Resmi, İthalde ve dahilde alınan ver
gileri ile Hazineye, katma bütçeli idareler, özel ida
re ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, 
zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

(27,10) Gümrük Tarife Pozisyonuna giren akar
yakıt ve madenî yağlar Millî Savunma Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teş
kilâtı ihtiyaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların 
göstereceği lüzum üzerine akaryakıt ikmalini yapan 
müesseselere 1 nci fıkradaki istisna esasları çerçeve
sinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaç
ları için muafen ithal olunan hampetrolden elde edi
len ürünlerin ciheti askeriye ve Millî İstihbarat teş
kilâtına tahsis olunmayan kısmı yukarıdaki istisnadan 
faydalanamaz, 

11 ı 2 . 1976 O : 2 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) savunma 
hizmetlerinin yürütülmesi için yurt dışından ithali 
zorunlu bulunan savaş silâh, araç, makine ve teçhi
zatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dış 
alımları bu maddenin birinci fıkrasında yazılı vergi 
ve resimlere tabi değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı ihtiyacı için Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca dış memleketlerden satın 
alınacak silâh, makine, jeneratör, telsiz, radar ve mu
habere cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihaz
ların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça 
ve levazımatı 1976 malî yılı içinde gümrük vergi ve 
resimlerinden muaf olarak ithal olunur. 

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

Devlet hesaplarındaki kuruşlu işlemler : 
Madde 87. — Devletin her türlü gelir ve giderle

rinin tarh, tahakkuk, tahsili ile emanetlerin hesapla
ma ve ödenmesinde lira kesirleri nazara alınmadan 
işlem yapılır. 

Pul yapıştırılmak suretiyle yapılan tahsilat bu 
hükmün dışında bırakılmıştır. 

Vergi dairelerince, 1 . 3 . 1975 tarihine kadar ta
hakkuk ettirilmiş ve tahsil edilmemiş amme alacak
larının lira kesirleri silinir. 

Bu konu ile ilgili olarak doğacak aksaklıkları gi
dermeye ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

Katma bütçeli idareler : 
Madde 88. — Bu Kanun hükümleri, kendi büt

çe Kanunlarında yer alan özel hükümler saklı kal
mak kaydıyle, katma bütçeli idareler hakkında da 
uygulanır. 

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

Yol yenileme giderleri: 
Madde 89. — 1381 sayılı Kanunun ek 4 ncü mad

desinin (a) fıkrası uyarınca Ulaştırma Bakanlığı büt
çesinde yer alması gereken yol yenileme, bakım ve 
onarım giderleri, 1976 yılında Maliye Bakanlığı Büt
çesinde gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın Alpan bir önergeniz var, 
bu maddeyle ilgili olması gerekir zannediyorum, öy
le mi efendim? 

M. CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Hayır efendim 90 ncı madde. 
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BAŞKAN — Yani şimdi elimizdeki eski metinde 
madde numarası 90, tashihli olarak geliyoruz, madde 
89 oldu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
Sayın Alpan'ın talebi «Malî Yılda Uygulanmayacak 
Kanun Hükümleri» başlığını taşıyan maddeyle, yani 
90 ncı maddeyle ilgili. 

BAŞKAN — Bu önerge onunla ilgili. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O halde madde 89'u oyluyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Malî yılda uygulanmayacak kanun hükümleri : 

Madde 90. — a) 3 1 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sa
yılı Orman Kanununun 13 ve 64 ncü maddelerinin, 
her yıl Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçe
sine ve aynı Kanunun 35 nci maddesinin her yıl Or
man Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenek 
miktarına ait; 

b) 12 . 6 . 1937 Tarih ve 3202 sayılı Ziraat Ban
kası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 
25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (C) fıkrası; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müda
faa Kanununun 37 nci maddesinin (a) fıkrası; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Oda
ları Kanununun geçici 3 ncü maddesi, 

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununun 66 ncı maddesi ile bu maddeye ye
ni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci mad
desi; 

e) 1 8 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Ka
ra Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci maddesi; 

f) Korunmaya Muhtaç çocuklar hakkında 
24 . 5 . 1957 tarihli ve 6972 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinin (a) bendi; 

h) 10 . 5 . 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi 
Kanununun 5 nci maddesi; 

i) 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek madde ile bir ge
çici madde eklenmesine dair 20 . 6 . 1973 tarih ve 
1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinin (A) fıkrası
nın (d) bendi ile ek 4 ncü maddesi ve aynı Kanunun 
3 ncü maddesi ile eklenen 6831 sayılı Kanunun geçici 
6 ncı maddesi; 

Hükümleri 1976 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilgili program, altprogram, faali
yet veya projelerine konulmuş ödenek miktarları da
hilinde uygulanır. 

j) Muhafazasına lüzum kalmayan Evrak ve Vesiai-
kin imha edilmesi hakkındaki 26 . 3 . 1965 tarihli ve 
6696 sayılı Kanunun, 

(Adalet Bakanlığı Maliye Bakanlığı Gümrük ve Te
kel Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ticaret 
Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili ku
rumlan, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ziraat Banka
sı Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 
Merkez ve tiler Kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kuru
mu ile Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Adlî Tıp 
Meclisi ve T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne 
ait evrak ve vesaikin imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 
sayılı Kanunun hükümlerine tabi olmaksızın hazırla
nacak yönetmelikler esasları dairesinde yapılabilir.) 

k) Şehiriçi konuşmalar dışında Ankara, İstanbul, 
İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani telefon
lara ait 876 sayılı Kanun 7 nci ve bu maddeye ek 
5 . 1 2 . 1928 tarihli ve 1366 sayılı, 13 . 12 . 1934 tarihli 
ve 2609 sayılı; 10 . 3 . 1930 tarihli ve 1569 sayılı; 
1 6 . 4 . 1933 tarihli ve 2142 sayılı; 1 1 . 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 
maddesi; 

1) 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk Hava 
Yolları Kanununun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası; 

m) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
31, 32, 37, 59 ve 92 nci maddeleri; 

n) 16 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi Sigorta
ları Kurumu Kanununun, 344 sayılı Kanunla değişik 
20 nci maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen tahvillere 
yatırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen % 
40 hk limit; 

o) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 199 
ncu maddesi; 

p) 9 . 3 . 1973 gün ve 1571 sayılı bazı Tekel mad
deleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hâsı
latın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir Deprem 
Fonu hesabında toplanmasına dair Kanunun 1 nci 
maddesi; 

r) 28 . 4 . 1972 gün ve 1581 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun geçici 5 nci 
maddesi; 

s) 5 . 4 . 1973 tarih ve 1702 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinin (a) fıkrası; 

715 — 



C, Senatosu B : 39 11 .- 2 . 1976 O : 2 

ş) 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
nun 201 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi; 

t) 23. . 2 . 1963 gün ve 196 sayılı Dış Seyahat 
Harcamaları Vergisi Kanunu; 

Hükümleri 1976 yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge vardır. Mad

de üzerinde müzakere açıyoruz. Söz isteyen sayın üye 
var mı?... 

NÎHAT ERÎM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söz 
istiyorum efendim. 

M. CÎHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erim. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler; 

Bu maddenin tümünün Anayasa Mahkemesi kara-
nyle ne suretle telif edileceği noktasına ben değinme
yeceğim. Sayın Alpan önergesini her halde izah ede
cektir. Yalnız, ben bu maddenin (p) bendindeki istis
na üzerinde duracağım. Deprem fonunu da bu yıl için 
uygulamadan alakoyan fıkradır bu. 

Sayın Maliye Bakanından hem rica edeceğim hem 
de öğrenmek istiyorum : Bu deprem fonu, 1971 yılın
da Burdur ve Bingöl depremleri olduğu zaman düşü
nülmüştür. Burdur ve Bingöl depremleri olduğunda, 
bütçede bu depremlerin zararını gidermek, tamir et
mek için gerekli ödenek yoktu. Maliyenin elinde el 
atacağı, başvuracağı başka hiç bir kaynak da yoktu. 
O kadar ki, Merkez Bankasındaki dokunulmaması lâ
zım gelen bazı fonlara dahi el atılmış bulunuyordu. 
Meclisler tatildeydi, Hükümet ne yapacağını şaşırmış 
bir haldeydi. Deprem, vakit kaybetmeden koşulması 
lâzım genel bir ihtiyaç halinde belirmişti ve öyle 1 
milyon, 2 milyon, 5 milyonla berteraf edilecek bir ih
tiyaç değil; 100 milyonlara ihtiyaç gösteren bir zarar
la karşı karşıya bulunuluyordu, tşte bu ihtiyaç karşı
sında biz o zaman Tekel maddelerine bir miktar zam 
yaparak, bu zamları doğrudan doğruya Merkez Banka
sındaki bir fona yatırtmayı ve o fonun depremden baş
ka hiç bir ihtiyaç için harcanmaması esasını, Hükü
met kararı olarak aldık ve uygulamaya başladık. O 
fon çok verimli bir fon oldu; ilk sene, rakam hatırım
da yanlış kalmadıysa 400 milyon lira civarında bir pa
ra beklendi, ondan sonraki yıllarda da bunun mikta
rı arttı, bu sene 1 milyarın üzerinde bir karşılık ola
rak bu fon gözönünde tutulmuş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetten bilhassa bu noktayı rica ediyorum ve 

dikkatini çekiyorum. Bu yıl, dünyada deprem yılıdır. 

Guatemala'da vukubulan depremde 20 000 ölü, onun 
iki misli yaralı olduğunu ve 5 milyon nüfuslu Gua
temala'nın yarı nüfusunun evsiz - barksız kaldığım 
her gün televizyonda seyretmekteyiz, gazetelerde oku
maktayız. Türkiye, çeşitli deprem kuşaklan üzerinde
dir. Türkiye'de her an Allah göstermesin, depremle 
karşılaşmak ihtimali vardır. Bu ihtimaller gözönünde 
dururken, bu maddedeki bu fonun ortadan kaldırıl
ması, Hazineye mal edilmesi ve sadece 1 liralık bir 
ödenek konmasını bendeniz büyük bir ihtiyatsızlık te
lakki etmekteyim. Sayın Maliye Bakanı her halde bu 
ihtiyatsızlığı yapmamıştır diyorum. 

Şu halde kendilerinden soruyorum : Hükümet, ya
rın, öbür gün, bir ay sonra, iki ay sonra, bu yaz ayla
rında böyle ağır bir depremle karşı karşıya kaldığı za
man bunu neyle karşılayacaktır? Bunu düşünmüş mü
dür? Hükümet etmek, idare etmek; öngörmektedir, 
olacak olan şeyleri mümkün olduğu kadar önceden 
görmektir. 

Ben haber veriyorum, içinde bulunduğumuz sene, 
dünya kabuğunun oynak senesidir. Bir yerde yine il
men sabittir; dünyanın öbür tarafından bir deprem ol
duğu zaman, onun dalgaları karşı tarafında da tesiri
ni göstermektedir. Türkiye'miz, (ki yıllardır tecrübey
le öğrendik) bu depremlerden masun değildir. Bu se
ne böyle bir felâketle karşılaşmamız ihtimaline karşı 
Sayın Maliye Bakanının hazırlığı nedir? Meclisler ya
rın yaz tatiline gittiği zaman böyle bir felâketle karşı
laşırsak, bütçede elinde buraya sarfedecek, 3 milyon, 
5 milyon değil, 100 milyonlarla ifade edilecek parası 
var mıdır? Bu noktada aydınlanmak istiyorum ve bu 
istisna kabilse yapılmamalıdır. Sayın Alpan'ın verdiği 
önerge istikâmetinde bir değişiklik getirilirse çok isa
betli olacaktır. Çünkü, 1973 yılında 1571 sayılı Ka
nunla, kanun haline gelmiş olan bir hükmü, Bütçe Ka
nununun bir geçici maddesiyle ortadan kaldırmak gibi 
bir yola girilmektedir. Bu noktaya da dikkati çekmek 
istedim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Alpan, buyurunuz efendim. 

M. CÎHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın senatörler; 

Başkanlığa, okunan maddeyle ilgili bir önerge ver
miş bulunduğum için, bu madde üzerinde önceden 
aydınlatıcı açıklamalarda bulunmak için söz aldım. 

Önergem, Gelir Bütçesini azaltıcı bir mahiyet ta
şımasına ve dolayısıyle Anayasanın 94 ncü maddesine 
aykırı görülmesine rağmen, ilgili esaslar üzerinde ve 
geçen yılki işlemi ve Bütçe Kanununun oluşturulması 
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safhalarını dikkate alarak, kısa bir açıklama yapmak 
faydalı olacaktır : 

Geçen yıl da aynı mahiyette, aynı madde aleyhin
de Anayasaya ve Anayasa Mahkemesinin konuya iliş
kin kararlarına aykırılık teşkil ettiği sebebiyle, bir 
önerge verdim ve bu önerge, Komisyonca, Hükümet
çe 94 ncü maddeye aykırı görülerek kabul edilmedi, 
reddedildi. 

Geçen yılın bu gibi önergeleri dikkate alınmadan 
hazırlandığı anlaşılan Bütçe Kanunu, Bütçe Karma 
Komisyonu tarafından da düzeltilmeden Genel Ku
rulumuza gelmiş bulunuyor. 

Genel Kurulumuzda yapılan bütçe müzakereleri, 
Kanunun oluşturulmasının nihaî safhası değildir ve be
nim gördüğüm kadarı ile burada yapılan çalışmalar, 
Bütçe Karma Komisyonunun Millet Meclisine suna
cağı nihaî raporda düzeltici ve tamamlayıcı, faydalar 
sağlayıcı mahiyettedir. 

Nihaî safha, hep bildiğiniz gibi Millet Meclisinde 
uygulanacaktır ve dolayısıyle tasarı, buradaki müza
kerelerden sonra, nihaî bir rapora bağlanarak Millet 
Meclisine sunulacaktır. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi İçtüzüğüne göre 
çalışır. Millet Meclisi İçtüzüğünün 44 ncü madde 2 
nci fıkrasını arz ediyorum : 

«Komisyon, belli bir gündem maddesinin, görü
şülmesini tamamladıktan sonra.» Kanaatime göre. 
Komisyonun bu tasarı üzerindeki gündemi, Senato 
müzakereleri bittikten sonra tamamlanır. Tamamla
dıktan sonra, aynı konunun Komisyonda yeniden gö
rüşülmesi, Komisyon raporu Meclis Başkanlığına veril
meden önce, Komisyon üye tamsayısının salt çoğun
luğunun, gerekçeli ve yazılı istemi üzerine bir defa için 
mümkündür. 

Binaenaleyh, Karma Komisyon, burada yapılan 
müzakereleri bitirip, sonuçları aldıktan sonra, nihaî 
raporu hazırlarken, 94 ncü maddeye aykırı gömülen 
önergeleri kendi çalışmasında dikkate alabilir. B'nae-
naleyh, ben bu imkâna dayanarak, geçen senek! red
di de unutmamış olmama rağmen, yine aynı önerge
yi verdim, bunun anlayışla karşılanmasını ve Bütçe 
Karma Komisyonunun nihaî raporunu hazırlamada 
değerlendirilmesini, takdirlerinize arz ediyorum. 

Teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye?... Bu
yurun Sayın Babüroğlu. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Hükümetlerin sık değişmesi, konuların unutulma
sına ya da bürokrasinin kendi anlayışı içerisinde, Hü
kümetlerin hafıza kaybına uğramasına neden oluyor 
zannederim. 

Bu deprem konusu 1971'de ortaya geldiği zaman, 
1 kuruş bulunamıyordu. Sayın Erim'indir patent. 
«Sigarasını, tütününü dumanlayan, içkisini içen kişi
nin kadehindc-ki içkiye zam yaparak vukuu bulmuş 
afetlerin çaresine koşacağız ve ayrıca muhtemel afet
leri önleme tedbirlerini böyle alacağız» dediler. Buna 
göre bazı tekel maddelerine zam yapmak suretiyle bu 
tasarrufu yaptılar. Bu tasarruf 2 milyarı aşmıştı, bir 
kısmını kullandılar, zannederim şimdi 1 milyar 7CO 
milyon liradır. Yılda 580 milyon lira gibi bir para ge
tirmektedir ve başlangıçta bu tasarrufun amacı, muh
temel afetleri önleyecek tedbirleri almaktı. Onun için 
İmar İskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğünde, 
Konut Yenileme Daire Başkanlığı kuruldu ve Afet 
İşleri Genel Müdürlüğünde buna benzer tedbirler 
alındı. Çünkü, o zamanki hesaplara göre Türkiye'nin 
c/c 66'sı deprem kuşağı üzerinde idi ve Türkiye'nin 
konutlarının % 70'e yakını teknik bakımdan deprem 
olmasa dahi yıkılmaya müsaitti. Bir belli program içe
risinde konut yenileme devam edip gidecekti. Hükü
met değişti, yeni Hükümet geldi, başka bir Hükümet 
geldi, bu sefer Sakarya'da sel felâketi oldu. Önce di
renenler, bu deprem fonunu yaygınlaştırarak diğer 
afetlcii de içerisine aldılar; fakat bizim dediğimiz, dü
şündüğümüz disiplinli çalışmayı, bu seferki (hafıza 
kaybı diyeceğim) çalışmayı biraz yaygınlaştırarak, 
afetler fonunu daha larj kullandılar, sonra ne oldu?.. 
Lice depremi oldu. Biz Lice depreminde sorumlu arı
yorduk. Değerli arkadaşlarım bu sorumlu var ama; 
o sorumluyu bulamazsınız. Çünkü, sorumluluk öyle
sine anonimleşîirümiş, öylesine bakandan bakana, 
memurdan memura gitmiştir ki, şimdi bu ödeneğin 
alınması suretiyle daha çok kolaylaştırılacak. 

Lice'nin ve Mardin'in (Mardin de taşınacaktır) 
Mardin'in bulunduğu yerden başka yere taşınması ko
nusu, artık yeni geîen bakanların önüne usanmış olan 
bürokrasi tarafından sürülemez olmuştur. Lice'de za
manında bu program uygulansa idi, yani 1971'de dü
şünülen Türkiye çapındaki plan uygulansaydı, belki 
Lice bugün orada değildi, modern bir yerde idi. felâ
ket olmayacaktı; ama sorumlu hangi bakan derseniz, 
yok... Herkes birbiriyle anonimleşmiştir. 

Yalnız, buradan bu yasalar geçerken, sorumlu ve 
yetkilileri anonim kusurlar içerisinde sorumluluklarını 
ve yetkilerini ortadan kaldıracak yasalar çıkarmama-
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lıdır. Biliyorum, şimdi Maliye Bakanı buraya gelip 
«Afetler Fonunun % 3'leri vardır, başka gelirleri va: 
dır. Bu gelirleri kullansın. Şimdi bunu Hazinenin di 
ger olanaklarına kullanalım»1 diyeceklerdir. O dedik 
kr i gelirlerin tümü bağlıdır. Taş düşmeden, sel gel
meden ve toprakların erozyona ya da kaymaya mü
sait olmasından dolay;, yer değiştirecek yerleşme yer
leri için zannederim Afetler Genel Müdürlüğünce 5CC--
ilâ 6G"l milyon liralık uygulama planı vardır. İşler baş
lamıştır. Memurların verdiği rakam tahmin ediyorum 
onlara kullanılacakta-. Ayrıca Merkez Bankasında bi
riken de, ani çıkacak, afetler için ve bir de arz ettiğim 
gibi, afet şeridi üzerinde olan konutların yenilenmesi 
için kullanılacaktır. 

Yüce Senatoyu bu yönden, bu işlerin içinde bu
lunmuş bir arkadaşınız olarak uyarmak isterim. 

Sayın Aipan, geçen yıl Anayasayla ilişkileri de or
taya koyan son derece müdellel bir konuşma yapmıştı 
Grupu adına. Bu İmar İskân Bakanlığında, Irmak 
Hükümeti zamanında değerlendirildi. O değerlendir
meler sırasında, Maliye Bakanlığından arkadaşlar da 
gelmişler, çalışmışlardı. Bu nasıl şey oluyor anlamı
yorum?.. Yani 6 ayda bir, 8 ayda bir hükümet değiş
mesiyle, hele bu siyasî partilerin felsefeleri yi e de ilgili 
bir şey değil. Hani, sağ felsefe, sol felsefe ile ilgili ol
mayan bir ülke hizmetinin bu şekilde hükümetlerin 
değişmesinde, komisyonların görüşleri nasıl değişebi
lir bilemiyorum. 

Hülâsa, bu biriken parayı Türk Ulucuna vadedil-
diği gibi, afet şeridi üzerindeki muhtemel afetleri ön
leme ve vukubulan afetlere karşı kullanmak için çı
karılmıştır. 

Son zamanda, üniversitelerarası yapılan çalışma
larda da, Türkiye'deki afete manız arazi oranı r/^ 66 
dan c/c 9!'e çîknnirmştır. Ben, Bakan olarak karşı çak
mıştım, hâlâ karşı çıkıyorum; fakat teknisyenlerin ra
poru bu kadar da yaygınlaştırılmış olduğuna göre. 
bu paranın başka bir amaçla kullanılmasının yanlış 
olduğunu saygılarımla sizlere iletirim. 

BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye?.. 

Sayın Bakan buyurun. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGBNEKON 

(İzmir Milletvekili) — Saym Başkan, Yüce Senato
nun sayın üyeleri; 

Bütçe Kanun tasarısının 90 ncı maddesinde, bir 
malî yıl için uygulanması ertelenen kanun maddeleri 
hükümleri üzerinde bir sayın üyenin bu maddenin 
çıkanlmasına dair önergesi, bir de bir başka saym 
üyenin de, bu madde içinde mevcut bir fonun genel 

I bütçeye aktarılmasından doğacak sonuçlar hakkında 
I dikkatimizi çekici konuşmasını dinledik. 

I Öncelikle bu endişeye cevap vermek isterim. 1976 
I yılında, 1571 sayılı Kanun gereğince, tekel maddeleri 
I fiyatlarına yapılan zamdan elde edilen hâsılatın Tür-
I kiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında açılacak bir 
I "ona yatırılması hükmünün ertelenmesi hususu şu 
1 gerekçeye dayanmaktadır : Esasen tekel maddeleri-
I ne yapılan bu zamdan doğan hâsılatın muntazam bir 
I şekilde tekelden şimdiye kadar tahsilinin de kabil ol-
I duğu. söylenemez. Özellikle 1974 - 1975 yıllarında bu 
I hâsılatın tam olarak tekelden alındığı söylenemez. Bu-
I nun bütçeye gelir kaydedilmesiyle bu hâsılatın tam 
I olarak sağlanması imkânı elde edilmektedir. Bu bir. 

I ikincisi; Bütçe Kanun tasarısının 18 nci maddesi-
I nin (!) fıkrası, «Deprem fonu» diye bir fon ihtiva 
I etmektedir. Bu fon, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 940 
I «Sosyal transferler» programının, 04 sosyal transfer

lerle ilgili fonlar, altprogrammın 434 «Deprem fonu» 
I faaliyetinde mevcut ödenekle karşılanmaktadır. Bu 
I ödeneğin yeteri kadar artırılması da. Maliye Baka-
I nının yetkisi içindedir. Bu yıl için miktarı 5 milyon 

olarak bütçede görülmektedir. Fakat yeteri kadar 
I artırılması Maliye Bakanının Yetkisindedir. Nitekim, 
I Lice depremi sebebiyle aynı fondan istifade ediîmiş-
I tir; aynı şekilde oraya ödenek aktararak. Zaten Ma-
I üye Bakanına da, «Bu fona ödenek aktarmak ve ge

rektiği kadar bu fonu beslemek» şeklinde bir yetki 
I de verilmiştir yine aynı maddeyle. Bu itibarla, Saym 

Erim'in, «Allah esirgesin, Türkiye'de bir felâket olur
sa bu neyle karşılanacaktır? Ödeneği yoktur» şeklin-

I deki endîşesine kanaatimizce mahal yoktur. Bu iki. 

I Üçüncüsü; 90 ncı maddede zikredilen kanunlar, 
uzun senelerdir bütçe kanunlarında yer alır, birtakım 

I maddeler bu şekilde ertelenir. Bunun aynı şekilde yer 
almasının, bu sene de yer alınasmm tek gerekçesi ve 

I yeterli gerekçesi olduğunu söylemiyorum. Ancak şu
nu ifade etmek istiyorum : Bu kanunlar, hepimizin 

I malumu, büyük bir kısmı bütçeye belirli bir miktar 
ödenek konulmasını, bütçenin belirli bir yüzdesinin 

I belirli bir hizmet yapmak üzere ayrılmasını öngör
mektedir. Devletin, iktisadî ve sosyal hayatla ilgili 

j Ödevlerinin ne şekilde yerine getirileceği ve bunun sı-
1 nırı Anayasanın 53 ncü maddesinde gösterilmiştir. 
I Anayasanın 53 ncü maddesindeki imkânlarla, Devle-
I tin yüklenmiş olduğu iktisadî, sosyal faaliyetin yü

rütülmesiyle ilgili yükümlülükleri bütçelerle bağdaş-
I tırmak maksadıyla bu hükümler zaruri olarak şim-
| diye kadar muhafaza etmek imkânını bulabilsin. An-
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cak, Anayasamızın 53 ncü maddesi bu ımkânm bir [ 
anda tamamiyle elde edilemeyeceğini düşünerek, bu- j 
nun bir belli sınınnm malî kaynaklarını yeterliliği öl
çüsü şeklinde koymuştur. Malî kaynakların yeterlili
ği ise bütçelerde gösterilmiştir, bütçelerde hizmet ön- | 
celikleriyle gösterilmiştir. Bu itibarla, 90 ncı madde
nin bu şekliyle muhafazasının Anayasa ile çelişir bir 
tarafı olmadığı kanaatindeyiz* i 

Arz ederim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Bakana soru sorabilir miyim 
Sayın Başkanım?.. 

BAŞKAN — Buyurun, sorunuz efendim. 
SELÂIÎADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka-

nmca S. Ü.) — Sayın Bakan zannederim benini ko- i 
mışmalarırm iyi hatürlayamadılar. Şu anda Afetler i 
Gene!. Müdürlüğünün uygulamakta olduğu ve bir j 
kısmını da ihale ettiği işlerin toplamı (Global olarak j 
arz ediyorum) 500 ilâ 600 milyon lira civarındadır. \ 
Âfetler Fonu Yasasının gösterdiği kaynak buna ye
tersiz olduğuna göre ve kendileri de 5 milyon lira pa- j 
ra koyduk diyorlar; bu farkı Bütçeden vermek sure- j 
tiyle yd içerisinde telâfi mi edeceklerdir?.. i 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI YILMAZ ERG ENEK ON 
(Devamla) — 1975 yılı içinde maraz kalchğımız âfe
tin karşılanış şekilleri hepimizin malumudur. Normal I 
bütçelerimizden ve dış yardımlardan karşılanış şe
killeri malumumuzdur. 1975 yılı içinde yapılmış olan 
harcamalardan artan 1976 yılı ödeme mecburiyken, | 
mevcut fona yapılacak ilâvelerle karşılanacaktır. Ay
rıca, İmar ve İskân Bakanlığının imkânları içerisin- j 
de karşılanacaktır... 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Söz istiyen başka sayın üye var mı efendim?.. ) 

Yok. İ 
Önergeyi okutuyorum : j 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1976 malî yılı Gelir Bütçesinin gerçekleşebilmesi -

için, Bütçe Kanunu tasarısının 91 nci maddesinde, ba
zı kanunlarıyle diğer bazı kanunlara dahil bir kısım 
madde, fıkra, bent ve limitin 1976 yılında uygulan
maması hükme bağlanmıştır. Bunlar, devletin gelir j 
ve harcamalarına ilişkin hükümler taş'yor iseler de, 
başhklanndaki hizmetlerin veya kuruluşların özel ka
nunlarıdır. Bunlardan, iki vergi kanunu hariç olmak 
üzere, diğerlerinin uygulanmaları kendi esasları için
de Bütçe Kanunu ile ilgili kayıtlara bağlı olmadığın
dan, Anayasanın 126 ncı maddesine göre Bütçe Ka- [ 
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j nununa dahil edilmemeleri ve Bütçe Kanunuyle dur-
j durulmamaları gerekir. Yine, bunların genel ve kat

ma bütçelerin yapılışında ve uygulanmasında yer al
ması istenirse, bu husus kendileri için çıkarılacak 

| değişiklik kanunlarıyle yeniden düzenlenebilir. Ak
sine hareket, Anayasanın 8 nci ve 126 ncı maddele
riyle, Anayasa Mahkemesinin benzer konularda al-

I mış bulunduğu ve yasama, yürütme ve yargı organ
larını bağlayıcı kararlarına ve bunlardan biri olan, 21 
Kasım 1974 tarihli ve 1974/26 esas sayılı Kararına da 
aykırı düşer. 

Bu sebeplerle, Bütçenin sıhhat ve samimiyetini bo
zan Hükümet program ve icraatının, deprem felâkct-

j zedeleri ile korunmaya muhtaç çocukları ilgilendiren 
bazı sosyal koruma ilkelerine uymayan ve dava ko-

j nusu edildikleri takdirde iptal edilmek riskini de ta-
! şıyan 91 nci maddenin tasan metninden çıkarılmasını 
j ve gereğinin cari harcamalardan tasarrufa gidilmek 
j suretiyle Bütçe Karma Komisyonunca düzenlenmesi-
| ne delâletlerinizi arz ederim. 
i Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Cihat Alpan 

I BAŞKAN — Komisyon bu hususta ne düşünü
yor efendim?.. 

j BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ İS-
j MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş-
j kanım. Sayın Aîpan'ın buyurdukları gibi. önergeleri, 
| cari harcamalarda tasarrufa gidilmek suretiyle Bütçe 
j Karma Komisyonumuzca yeniden düzenlenmesini ön-
j görmektedir. Anayasamızın 94 ncü maddesi, Bütçe-
I nin bu aşamasında: yani Cumhuriyet Senatosundan 
i Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komis

yonuna gönderildiği aşamasında, «Cumhuriyet Se-
' natosunca kabul edilen metin, en geç bir hafta içinde 
S y-.niden görüşülmek üzere, karma komisyona verilir. 

Karma Komisyonun kabul ettiği son metin Millet 
Meclisinde görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara 
bağlanır» denilmektedir. 

Bütçenin görüşülmesindeki bu aşamada, 94 ncü 
maddede de açık ve seçik olarak belirtildiği üzere, 
Karma Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen metni görüşebilir. 94 ncü maddenin oku-

İ duğunı fıkrasındaki açık ve kesin hüküm, Karma Ko
misyonumuzun. Cumhuriyet Senatosunca kabul edi
len metnin görüşülmesi dışında herhangi bir işlem 
yapmaya mani teşkil etmektedir. Bu nedenle, herhan
gi bir işlem yapmamız mümkün değildir. O itibarla 
bu önergeye itibar etmemiz, katılmamız mümkün de-

[ ğildir. 
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BAŞKAN — Sayın Cihat Alpaıı, önergesini söz
lü olarak burada açıkladığı sırada, takdim ettiği öner
genin, esasen gelir azaltıcı niteliğine işaret ettiler. 
Ayrıca, sözlerinin sonunda, «Bu önergenin, Bütçe 
Karma Komisyonunda değerlendirilmesini rica edi
yorum» dediler. Gerek kendi beyanlarına ve gerekse 
94 ncü maddenin sarih hükmüne binaen önergeyi 
muameleye koymamakla beraber, Komisyonunuzda 
dikkate alınıp alınmaması hususunda bir teklifin mev
cudiyetine dikkatinizi çekiyorum. 

Şimdi, Sayın Veli Uyar bir maddî hatadan bah
settiler. Lütfeder misiniz? 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkanım; 
Burada, (j) fıkrasında, «26 . 3 . 1965 tarihli ve 

6696 sayılı Kanun» diyor; aşağıda, metnin altında, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlü
ğüne ait evrak ve vesaikin imhası 26 . 3 . 1956 sayılı 
Kanun...» diye yazılmış; kanun numarası yok. Tarih 
1956 mıdır, 1965 midir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım; bu, doğru ve yanlış cetvelinde düzeltilmiştir. 
Arkadaşımız haklıdır; «...tarihli ve 6696» olacak. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Tarihi 1956 mı ola
cak? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Evet efendim, 
1955 tarihli. 

VELİ UYAR (Yozgat) — O halde Sayın Başka
nım, yukarıdaki (j) fıkrasındaki «1965 tarihli», «1956 
tarihi':> olacak, efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, o da 1956 olacak. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Altında (j) fıkrası de

vam eder, daireleri sayan metnin sondan 2 nci sa
tırında 25 . 3 . 1956 tarihi yok orada, tarih ibaresi 
olacak ve «6695 sayılı» olacak. 

BA.ŞKAN — Bir tarih ibaresi olacak ve sayısı da 
konacak. 

Bunlar, aynen tashih cetvelinde var mı efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Var efendim; 
burada da düzeltilmesi gerekir, 

BAŞKAN — Gerek Veli Uyar'ın işaret ettiği ve 
Komisyonca kabul edilen ve gerekse esasen tashih 
cetvelinde mevcut bulunan bu tashihlerin metinde 
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Böylece, talep ettikleri takdirde dört grup söz
cüsü, talep ettiği takdirde Sayın Başbakan ve Sayın 
Maliye Bakanı görüşecekler; açık oylamaya geçilmesi 
sırasında da, bir lehte, bir aleyhte iki sayın üye 
görüşeceklerdir. Bu usul içerisinde söz talep eden 
sayın üyelerin isimlerini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Recai Koca
man, Millî Birlik Grupu adına Sayın Mucip Ataklı, 
Halen grupları adına söz talep eden üyeler bunlar. 

Sc.-ym Recai Kocaman, buyurunuz efendim. 

düzeltilmek kaydıyle bu metni oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 91. — 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Ku
ruluş Kanunundaki malî hükümler 28 . 2 . 1977 tari
hine kadar yürürlüktedir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme : 
Madde 92. — Bu Kanun 1 . 3 . 1976 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 93. — Bu Kanunun, 
a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cum

huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 
b) Cumhurbaşkanlığı. Sayıştay Başkanlığı ile 

ilgili hükümlerini, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

93 madde de ayrı ayrı görüşülmüş, oylanmış, ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, ikinci defa tümü üzerinde görüşmeler kıs
mına geçiyoruz. Kaide ten, bir "tasarının tümü üzerin
de sonuncu defa görüşülürken; yani maddelerinin 
okunmasından sonra tümü üzerinde görüşülürken, 
lehte, aleyhte birer sayın üyeye söz verilir. Tüzüğün 
bu hükmü gelenek ile bertaraf edilmiş, gruplar lehi
ne genişletilmiştir. Bundan evvelki tatbikatımızda, 
dört grup sayın sözcüleri görüşmüşlerdir, sonra Hü
kümet adına Başbakan veya yetkili kıldığı bir ba
kan görüşmüş bulunmaktadır. Ayrıca, Bütçe Kanun 
tasarısı açık oylamaya tabi kanun tasarılarından ol
duğu için. sayın üyelerin oylarının istikametini tayin 
hususunda lehte, aleyte söz hakları vardır. Bu hak da 
kullanılmaktadır. 
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REEET RENDECİ (Samsun) — Konuşmalar sü
reli midir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Herhalde en fazla iki saat; bir defa
ya mahsus olmak üzere. Grupların ikinci defa söz ta
lep hakkı yok; azamî iki saat. 

C . H . P . GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Grupumuzun 1976 Bütçesi üzerindeki görüş ve 
eleştirilerini, Bütçenin tümü ve bölümleri üzerinde 
Grupumuz adına söz alan değerli sözcülerimiz belirt
mişlerdir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda yapıl
makta olan 1976 Bütçesi ile ilgili görüşmelerin sonu
na yaklaştığımız şu anda, ben, bütçenin tümü ve grup 
olarak kullanacak olduğumuz oyun rengi ile ilgili gö
rüşlerimizi sunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Sözlerime başlarken, Sayın Başkanımı ve de
ğerli üye arkadaşlarımı saygıyle selâmlarım. 

Aziz arkadaşlarım; 
1976 Bütçesi ile ilgili görüşmeler sırasında Sayın 

Başbakan'ın Hükümetin on ayı aşan süre boyunca iz
lediği politikayı ve önümüzdeki bir yıl içinde izlemeyi 
düşündüğü politikayı açıklayan uzun konuşmasını 
dikkatle dinledik. Sayın Başbakanın bu izahları içinde 
ilgimizi çeken bazı noktalar üzerinde durmayı faydalı 
ve gerekli bulmaktayız. 

Sayın Başbakan, kendisine özgü üslup içinde, (31 
Martta Hükümet kurulduğu zaman Türkiye öyle gül
lük gülistanlık falan değildi, Türkiye'de şiddet hare
ketleri vardı,) sözleriyle konuya girmiş, Sayın Sadi 
Irmak'ın 4 Aralık 1974, 2 Şubat 1975 ve 4 Mart 
1975 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı
larında yaptığı konuşmalardan bazı pasajlar olcuya 
rak, 31 Mart 1975'te kurulmuş olan Hükümetin 
(Kendi deyişi ile) fevkalâde hal hükümeti olduğun 
dan bahisle, izahlarını şu cümle ile noktalamıştır: 
«Eğer anarşiyi bizimle paralel sayarsanız, fevkalâde 
yanlış bir teşhis koyarsınız.» 

Sayın Başbakan kendi sorumluluğu altında 10 ay
lık bir uygulama süresi geçtikten sonra, bu 10 aylık 
sorumluluk döneminin izahını yaparken, 1974 Man 
ayı içinde Gümüşhane Lisesinde ve Ankara Cebec' 
Yurdunda olayların çıkmış bulunduğu, 9 Kasım 1974 
tarihli Hürriyet Gazetesinde; «Anarşi Hortladı,» şek
linde manşet atılmış olduğu; 1974 yılı içinde; hangi
lerinin ideolojik amaçlarla, hangilerinin âdi suç nite
liği taşıyan hırsızlık amaçlanyle soyulduğu konusuna 
açıklık getirmeden, 12 banka ile bir benzin istasyonu

nun soyulmuş olduğu olgularına işaret etmekte ve bu 
olguları kendi Hükümet döneminde vukua gelmiş olan 
facialara mazeret olarak göstermeye çalışmaktadır. 
Buna yaparken de, insanın gözünün içine baka baka; 
tarihe, bilime, gerçeğe ve akıia aykırı şeyleri söyleme 
alışkanlığı içinde hareket etmekte ve politikacılığın 
böyle davranma mesleği olduğu inancının toplum 
bilincinde yerleşmesine sebebiyet vermektedir. 

Oysa ki; politika ve politikacılık, tarihe, bilime, 
gerçeğe ve akıla aykırı şeyleri değil, uygun şeyleri 
söyleme sanatıdır ve ben şimdi, tarihe, bilime, gerçeğe 
ve akla uygun bir yaklaşımla olayları izaha çahşacar 
ğımv 

Değerli arkadaşlarım; 

Ecevit Hükümeti devrinde Gümüşhane Lisesinde 
ve Ankara Cebeci Yurdunda çatışma başlangıcı nite
liğinde münferit olaylar husule gelmiş, zamanın Hü
kümeti derhal toplanarak tedbirler almış, olayların 
kapsamının genişlemesini ve facia sayılabilecek her
hangi bir sonuca ulaşmasını önleyici çareleri aramış; 
tedbir aranırken de olaylara sebebiyet verenler, «bu, 
şu taraftan, bu, bu taraftandır.» diye bir ayırma tabi 
tutulmamış, Cumhuriyet yasalarını ihlâl eden veya 
edenler, renklerine, yönlerine bakılmaksızın eşit ola
rak kanunu çiğneyen kişiler muamelesine tabi tutul
muştur. Kısaca, hukuk devleti ilkelerine inanmış bir 
Hükümetin verdiği akıllı emirlerle, çıkmak üzere olan 
olaylar, daha başlangıç safhasında bastırılmıştır. 

Ecevit Hükümetinin istifa tarihi ile Sayın Irmak 
Hükümetine görevi fiilen devrettiği 17 Kasım 1974 
•-.arihi arasındaki süreyi kapsayan ikinci döneminde 
lurum biraz daha farklıdır. Başta, istifa etmiş ve 

yenisi kuruluncaya kadar günlük muameleleri tedvir 
;îe görevleri bir hükümet var. Karşı tarafta, her çe-
~it sola karşı mücadele yapmak amacı ile bir cephe 
oluşmuş. Cephenin bazı unsurları, cephenin kurulu
runun ve kendilerine cephe içinde yer verilmiş ol
masının gerekçesini kendi kamuoylarına kabul ettire
bilmek için, kendilerini bir şeyler- yapmak mecburi
yetinde hissediyorlar ve yapıyorlar da. Buna rağmen, 

TU dönemde vukua gelen olaylara karşı da, zamanın 
reçici Hükümeti Devlet yönetmenin gerektirdiği hu

kukîlik içinde gereken önleyici müdahaleleri yap
maktan geri kalmamıştır ve en önemlisi, Ecevit Hü
kümeti devrinde; Sayın Demirel'in deyimi ile hiç 
bir ana kuzusu hayatını kaybetmemiştir. Ecevit, 
'ıiç bir Türk gencinin kanını üzerinde taşımamakta
dır. 

— 721 — 
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Saym Irmak Hükümetinin hizmet dönemi üze- ' 
rinde fazla durmaya gerek görmüyorum. Ancak, bu 
dönemde Milliyetçi Cepheye dahil bazı unsurlara 
bağlı, özel surette eğitilip silâhlandırılmış sorumsuz 
sokak gücünün, saldırı, düzenleme, asayiş ve huzur 
bozma ve kan dökme faaliyeti konusunda büyük bir 
tırmanma içine girmiş bulunduğuna işaret edelim. 

Sayın Irmak/m Kıbrıs Harekâtı amacı ile öngö
rülmüş bulunan sıkıyönetimin uzatılması için, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde yapılan 4 Aralık 1974, 
2 Şubat 1975 ve 5 Mart 1975 günlü toplantılarda, 
bu tırmanmanın hâsıl ettiği telâş ve üzüntü hislerinin 
etkisi altında kalarak söylemiş bulunduğu sözlere, bu 
defa Sayın Demirel'in cankurtaran simidi gibi sarıl
dığını müşahade etmekteyiz. 

Oysa ki; söz konusu sıkıyönetim kararı, 20-7.1974 
tarihinde savaşı gerektirebilecek durumun başgöste-r-
mesi nedeniyle alınmıştır. 

Anayasamızın 124 ncü maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca, sıkıyönetim kararı başlangıçta hangi ne
denlere dayalı olarak alınmışsa, belirli sürelerin so
nunda ancak o nedenlerle uzatılabilir. Örneğin; sa
vaşı gerektirebilecek bir durumun baş göstermesi ne
deniyle alınmış sıkıyönetim kararının, herhangi bir 
safhada bu gerekçeye iç güvenlik gerekçelerinin ek
lenmesi suretiyle sıkıyönetimin amaç ve kapsamı ge
nişletilerek uzatılması Anayasaya uygun olmaz. Sa
yın Irmak'ın bir yakınma niteliği taşıyan cümlelerini, 
Anayasa aykırı bir yoruma tabi tutarak, sıkıyönetim 
gerekçeleri içine itmeye kalkışmak, sağlam bir man
tığın eseri olamaz. 

Bu dönemde; yani Sayın Irmak'ın görev dönemin
de ülkemizdeki fonksiyonu, gerici milliyetçilik an
layışı üzerine kurulmuş saldırganlığı yoğunlaştırmak 
ve bir iç savaş ortamı yaratmak olan küçük; küçücük 
bir parti, Cephenin içine alınmış olmasının gerekçe
sini mükemmel şekilde ortaya koymuş ve sonuçta 31 
Mart 1975 günü kurulmuş olan Hükümette Parlamen
todaki temsil gücünün 2/3 oranında temsil olunma 
olanağına kavuşturulmak suretiyle, marifetlerinden 
ötürü mükâfatlandırıldığı gibi, aynı istikamette daha 
hızlı tırmanmalar için eline açık bono geçirmiş bu
lunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
1Q,5 aydır Cephe Hükümeti işbaşındadır. Bu dö

nemde vukua gelmiş veya getirilmiş olan kargaşalıkla
rı, belleği en güçlü kişinin dahi eksiksiz olarak sa-
yabilmesi mümkün değildir. Bu 10,5 aylık dönem 
içinde, Saym Demirel'in ve Hükümetinin hesabını 

vermekle mükellef bulunduğu siyasî cinayetlerden 
yalnızca ölümle sonuçlananların saptayabildiğim ka
darına ait listeyi tutanaklara geçirmiş olmak için su
nuyorum :' 

Necdet Duman : Ankara Erkek Öğretmen Okulu 
yedinci sınıf öğrencisi. 22 . 4 . 1975 gecesi öldürül
dü.. 

Abdi Genel: İstanbul Site Yurdunda işçi, 24.4.1975 
günü baskında yaralandı, dört gün sonra öldü. 

Burçin Öztürk : İki yaşında çocuk. Ankara Gazi 
Mustafa Kemal Bulvarında bir baskında 25.4.1975' 
îe yaralandı, üç gün sonra öldü. 

Kâmil Karabal: Erdir. 
Mehmet Aytekin: 18 yaşında bir gençtir. 24.6.1975 

Diyarbakır olaylarında öldü. 
Ahmet Vatan Kırkbulak: Lise ikinci sınıf öğren

cisi. 9 Temmuz 1975'te Bursa Atatürk Caddesinde
ki çatışmada yaralanıp öldü. 

Ahmet Deveci: Ziraat Fakültesi ikinci sınıf öğ
rencisi. Kırşehir'de afiş asarken 28 Ağustos 1975'te 
öldürüldü. 

Yusuf Yılmaz: Kırıkkale'de Cumhuriyet Halk Par
tisinin Gençlik Kolu üyesi. 24.9.1975'te öldürüldü. 

İbrahim Kocakarın: 25.9.1975'te Muğla'da döğü-
lerek öldürüldü. 

Nüvit Barut: 28.9.1975'te Malatya'da nezaret
hanede öldü. İntihar etti denildi, ailesi cinayet iddia
sındadır, faili meçhul durumdadır., 

Ekrem Söğüt: İstanbul Maliye Yüksek Okulu öğ
rencisi. 29.9.1975'te sınavdan çıkarken kurşunlandı, 
öldürüldü, 

Ayhan Alkan: 13.1Q.1975'te Tandoğan mitingi 
dönüşünde Maltepe olaylarında öldürüldü. 

Zühtü Pehlivanlı: Aynı günkü Maltepe olaylarında 
yaralandı, 27.1C;. 1975'te öldü. 

İsmet Yücel: Niğde Ulukışla İlçesinde 2.11.1975' 
te kalbinden şişlenerek öldürüldü. 

Alparslan Gümüş : Gazi Eğitim Enstitüsü olayla
rında 3.11.1975'te öldürüldü. 

Yaşar Özcivler: İstanbul Teknik Üniversitesi İn
şaat Fakültesi öğrencisi. 5.11.1975'te öldürüldü. 

Münir Çetinkaya: Erzurum Ticaret Lisesi öğren
cisi. 16 Kasım 1975'te Erzurum'da öldürüldü. 

Salih Aykan: Belediye şoförü, 19.11.1975'te Pen
dik Garanti Bankası soyguncusunun; biliyorsunuz, 
kendine engel olmak isterken öldürdüğü şahıs. 

İsmail Tığlı: İstanbul Teknik Üniversitesi Maden 
Fakültesi öğrencisi. Afiş asma yüzünden İstanbul 
Ordu Caddesinde 21.11.1975'te öldürüldü. 

><5 . 
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Muharrem Çmkıran: .21.11.1975'te evinde öldü
rülmüş olarak bulundu. 

Gezini Yılmaz, Halit Pelitözü; bu iki genç 1.12.1975 
günü Galatasaray Mimarhk ve Mühendislik Okulu 
önünde, Mafia çetesine özgü otomobilli saldırı so
nucu öldürüldüler. 

Kenan Dayıoğlu: Gazetecilik Yüksek Okulu ikin
ci sınıf öğrencisi. Okul yakınında 24.12.1975 günü 
yaylım ateşle öldürüldü. 

Hasan Kadıoğlu: Seydişehir'de işçi. 26.12.1975'te 
Seydişehir işçi olaylarında tabanca ile öldürüldü. 

Şükrü Bulut; 6 Ocak 1976'da Hacettepe'de öl
dürüldü. 

Nuray Erenler: Bu hanım kız, 13.1.1976'da Ha-
cetepe'de öldürüldü. 

Mustafa Şenpınar: 2Q.l. 1976'da Maraş Pazarcık 
olaylarında öldürüldü. 

Zeki Yılmaz; Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
öğrencisi, 21.1.1976'da öldürüldü. Özer Elmas: İs
tanbul Teknik Üniversite öğrencisi, 12.1.1976'da ya
ralanmıştı, 27 Ocak günü öldü. 

Metin Arıkan; Ankara Devlet Mimarlık Mühen
dislik Akademisi öğrencisi. 29.1.1976'da, bir diğer 
ölümden ötürü yapılan canaze töreni sırasında öldü
rüldü. 

Ve nihayet, elimdeki nota göre, Cahit Şenyüz: 
26.1.1976'da karakolda dayaktan komaya girmişti; 
alkol komasıdır iddia edildi, doktor raporları aksi 
istikamette, 30.1.1976'da öldürüldü. 

Bu arada, polis operasyonları sırasında ölenler 
de var; onların da ismi geçsin. 

Atilla Özkan; 19.1.1976'da Zeytinburnu polis 
operasyonu sırasında ölen inrandır, 

ilker Akman, Haran Basri Temizel, Yusuf Ziya 
Güneş, 26.1.1976 günü Malatya Beyler Deresinde yi
ne bir operasyon sırasında ölen şahıslardır, isimlerini 
zikrediyorum. 

Yine aynı olaya tekaddüm eden safhada, ölen Be
kir Altındağ ölen polis memuru Mehmet Şenses. 

Benim saptayabildiğim bu kadar. 

Değerli senatörler; 
Bir Fransa'da, İngiltere'de, bir Federal Alman

ya'da gün aşırı bir genç öldürülüp boğaz!ansaydı, bu 
toplumların nasıl tepki göstereceğini, bu toplumlar
da Devletin yürütme gücünü yönettiği iddiasında 
olan hükümetlerin bir gün dahi görev başında kala
bilmesine imkân bulunup bulunmayacağını düşünebi
liyor musunuz?., 

j Bir Fransa'da, neredeyse koca De Gauîie'u yık
mış olan Mayıs 1968 gençlik olayları sırasında sade
ce bir genç ölmüştür. Onun da, polis tarafından mı 

j Sen nehrine atıldığı, yoksa sarhoş olup da kendili
ğinden mi, nehre düşerek boğulduğu anlaşılamamış
tır, 

Federal Almanya'yı bütün kurumları, sendika
ları, partileriyle ayağa kaldıran Rudi Dutke olayla-

I rında bir tek kişi ölmemiştir; ama bu toplumlar ge
lişmelerinin sağlıksız biçimde yön değiştirmesini, ya 
da insanların öldürülmesini beklemeden ayağa kalk-

I mışlar, var olan yanlışlarını düzeltmeye çahşmışlar-
j dır. Bizdekine benzer cinayet dizileri yaşanmış olsay-
I di, ortada, ne Fransa'nın, ne Federal Almanya'nın, 
I iktidarları bırakılırdı, 

7 aylık Portekiz kargaşasında ölü sayısının topu 
topu 12 kişiden ibaret olması, sizce bir anlam taşı
mıyor mu?.. 

I Sayın Başbakan, bu olayları ve nedenlerini göz-
I tenimizin içine baka baka; tekrar ediyorum, tarihle, 
I bilimle, akılla ve gerçeklerle alay edercesine, şu şekil

de izaha kalkışmaktadır; Başbakanın deyişini aynen 
naklediyorum: «Bu olaylar 31 Mart 1975'te bizim 
Hükümet kurulmadan önce de vardı, benim devri 
iktidarımda olanlar, devam edegelen olayların uzan
tılarından ibarettir» diyor ve devam ediyor; «Bu 
olan bitenler Cumhuriyet Halk Partisinin çıkarıl
masına öncülük yaptığı Af Yasası ile cezaevinden 
kurtulan çeşitli isimler altında kümelenmiş komü
nist, Leninist, Maoist teşkilât mensuplarının mari
fetleridir.» Diyor. 

Sayın senatörler; 
1803 sayılı Af Yasası Meclislerden çıkan şekliyle 

18.5.1974 günü yürürlüğe girdi. Ancak, yürürlüğe 
giren yasa hükmüne göre, Sayın Demirel ve Cephe
sinin anarşist, komünist diye adlandırıdığı 141, 142, 
146 ve 149 ncu maddelerin sanıkları affın kapsamı 
içinde değildi. Bu sanıklardan 141, 142, 146/1 ve 
149/1 maddelerle ilgili olanlar, Anayasa Mahkeme
sinin 1974/19 esas, 1974/31 karar sayılı olup, 12 Tem-

| muz 1974 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak 
| yürürlüğe giren kararı uyarınca aftan yararlanmış

lar ve 12 Temmuz 1974'ten sonraki tarihlerde salı
verilmişlerdir. 

Heie, sayıları bir hayli fazla olan 146/3 ve 149/3 
maddeleriyle ilgili suçlar ve cezalar ise, Anayasa Mah
kemesinin 1974/34 esas, 1974/50 karar sayılı ve Res-

î mi Gazetenin 21 . 1 . 1975 günlü nüshasında yaymla-
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narak bu tarihten itibaren uygulanmaya başlayan Ka
rarı .sonucunda salıverilmiş bulunmaktadırlar. 

Sayın Başbakanın ortaya koyduğu mantığa göre, 
olaylar Af Yasası sonucunda salıverilen komünist anar
şistlerin yarattığı kargaşalar ise ve bizzat kendi ifade
siyle, Mart 1974'de dahi; Ecevit Hükümetinin bir ay
lık bir hizmet süresi içinde bulunduğu anda dahi, bu 
mihrakların oluşturduğu anarşik ortam ülkede kol ge
ziyor idiyse, az miktarı 12 Temmuz 1974 tarihinden 
itibaren, büyük çoğunluğu 21 Ocak 1975 tarihinden 
sonra salıverilmiş olan komünist anarşistler nasıl ol : 

muş da Mart - Nisan 1974'te olaylar vukua getirebil
mişler?.... Şayet bu şahıslar cezaevinde bulundukları 
sırada dahi ülke içinde; Başbakanın deyişiyle, anarşik 
olay çıkarabilecek kadar güçlüyseler, bu takdirde, 
«Bunları affedip salıverirseniz ülkede yeniden anarşi 
başlar» mantığı iflâs etmez mi?... 

Şayet bu komünist anarşistlerin Devletimize kas
teden eylemlerinin önlenmesinin tek yolu, bunların ce
zaevinde tutulması ise, Sayın Başbakanın yana yakıla 
dile getirdiği Mart - Nisan 1974 olaylarını kim yarat
tı... 

Sayın senatörler; 
Sayın Başbakan huzurumuzda yapmış olduğu ko

nuşma sırasında, «Bütün bu olup bitenlerin içerisinde 
bir tek milliyetçiye banka soyarken, adam kaçırırken, 
adam öldürürken Taslamazsınız. Bir tek milliyetçi ce
zalandırılmış değildir.» buyurdular. Sayın Başbakanın 
bu sözlerinde «Milliyetçi» anılanların kimler olduğu 
açıklığa muhtaç ise de, şayet «Milliyetçi» deyimiyle 
Milliyetçi Cephe mensubu veya taraftarı olanlar kas
tedilmiş ise, o takdirde bizim de söyleyeceklerimiz var. 

Sami Bal, İbrahim Doğan, Ali Güngör, Ahmet 
Tevfik Ozan, Muharrem Şemsek, Kemal Torun, Ham-
za Köse isimleri kendilerine hiç bir şey hatırlatmıyor 
mu?... İzin verirseniz elimdeki nottan bazı hatırlatma
lar yapayım : 

Sami Bal, Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Ankara 
Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinin 1974'e 133 esas, 
1974'e 557 karar sayılı Kararıyle (ki, bu karar tem
yiz edilmeyerek kesinleşmiştir.) 24 yıl ağır hapse mah
kûm olmuş, 21 . 5 . 1974 günü Af Yasası gereğince 
salıverilmiştir. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Re'sen temyize tabidir. 

BAŞKAN — Sözünü kesmeyin Hatibin efendim. 
Bir şey kazandırmıyor bize. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Efendim, 24 yıl afla indirilmiştir ve ka-

|, rarı oradadır. Numarayı not alın, tetkik buyurun. Re' 
sen temyize tabi safhadan inmiş değildir efendim. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
ı Hukukçusunuz beyefendi, bilirsiniz. 
! BAŞKAN — Sayın Karaküçük, lütfediniz, mü

dahale etmeyiniz efendim. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 

Ben bunu hatırlatmak istemiştim, özür dilerim. 
C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 

(Devamla) — Dosyanın numarasını merak ediyorsa
nız tutanaklardan not alın, tetkik buyurun, temyiz 
etmeden kesinlenmiştir. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Zatıâlinize... 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Savunması size mi kaldı?... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Re'sen temyize tabi olduğunu söylüyorum beyefendi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocaman. 
C. H. P. GRUPU ADİNA RECAİ KOCAMAN 

(Devamla) — İbrahim Doğan, dosyası oradadır... 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 

Re'sen temyize tabidir. 
C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 

(Devamla) — Temyiz edilmemiş, kesinleşmiştir efen
dim. 

Ayrıntıya girmeyecektim değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Karaküçük, genellikle bir mü

zakere sükûnetle biterken bir nazar değer, böyle olur, 
geliniz yapmayalım bugün. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Efendim, ben yapmam da hatırlattım; çok özür dile
rim. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz, hak
kınız yok. Ben, zatıâlinize de söz vereyim. 

Buyurun Sayın Kocaman. 
C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 

(Devamla) — Efendim, merak ettiler, izah edeyim. 

24 yıl ağır hapis cezası verilmiş, sekiz yıla inmiş, 
Re'sen temyizden çıkmış, ondan sonra temyiz edilme
yerek kesinleşmiş efendim. Dosya oradadır. Numara
sını da arz ediyorum. Tetkik buyursunlar. Yüzüm 
açıktır; yarın, «yalan söylüyorsun.» diyebilirler. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
«Yalan söylüyorsunuz.» demedim. Hukukçu olduğu
nuzdan, re'sen temyize tabi olduğunu ihtar ettim, özür 
dilerim. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — İbrahim Doğan; Ülkü Ocaklarının es-
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ki Genel Başkanı. Hacettepe Üniversitesinde Dr. Nec
det Güçlü'yü öldürmek suçundan mahkûm olmuş, 
1803 sayılı Af Yasasıyle salıverilmiştir. Karar, Ankara 
Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 30 . 4 . 1974 gün ve 
1974'e 91 esas ve 486 karar sayılı Kararı. 

Burada bir ikinci not daha vereceğim; tutanaklara 
geçmiştir. Sanık İbrahim Doğan'ın üzerinde bulunan 
silâhların, 6 815 296 ve 1 815 248 sicil sayılı olduğu ve 
bu iki silâhın Fehmi Altmbilek ile Mustafa llerisoy 
isimli iki güvenlik görevlisine ait bulunduğu da aynı 
dosyada sabittir. 

Hani hiç bir milliyetçi hiç bir olaya karışmamış
tı?... Ali Güngör; Dr. Necdet Güçlü'yü öldürme su
çunda İbrahim Doğan'ın suç ortağıdır, aynı dosyadan 
hüküm giymiş ve aftan yararlanmıştır. 

Şuraya «Dikkat» diye bir nokta koymuşum : Ali 
Güngör afla salıverildikten sonra, Milliyetçi Hareket 
Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığına getirilmiş
tir 

Ahmet Tevfik Ozan : Hacettepe Üniversitesi Mil
liyetçiler Derneği Başkanı. Ali Rıza Toklu adlı öğren
ciyi öldürmeye teşebbüs suçundan Ankara Devlet Gü
venlik Mahkemesi tarafından 9 . 9 . 1975 gün 1974'e 
40 esas 1975'e 31 karar sayılı Kararla dört yıl beş ay on 
gün süreyle hapis cezasına mahkûm edilmiş, Karar, 
Yargıtay 9 ncu Ceza Dairesince onanmıştır. 

Muharrem Şemsek; 21 . 1 .1976 günü Zeki Yıl-
maz'ın öldürülmesi olayıyle ilişkili bulunduğundan ba
hisle, hakkında 23 . 1 . 1976 tarihinde Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesince gıyabî tutuklama («Suçlu
dur» demiyorum dikkat buyurun, sanıktır bu son 
şahıs) kararı verilmiş olup, kendisi firar halindedir 
Bu suçtaki suç ortağı Ülkü Ocaklı Erol Aksen yaka
lanmış ve tutuklanmıştır. 

Beş ve altı numarayı işgal eden Kemal Torun'la 
Hamza Köse, (Fazla teferruata gerek yok) Antep ca
navarları; Gaziantep'te banka soyan İmam - Hatip 
okulu öğrencileridir. Suçu işledikleri gün alelacele 
cezalarını da yemişlerdir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bunları 
savunan kim ki, şikâyet ediyorsun?,.. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Buyurun efendim? 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Kim savu
nuyor bunları, kim müdafaa ediyor?... 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Efendim, tekrar okuyayım, galiba te
reddüt hâsıl olmuş. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, karşılıklı görüşme
yiniz efendim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hayır, oku
yorsunuz; ama bunları savunan kim?... 

BAŞKAN — Sayın Kara... 
C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 

(Devamla) — Sayın Başbakan'm beyanından bir cüm
le (tırnak içinde not almışım) okuyorum : 

«Bütün bu olup bitenlerin içerisinde bir tek mil
liyetçiye, banka soyarken, adam kaçırırken, adam öl
dürürken raslayamazsınız. Bir tek milliyetçi cezalan
dırılmış değildir.» İmza : Süleyman Demirel. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Milliyetçi
ler cezalanmadı ama... Silâh çeken milliyetçi olamaz! 

BAŞKAN — Siz görüşmenize devam ediniz efen
dim. Karşılıklı görüşmeye usulümüz müsait değil beye
fendiler. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

13 Ocak 1976 günü İzmir Bornova'da Ege Üni
versitesine bağlı Mimarlık - Mühendislik Fakültesiyle, 
Fen Fakültesine saldıran 200 civarındaki, (kendi ifa
deleriyle) «Milliyetçi genç» olayıyle ilgili olarak ba
sında çıkan neşriyat gözlerinize ilişmedi mi?... 

Sayın senatörler; 
Sayın Demirel'in Koalisyon İktidarı süresince, eli 

silâhlı canilerin kol gezdiği, çok sayıda gencin vurula
rak öldürüldüğü bir ülke olmuştur Türkiye. Son altı 
ayda, Lübnan'dan sonra ikinci derecede olmak üzere, 
olumsuzluk rekoru Demirel Türkiye'sindedir. Bunun 
nedeni ise, gençleri öldürtme eylemlerinin bizzat De
mirel'in temsil ettiği İktidar Koalisyonundan kaynak
lanması, teşvik görmesidir. 

Türkiye'yi, «komünist olanlar ile milliyetçi olan
lar» yakıştırmasını kullanarak ikiye bölen, bizzat Sa
yın Başbakan'm 12 Ekim seçimlerinden sonraki İs
tanbul konuşmasıdır. Türkiye'de, vatan hainleriyle 
vatanseverlerin çatışması olduğunu söyleyen, vatanse
verlere cesur davranmalarını öneren, onları dolaylı 
olarak şiddet kullanmaya teşvik eden Sayın Demirel'in 
Adalet Bakanından başkası değildir. 

«Yolundan dönen, ben de olsam vurun.» buyru
ğunu veren, silâhlı fedailerini Devlet kuvvetlerinin 
gönüllü yardımcıları diye niteleyerek Anayasayı çiğ
neyen, 300 bin kişilik gönüllü ve silâhlı ordusundan 
söz edip, bunların Türk malı silâh kullanmalarından 
ayrı bir gurur payı çıkaran da, gene Sayın Demirel'in 
bir yardımcısı değil midir?... * 

İktidar, bu kanlı eylemleri tabiî ki önleyemeyecek, 
önlemeyecektir. Çünkü, eylemler bizzat bu iktidarın 
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bünyesinden güç alınış, onun doğal ürünü olarak or
taya çıkmıştır. 

Sayın senatörler; 
10 Nisan 1975 günü Demirel Koalisyonunun prog

ramı yüce Senatomuzda görüşülmekte iken, mensup 
olduğum Grapun değerli sözcüsü bu millet kürsüsün
den sizlere, Yüce Türk Ulusuna, hatta tarihe şöyle 
sesleniyordu : 

«Bir cephe hareketiyle karşı karşıya isek, bu Hü
kümete, barışçı, demokratik bir siyasal organ, normal 
bir Anayasal kurum gözüyle bakamayız. Milleti ikiye 
bölerek, bir bölümünü milliyetsiz addederek kurulan 
bir cephenin, bu temele dayalı olarak Hükümet olması, 
demokratik ve Anayasal bir davranış olarak kabul edi
lemez. Çünkü, cephelerin hükümeti olmaz; olsa olsa 
karargâhları olur.» diyordu. 

Bütün bu içten ikazlar etkili olamamış, Hükümet 
çatısı altında bir kin ve husumet cephesi oluşmuş ve 
sonuç olarak, az önce bir bölümünü sıraladığım cina
yetler bilançosu ortaya çıkmıştır. 

Şu anda, ülkemiz ve ulusumuz, işbaşmdaki Hükü
metten, az önce okuduğumr listedeki yazılı kanların 
hesabını isteyip sormaktadır. Ulusça kanlılarımızın de
lilleriyle yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini is
temekteyiz. 

«Bu olaylar benden önce de vardı» demek, hem 
yeterli mazeret değil, hem de gerçeklere uygun değil
dir. Bu olaylar, Milliyetçi Cephenin kurulmaya baş
ladığının ilân edildiği an başladı, Cephenin olucum 
süreci geliştikçe, olaylar da hızla doruğa doğru tır
manmaya yöneldi ve bugünkü düzeye ulaştı. 

Şu cümleyi Demire! Hükümetinin Yüce Meclis
lerde okunan Programından aktarıyorum. Sayın De
mirel Programında diyor ki : «Bu dönem, anarşinin 
ve iç kavga kışkırtıcılığının himaye gördüğü değil; kar
deşliğin, kanunlara saygının, kanun hâkimiyetinin teş
vik gördüğü ve sağlandığı bir dönem olacaktır.» Hü
kümet Programı devam ediyor : «Fikir ve inanç hür
riyetini koruyacak, anarşiye, kanun dışı eylemlere ke
sinlikle dur diyeceğiz.» diyor. 

Şimdi bunları dinlerken, ülkemizin binlerce kilo
metre uzağında bulunan başka diyarlardan söz edi
yor gibiyiz sayın senatörler. 

İzin verirseniz, Hükümet Programından bir cüm
le daha okuyayım : «İç huzur ve barışın sağlanmasına 
büyük dikkat gösterilecektir. Güvenlik kuvvetlerine 
lâyık olduğu yer ve önem verilecek, bunların vaz;fe 
onuru korunacak, manevî ve maddî bakımdan gerekli 
güce sahip olmaları sağlanacaktır.» 

Polis mesleğine mensup olanların oluşturduğu üç 
ayrı örgütün geçen yaz aylarında kamuoyumuza yap
mış bulundukları açıklamaların ve yakınma yazıları
nın metnini tekrar ederek değerli zamanınızı almaya
cağım; ancak bu paragrafa son vermeden önce 8 ve 9 
Mayıs tarihli gazetelerimizden iki kısa haber notunu 
sizlere aktarmak isterim. 

Haberlerden biri : «Komondo saldırılarına engel 
olmaya çalışan toplum polisi Sedat Yeşiltepe açığa 
alındı.» 

İkinci haber : «Öğrencilerin dövülmesine karşı 
çıkan Komiser Mustafa Durmuş ile Komiser Muavi
ni Ömer Çoban görevden alındılar.» 

Demirel Hükümetinin yasalara uygun olarak gö
revlerini yerine getirmeye gayret eden emniyet yetki
lilerine, Programdaki deyişle, «lâyık oldukları yer ve 
önemi» nasıl vermekte olduğunu gösteren bir kaç ti
pik örnektir bunlar. Başkaca yorum yapmamıza ge
rek var mı?... 

Bütün bu münferit örnekleri toplarsak şu genel 
yargıya ulaşırız : Ülkemizde Anayasamızın ve yasala
rımızın emirlerini bir hukuk devleti haysiyetine uygun 
olarak yerine getirmeye muktedir bir Hükümet ve Baş
bakan mevcut değildir. Zira; 

Bir ülkede, gençler gün ortasındaki kimliği ve nite
liği bilinen saldırgan fanatik gruplar tarafından kur
şunlanmakta ise, bu fanatik gruplar bizzat Başbakan 
Yardımcısı tarafından övüîmskte ise, aynı gruplar ken
dilerinin Hükümet kanadı altında olduğunu rahatlıkla 
söyler ve Hükümet buna karşı hiç bir tepki göster
mez ise, o ülkede hükümet boşluğu vardır, Başbakan 
kendi koltuğunda oturuyor olsa dahi, o koltukta • otu
rulmakla Başbakan olunmaz. 

Bir ülkede, o toplumun en âdil mercii olmak zo-
rundaki Adalet Bakanlığının koltuğunda oturan kişi; 
«Kavga edenler vatanseverlerle vatan hainleridir; va
tanseverler bu mücadelede cesur olmalı, desteklenme
li.» demekte ise, o ülkede Adalet Bakanlığı koltuğu 
bir insan tarafından doldurulmuş gözükse bile, o kol
tuk boştur. 

Bir ülkede, Anayasa hiçe sayılı yorsa, Anayasa çer
çevesinde görev yapan Yüksek Mahkemelerin karar
ları bu kararları uygulamakla görevli Başbakan tara
fından çiğneniyorsa, Başbakanı örnek alan öteki bakan
lar da mahkeme kararlarını istiskal etmekte ise, o ül
kenin Başbakan koltuğuna oturulmakla Başbakan olun
maz. 

Bir ülkenin, polisine iktidarın partizanları tara
fından el konmuş, bu polis bir yandan katillerin ser-
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bestçe dolaşmasını önleyememiş, öte yandan kendi 
halkının gençlerini makineli tabanca ile taramış ve bu 
davranışı yüzünden bir de ödüllendirilmiş ise, üniver
sitelere hatta liselere çocuğunu yollamak anne ve ba
balar için günlük bir dram halini almışsa, o ülkenin 
Başbakanlık koltuğuna oturulmakla Başbakan olun
maz. 

Bir ülkenin, Sosyal Güvenlik Bakanı o ülkenin Sos
yal Sigortalar Kurumunda çalışanlarla alay etmekte 
ise, bir yandan «Sizi memur yapmayacağız, siz işçisi
niz.» derken, öte yandan kendisine bağlı Sosyal Si
gortalar Kurumu, aynı işçilerin toplu sözleşme çağrı
sına, «Siz memursunuz, sizinle sözleşme yapamayız», 
diyebilmiş ise, işçileri bu ölçüde tahrik ettikten sonra, 
aynı işçiler direndi diye onları kış ortasında sokağa 
atacak ölçüde acımasız, beceriksiz ve ne yaptığını bile
mez durumda ise, o ülkede Başbakanlık koltuğunda 
oturulmakla Başbakan olunmaz. 

Bir ülkede, Millî Eğitim Bakanı kendi ideolojisini 
zorla kabul ettirmek için. tüm öğretmen okullarında 
ve diğer okullarda temizlik yapmakta ise saldırgan 
gruplar aracılığı ile bütün üniversite ve yüksekokul
larda sürekli bir tedhiş ve güvensizlik ortamı yaratıl
mış o ülkenin eğitimi tümü ile felce uğratılmış ise, 
genç kuşakların tam bir yılı heba edilmekte ise, öğ
retmenler keyfî ve indî kararlarla ceza niteliğinde sür
günlere uğratılmış ise, o ülkede Başbakanlık koltuğun
da oturulmakla Başbakan olunamaz. 

Bir ülkede, o ülkenin yüz akı olan yazarların ki
tapları bir kaç kişi tarafından okullarda yasaklanmak
ta ise, bazı totaliter ülkelerin bile bırakmaya başladık
ları çağdışı uygulamalara girilerek, okul kitaplıkların
dan dünya klâsikleri araşma giren kitaplar toplatıl
makta ise; kültür, okuma ve kitap düşmanlığı, halk 
ve hak düşmanlığı derecesine getirilerek, gençlerle ço
cukların toplum sorunlarını öğrenmesi, yoksulların, 
ezilenlerin, hakkı esirgenenlerin sorunları ile ilgilen
mesi önlenmek ve bozuk düzen yeni yetişen kuşak
lara tartışmasız kabul ettirilmek istenmekte ise; ti
yatro oyunları, televizyon yapıtları en indî, keyfî ve 
yobaz uygulamalarla yasaklanmakta ise, o ülkede Baş
bakanlık koltuğuna oturulmakla Başbakan olunamaz. 

Bir ülkede, yolsuzluklar gazetelerden sayfa sayfa 
dökülmüş, hayalî mobilya ihracatından döviz kaçakçı
lığına kadar bir sürü olay belge belge açıklanmışsa, bu 
yolsuzlukları ortaya çıkardı diye memur ve yöneticiler 
cezalandırılarak sürgünlere gönderiliyor ise ve bu sür
günler karşısında Başbakan bir yandan seyirci kalır
ken, diğer yandan parlamenter denetim yollarını ola-

[ nak bulduğunca kapatma veya geciktirme taktiklerinin 
I içerisinde ise, o ülkede Başbakanlık koltuğunda otu-
} ruhnakîa Başbakan olunamaz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Malî ve iktisadi konulara ilişkin bir kaç sayfam 

! daha vardı; fakat hem zamanınızı almamak, hem de 
şu anda içinde bulunduğum başağrısı rahatsızlığı kar
şısında, o konuyu diğer sözcü arkadaşlarımız yeteri ka
dar ayrıntıların görüşüldüğü ilgili bütçelerde dile ge
tirmiş olduklarından, o konuyu atlayarak, şimdi Ada-

j let Parti, Millî Selâmet Parti ve Cumhuriyetçi Güven 
Parti mensubu arkadaşlarıma bir kaç söz söyleyip söz
lerime son vermek istiyorum. 

Değerli Adalet Partisi, Millî Selâmet Partisi, Cum
huriyetçi Güven Partisi mensubu arkadaşlarım, şim
diki sözlerimi özellikle sizedir. 

İçinde bulunduğumuz kargaşa ortamının işbaşın-
daki Milliyetçi Cephe oluşumunun doğal sonucu ol
duğunu kabul ve idrak etmenizin zamanı gelmedi mi?.. 

| Bütün içtenliğimiz ile gözlerinizin önüne sermeye 
çalıştığımız tablonun, Milliyetçi Cephe ve onun lideri 
Sayın Demirel'in hatalı ve tehlikeli politikasının so
nucu olduğunu kabul etmenize yeterli delil ortaya 
dökülmedi ini?... 

I Bu konuda bilinçlenmeniz için, Tanrı esirgesin, 
ailenize mensup bir ferdin herhangi bir kargaşa kur
şununa kurban gitmesini beklemek basiretsizlik değil 

I mi?... 
Lütfedip, kendinizi az önce saydığım diğer kur

banların değil, Tanrı rahmet eyles:n, emektar Milletve
kili arkadaşımız Zühtü Pehlivanlı ailesinin yerine ko
yunuz; bir an için o yetim aile gibi düşününüz ve 

I içinde bulunduğunuz durumu idrak buyurunuz. De
mokrasi rejiminin faziletine inanıyorsanız, bu rejim
de iktidar olmakla, muhalefette kalmada hizmet ve şe
ref bakımından hiç bir fark asla söz konusu değildir. 
Çok sevdiğ:niz deyim ile hitap edeyim size; kendini
zin, ailenizin, Ulusumuzun başı için lütfedin, sizlere 
gereksiz ağırlıklar veren eteğinizdeki taşları atın bir 
kenara. Filân şahıs, kardeşleri, yeğeni ve bütün taal-

I lukatiyle hakkı olmayan milyonlara zahmetsizce ka
vuşacak diye, maddî ve manevî varlığınızdan fedakâr
lık yapmaya kendinizi zorlamayın. 

I Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın Mu-
I cip Ataklı, buyurunuz. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Başkan sayın senatör-

I 1er; 
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Görüşmeleri tamamlamak .üzere olan 1976 Malî 
Yılı Bütçesine ilişkin Millî Birlik Grupunun son gö
rüş ve temennilerini açıklamak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Bütçeleri, geleneksel biçimiyle iktidarların nitelik
lerini belirleyen belgeler olarak kabul ettiğimiz için, 
bu son konuşmamız bütçenin tekniğinden ziyade, si
yasal felsefesine dayanacaktır. 

Sayın senatörler; 
Anarşik olaylar yoğunlaşarak yurt sathına yayıl

maya devam etmektedir. 
Öğrenci ve öğretim üyelerinin can güvenliği kal

mamış, öğretim kurumları kapatılmış ve öğretim bü
yük ölçüde durmuştur. 

Konuşmalarımızda belirttiğimiz anarşi odakları
nın eylemleri durdurulamamış, Hükümet yeteneksiz
liğini örtmek için suçu Af Yasasına, muhalefete ve 
Anayasaya yüklemeye çalışmaktadır. 

Anayasamızın kesin hükmüne rağmen yargı organ
larını; özellikle Danıştay kararlarına uyulmamakta, 
hukuk devleti ilkeleri zedelenmektedir. 

Döviz rezervlerimiz tükenmiş, dış ticaret açığı, iş
sizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlik yüksek bir se
viyeye ulaşmış bulunmaktadır. 

Dış ülkelerdeki işçilerimizin durumu gelecek için 
ağır sorunlar yaratmak istidadında görünmektedir. 

Her ne kadar Merkez Bankasındaki dövizleri erit
me ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde üretilen mal ve 
hizmetleri maliyeti altında satışa sunarak, işletme 
açıklarını büyütme pahasına ve yakın ekonomik iliş
kileri içinde bulunduğumuz Ortak Pazar'ın fiyatlara 
etkisi ile Türkiye'deki toptan eşya fiyatları indirilmiş-
se de perakende satış fiyatları sür'atle yükselmiştir ve 
her geçen gün yeni zamlar yapılmaktadır. 

Ekonominin gerektirdiği tedbirler yerine, geçici ted
birlerle ekonomimize yön vermeyi tercih eden Hükü
met, 1976 yılı içinde çok büyük fiyat artışları ile 
karşı karşıya kalmak olasılığını arttırmıştır. Bu durum 
karşısında, geçim sıkıntısı içinde bulunan geniş memur 
kitlesinin umutla beklediği katsayı artışı da yapılma
mıştır. 

Ortak Pazar'la ilişkilerimiz olumsuz yönde geliş
mektedir. 

İşçi dövizlerimiz ve ihracatımız azalmaktadır. 
Amerika'nın koymuş olduğu silâh ambargosu NA

TO İttifakını zedelemiş ve ekonomimize ek yükler ge
tirmiştir. 

Bazı ortak noktalarının bulunduğunun söylenme
sine rağmen, iktidarı oluşturan partilerin görüş ayrılık

ları, önemli dış sorunlara, özellikle Kıbns sorununa 
şimdiye kadar bir çözümün getirilmesine olanak ver
memiştir. 

Bu Bütçe ve izlenen ekonomik politika, denk ve 
plana uygun değildir. 

Tasarrufu artırıcı ve tüketimi kısıcı tedbirleri ge
tirmemiştir. 

Kamu gelirlerini yükselten, vergi politikasını geliş
tiren tedbirleri önermektedir. 

Vergi adaletsizliğini giderici ve sosyal adaleti sağ
layıcı düzenlemelere yer vermemiştir. 

Yatırımların sağlıklı kaynaklardan beslenmesini 
sağlamamıştır. 

Dış finansman açığını giderici tedbirleri almamıştır. 
Kısaca açıkladığımız nedenlerle, bu Bütçe hızlı bir 

enfîasyonist gidişe sebep olacak, hayatı daha da pa-
halılaştıracak ve ekonomimizi darboğazlara itecektir. 

Sayın senatörler; 
Ambargo ve Türkiye'deki Amerikan üsleriyle ilgi

li görüşmelerin ne safhada olduğunu Parlamento bil
memektedir. 

Büyük önem taşıyan bu konularda; 
Hükümet, bundan önce yaptığı gibi, Parlamento 

denetiminden kaçınmakta ve Parlamentoyu yine bir 
olup bitti ile karşı karşıya bırakmak istemektedir. 

Sayın Dışişleri Bakanının belirttikleri gibi, dış po
litikamızda, aralarında ancak bazı ortak noktaların bu
lunduğu; fakat belirli görüş ayrılıklarına sahip olan 
partilerin oluşturduğu bu iktidarın, dış sorunları çöze
cek, esnek, geçerli ve ulusal çıkarlarımız bakımından 
yararlı bir politika izleyemeyeceği anlaşılmaktadır. 

Öyle sanıyoruz ki, Hükümetin içte barış, huzur ve 
istikrar sağlayamaması ve görüş ayrılıkları nedeniyle, 
dış politikada ortaya çıkan dengesiz tutumu, yabancı 
ulusların kuşkularını artırarak, güvenlerini de azaltmak
tadır. 

Bunun sonucu olarak, dış politikamız dinamizmini 
kaybetmekte ve özellikle Kıbrıs sorununa bir açıklık 
getirilememekledir. 

Yasa dışı eylemlerin baş nedeni olan şiddet ve 
anarşinin odaklarından birisini bünyesinde taşıyan bu 
günkü Hükümet, soğukkanlılığını ve demokratik dü
şünme niteliğini kaybetmektedir ve şiddet hareketleri
nin bizzat temsilcisi görünen tutumuyle, diğer anarşi 
mihraklarını tahrik ederek, olayların gelişmesine ne
den olmaktadır. 

10 aylık süre içerisinde 40'tan fazla genç ölmüş, 
yüzlerce kişi yaralanmış; fakat hâlâ faillerinin çoğu 
adalete teslim edilmemiştir. 
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İktidarın bu tutum ve davranışı ise, rejimimizi sü
rekli bir tehdit ve güvensizlik altında bulundurmakta
dır. 

Sayın senatörler; 
Kesin kanımız odur ki; bu Bütçe ve Hükümetin 

izlemekte olduğu politika ile ekonomik istikrarın sağ
lanması, darboğazların aşılması, özellikle yasa dışı ey
lemlerin durdurularak iş huzur ve barışın yaratılması 
mümkün değildir. 

Arz ettiğimiz nedenler ve bütçe görüşmeleri sıra
sında sorduğumuz sorulara da inandırıcı ve umut ve
rici cevaplar almadığımız için, bu Hükümete güven 
duymak olanağını bulamadık. 

Bu nedenlerle, 1976 Malî Yılı Bütçesine olumlu oy 
veremeyeceğimizi belirtir; başarılar diler, Yüce He
yetinize şahsım ve Grupumuz adına saygılar suna
rım. (C. H. P. ve Millî Birlik Grupu sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isteyen 
üye var mı efendim?... Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Millî Birlik Grupu adına konuşma yapıldı. 

Kontenjan ve Adalet Partisi Grupu adına bir tek
lif henüz vaki değil. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, Adalet Partisi Grupu adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ege görüşecek misiniz? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

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

1975 malî yılı Bütçe müzakerelerinin sonuna gel
miş bulunuyoruz. Cumhuriyet Senatosunda bütçe 
müzakerelerin sonunda gruplar kısa birer konuşma 
yapmak suretiyle bütçe hakkındaki son görüş ve ka
naatlerini bildirir; hatta kullanacakları oyun rengini 
de ifade ettikten sonra kürsüden inerler idi. 

Ben de o tarzda küçük bir konuşma hazırlamış
tım, bu konuşmayı sunacağım, ondan sonra Cumhu
riyet Halk Partisinin saym sözcüsünün dokunduğu 
hususlarda bazı noktaları cevaplandıracağım. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bütçe Karma Komisyonundan Cumhuriyet Sena

tosuna intikal eden 1976 malî yılı genel ve konsolide 
bütçe kanun tasarısı, Millî Bütçe Tahmin Raporu, 
Anayasanın öngördüğü süre içinde 2 Şubat 1976 Pa
zartesi günü başlamak üzere, bugüne kadar 10 gün
dür Genel Kurulumuzda görüşülmüştür. 

İ l i 2 . 1976 O : 2 

Anayasanın 94 ncü, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 88 nci maddeleri hükümlerine göre müza
kereler geceli gündüzlü sürdürülmüştür, bütçe kanun 
tasarısının tümü ile bakanlıklar ve katma bütçeli ida
reler üzerinde söz alan grup sözcüleriyle, şahısları 
adına söz alan sayın üyelerin teklif, temenni ve ten
kitleri zabıtlara geçmiş, gazetelere aksetmiş ve rad
yolar tarafından yayınlanmıştır. Bütün konuların de
rinliğine ve genişliğine üzerinde durulmuştur. 

Bütçeyi uygulayacak olan sayın Hükümet üyeleri 
ve bakanlıkların sorumlu kişileri, ümit ederiz ki, 
Cumhuriyet Senatosu zabıtlarına intikal eden bu ten
kit, temenni ve tavsiyelerden yararlansınlar. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
1976 malî yılı Bütçesi, Türk ekonomisinin ulaş

mayı hedef tuttuğu noktalara varabilmek için, malî 
imkân ve tedbirleri bünyesinde taşımaktadır. Bu büt
çenin dikkati çeken önemli yönlerinden birisi, sosyal 
muhtevalı fonlarla; hemen hemen ilk defa böyle bir 
ağırlık verilmiş, bölgeler arasındaki dengesizliği ve 
farklılığı giderici tedbirleri getirmiş olmasıdır. Yatı
rımlarda görülen yüzde 47 gibi bir oran, artış bakı
mından planlı döneme isabet eden en yüksek oranı
dır. Ayrıca, «Yatırımları Hızlandırma Fonu» na ko
nulan ödenekler, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nına paralel olarak 1976 bütçesini yatırımlar yönün
den zenginleştirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu. bütçe, başta Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçla

rını önplana almakla, yurdumuzun iç ve dış güven
liği yönünden büyük imkânlar taşımaktadır. Eğitime, 
sanayie ve tarımda makineleşmeye verdiği ehemmi
yet, takdirle ifade edilmeye değer. 

Bu bütçenin, yatırımları yurt sathına yaymak su
retiyle sanayi kesimine verdiği önem, işsizliği önle
mek için tarım sektörüne, hizmetler sektörüne ayır
dığı paylar, ferahlatıcı bir nitelik taşımaktadır. 

Bu bütçe, dünyada hızlı bir fiyat artışı devam et
mesine rağmen, istikrarı temin etmek, fiyatları bir 
düzeyde tutabilmek, enflasyonu önlemek için her 
türlü tedbiri getirmiş bulunmaktadır. Gelişme, ancak 
istikrarı sağlamakla mümkündür. Mal darlığının gi
derilmesi, fiyat artışlarının belli seviyede tutulması, 
d;ş ticaretin ihtiyaçlara göre dengelenmesi, pa
ra - kredi politikalarında başarı, ancak alınacak ted
birlerin istikrar hedefine yönelik olmasıyle mümkün
dür. 

Bu bütçe, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın
da belirtilen temel sorunlar ve bunların çözümüne 

— 729 — 
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yönelen amaçlar doğrultusunda hazırlamıştır. Yatı
rım, tasarruf, Maliye, para - kredi dış ekonomik iliş
kiler, fiyat, ücret, teşvik ve yönlendirme politikaları 
bakımından da ayrıca dengeli bir hal taşımaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Konulmamı temenniyle burada bitirmem gereki

yor idi; çimdi bazı noktalar üzerinde durmak zaru
reti hâsıl olmuştur. Onun için, Cumhuriyet Halk 
Partisinin sözcüsü Sayın Recai Kocaman'm burada 
yapmış olduğu konuşmasının bazı noktalarına değin
mek zorundayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe müzakerelerinin başladığı günden beri, bil

hassa Cumhuriyet Halk Partisi kanadında, grupları 
adına söz alan veya şahısları adına gelip konuşan ar
kadaşlarımızın çoğu, devamlı olarak bu anarşiden, 
kargaşadan, öldürülen gençlerden, memlekette bu yön
de doğan bir huzursuzluktan bahsedegelmişlerdir. Bu 
bahsettikleri husus, yalnız kendilerinin değil, Cumhu
riyet Senatosunda bulunan diğer grupların (Adalet 
Partisi de elbet dahil) ve bütün Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin üzüntüsü olan, üzerinde düşündükle
ri ve üzerinde fikir yürüttükleri, «Gerekli tedbirler 
neler olabilir?» diye birbirleriyle konuşup, Hüküme
te dahi tavsiyelerde bulundukları bir husustur. Ancak, 
Cumhuriyet Halk Partisi kanadından gelen sesler; 
devamlı olarak bu meseleyi âdeta Hükümetin tahrik 
ve teşvikiyle meydana gelir ve oradan güç alır gibi 
bir hal içinde olduğunu ortaya ko3'maktadır. 

Bu, yanlış bir teşhistir. Şundan yanlıştır muhte
rem arkadaşlar ve defalarca ifade edilmiştir; dünya
da hiçbir Hükümet düşünülemez ki, kendi iktidarı 
devresinde sokakta anarşi çıkarsın, okulda boykot 
yaptırsın, işçiyi greve göndersin ve böyle bir hava 
yaratsın... Bundan Hükümet ne istifade edecek, Hü
kümetin bundan ne çıkarı olacak?... Sual gayet ar;k-
tır. 

Şimdi, mecburen geçmişe dönmek durumuyle kar
şı karşıya kalıyoruz. 1971 yılındaki, 12 Mart Muhtı
rasından evvel ve sonra; Mart ve Nisan ayları içeri
sindeki, hatta tabiî ki, 12 Mart Muhtırasından evvel
ki olaylar, sadece 1971'in Martında değil, daha ev
vellerden başlayıp gelen bir büyümedir. Hatta 1966' 
larden başlar bunun gelişi. Ben bunu bir nevi, bü
yük bir dağın üstünden kopan ufak bir taşın yuvar
landıkça büyüyen bir çığ haline gelişine benzetirim. 
Eğer o tahrik olmasa, o taş yerinden kopmasaydı, 
bu büyük cığ meydana gelmezdi. O bakımdan, bu 
tahrikler; sokak olayları, adam kaçırmalar, banka 

soymalar, adam öldürmeler ve devamlı olarak okul
ları, okumak isteyen öğrencileri taciz ederek okuma
larına mani olmalar; velhâsıl memleketin içeride bir 
anarşi havasını estirmek suretiyle, memleketin yatı
rımına, memleketin ekonomisine, memleketin sosyal 
ve kültürel gelişmesine mani olmak isteyen zihniye
tin, bir mebdei, bir başlangıcı olması lâzım. Bu ne
reden başlar?... İşte bunu gayet iyi tahlil edebilmek 
için, dediğim gibi, 1966 senesine doğru gitmek lâzım. 
Meclisin zabıtlarıyle, Cumhuriyet Senatosunun zabıt
larını tekir teker elden geçirerek bugüne doğru ge
lirsek, bu hareketlerin doğabileceğini, memleketin 
içerisinde bir gün kardeşin kardeşe silâh sıkabilece
ğim, gencin öz kardeşinin karşısına geçip onu, bı
çaklayabileceğim ifade etmişizdir, zabıtlara geçirim
sizdir ve bazı tavizler, bazı müsamahalar karşısında, 
«Gelin böyle yapmayın, bunun sonu kötüye gider.» 
şeklinde ikazlarımız olmuştur, ama bu ikazlarımız, 
maalesef yanlış tepki görmüştür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben burada şu uzun müzakerelerden sonra yo

rulmuş olan arkadaşlarımı, gazeteye geçmiş, olan, ki
tap haline gelmiş, zabıtlara geçmiş birçok doneyi 
getirip okumakla daha fazla yoracak ve zamanınızı 
alacak değilim; ama gerçek olan bir husus varsa, bü
tün geçmiş bütçe müzakerelerinde, 12 Marttan önce 
söylediğimiz, «Bir gün gelir bu olaylar bizi de aşar, 
sizi de aşar, bunun önüne geçemeyiz, gelin vazge
çin.» dediğimiz zaman, dinletemediğimizdir. Alınız 
bakınız; o zaman ilk Bahçelievler îş Bankası soygu-
nuyle başlayan ve o soygunu yapan zatı alkışlayan 
gazeteler hangi tarafın gazeteleridir. Hatta, kürsüle
re kadar gelip de, bu banka soygunlarını ima ede
rek, «Efendim, Devleti, eğer Hükümet içinde soyan
lar varsa, çocuklar da bir - iki banka soymuş ne 
olur?» şeklinde, işi bir taraftan espri içerisinde orta
ya koymak suretiyle, onlara bu kürsülerden âdeta 
arka ç:kıid;ğt açıktır ve bunlar zabıtlarda vardır ar
kadaşlarım. 

«Toprak işleyenin, su kullananın...» 
HASAN ÎLDAN (Elâzığ) — Yine mi bunlar?... 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Evet, mebde bu, mebde bu... 

HASAN ILDAN (Elâzığ) — Başka sermayeniz 
yok zaten. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Tabiî, sizin de başka serma
yeniz yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sermayeyi 
; siz verdiniz bize. 
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A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Siz de geliyorsunuz buraya, bi
rinci günden beri aynı plâğı çalıyorsunuz. Biraz de
ğişik konuşsanız, değişik cevap alırsınız. Şimdi, şu
rada, benim önümde Sayın Ecevit'in seneler
dir söylediği, Kurultayınızda söylediği, Meclis kür
sülerinde söylediği, öyle sözler var ki, bunları ekle
diğiniz zaman, nereden nereye geldiğimiz meydana çı
kıyor. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Savcıya verin 
siz de. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Siz de savcıya verin canım... Siz 
de gelip burada ne şikâyet ediyorsunuz? Bildiğiniz 
varsa savcıya verirsiniz. 

Geçen günkü konuşmamda da burada ifade et
meye çalıştım; toprak mevzuu, petrol meselesi ve 
memleketin madenleri mevzuu, bunlara benzer ve sa
dece işi teknik, ilmî, politik yönlerden ele almak ve 
memleketin menfaatlerini birinci planda tutmak, 
memleketin ekonomisini büyütmek için alınacak ted
birler, mevcut kanunlarda yapılacak değişiklikler, ye
ni getirilecek kanunlar mevzubahis olduğu zaman, 
bunun münakaşasını burada yapacağımıza, devamlı 
olarak bir tahrik makinesi işletilmiştir. Bu memle
kette bir zaman petrol meselesi alevlendirilmiş, sağ
da solda petrol, mitinglerine varıncaya kadar toplan
tılar yapılmış; toprak dağıtımı meselesi, toprak re
formu meselesi alabildiğine dejenere edilerek, vatan
daşın kafasında, Türkiye'de ne kadar topraksız in
san varsa, o kadar insana toprak verilecekmiş gibi 
bir imajın yaratılması ve bundan doğan kargaşa, yer 
yer toprak işgalleri, yer yer toprak için adam öldür
meler bu memlekette cereyan etmiştir. Bunların sebe
bi de, güya mevcut iktidar devrinde. 1965'ten 1969'a, 
1969'dan 1971 'e kadar süren Adalet Partisi devrin
de, memleketin nefine, vatandaşın lehine ve menfaat
lerine uygun herhangi bir kanunun çıkmasına, her
hangi bir işin yapılmasına mani teşkil ediyormuşuz 
gibi bir imaj yaratılmak istenmiş ve bunun içindir 
ki, 12 Mart evveli olan birçok hareketler için bu kür
sülerden, «Efendim, bu Hükümet giderse, hatta Baş- j 
bakan Demirel giderse, Türkiye sütliman olacaktır, I 
her şey düzelecektir, her şey yoluna girecektir.» şek
linde konuşmalar olmuştur. Sadece burada kalmayıp, 
Bütçe Karma Komisyonunda Cumhuriyet Halk Par- i 
tik' birçok arkadaşın bizimle sohbet halinde konuş- i 
malarında dahi bunu ifade eden; «Biran önce su Hü- ! 

J I 

kümeti, hele başından şu Demirel'i alırsanız, Türki- 1 
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ye düzelir. Sokak hareketleri sadece onun şahsına ve 
bugünkü Hükümete karşı yöneltilmiştir; hatta Adalet 
Partisine dahi değildir.» şeklinde beyanlarda bulu
nan, bize akıl veren arkadaşlarımız olurdu. 

Bir gün eğer imkân olursa, (Türkiye'de karanlık 
hiçbir şey kalmayacaktır, her şey gün ışığına çıka
caktır.) 12 Mart Muhtırasının nasıl geldiğinin de bir 
gün müzakerelerini yapmak imkânına sahip oluruz. 
12 Mart Muhtırası geldi; (Elimde kocaman bir dos
yam vardır, her gün kestim gazetelerden kupürleri 
koydum.) 13 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 12 Mart Muh
tırasına imza koyan insanlara, bilhassa sol basın ta
rafından alkış tutuldu ve göklere çıkartıldı; Cumhu
riyet Halk Partisi bunu çok büyük bir şevkle karşı
ladı. Çünkü, arzu edilen yerine gelmiş; yani Adalet 
Partisi İktidarı hükümet olmaktan uzaklaştırılmıştı 
ve bunun sadece Adalet Partisine ve onun Hüküme
tine; hatta o zamanın Başbakanı Demirci'm şahsına 
karşı bir hareket olarak göstermek istediler; fakat on
dan sonra gelen hükümetler, Örfî İdarenin kurulma-
sıyîe başlayan tahkikat, takibat yavaş yavaş, bu 12 
Mart alkışçılarını sükûtu hayale uğrattı ve baktılar ki, 
hiç kendilerinin düşündüğü gibi çıkmadı. Örfî İda
re mahkemelerinin çağırdığı, tahkikata, takibata tabi 
tuttuğu insanlar, kendilerine yakın olan insanlardı. 

Şimdi burada bir noktayı gayet sarih olarak tek
rar ifade edeyim; Sayın Demirei'in o vakit ifade et
tiği aynen şudur : «Örfî İdare mahkemelerine sevk edi
lenlerin içerisinde bir tane Adalet Partili yok» demiş
tir. Hakikaten de yoktur. Bir tane Adalet Partili o 
mahkemelere sevkcdilmcmiştir, hakkında herhangi bir 
muamele yürütülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz, şu platform -içerisinde hükümet kurmaya, şu 

platform içerisinde hükümet düşürmeye eğer azimli 
olursak ve «Bunun yeri, minderi burasıdır» diyebi-
lirsek, o zaman meseleleri kolaylıkla hallederiz; ama 
bir taraftan sokağı, bir taraftan dernekleri, bir taraf
tan odaları, bir taraftan şu veya bu kuruluşları hak
lı - haksız her gün hareket haline geçirmek suretiyle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde bir nevi bas
kı yaratmak anlayışına sapmak yanlıştır. Bu yanlışın 
tekrar ikinci defa sahnelenmesi istenmektedir. 

Bugün muhterem arkadaşımı dikkatle dinlerken, 
âdeta bir nakarat halinde; «şu şöyle olursa başbakan 
değişir, şu şöyle olursa başbakan koltuğundan gider, 
bu böyle olursa Başbakan koltuğundan gider...» be
yanda bulundular. Hedef, muayyen bir noktaya çev
rilmiştir. Hedef, bir nokta olmamalıdır. Hedef, so-

731 — 



C, Senatosu B : 39 11 Â 2 . 1976 O : 2 

kaktaki anarşiyi giderrnekse, hedef, sokaktaki genci 
gence vurdurmayı, şu veya bu şekilde, içten, dıştan 
tahrik, teşvik şeklinde meydana gelen, hepimizi üzen, 
hepimize elim gelen olayları önlemek ise, bunu, geli
niz böyle tek şahsın üzerinde, şu veya bu partinin me
selesi olarak ele almaktan vazgeçelim. 

Arkadaşım burada bazı olaylarla ilgili isim ver
di, tarih verdi okudu. Benim de elimde var; Cumhu
riyet Halk Partisi zamanında olan olaylar üste halin
de bende de var. Şimdi bunları burada ben tek tek 
okumaya kalksam, ne olacak yani?.. O zaman da ol
muş. Efendim, o zaman olmuşsa, bugün de olsun, eli
mizi göğsümüze çaprazlayıp, oturalım da bekleyelim 
mi?.. Hayır arkadaşlar, beklemeyelim; elbirliğiyle ha
reket edelim ve Hükümetin yanıldığı nokta varsa gös
terelim. 

Biz, burada size bir mektup getirdik okuduk diye, 
hepiniz; «Efendim, bunu savcıya versenize, ihbar et
senize» dediniz. Sizin de bildikleriniz varsa ihbar edin 
arkadaşlar. Eğer benim Hükümetim içinde, Başba
kan dahil, bu işlerin müşevviki varsa, koyun ortaya, 
sizinle beraberim. Yapmayınız böyle arkadaşlar... 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Yahya Dcmirel de 
var. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EÖE (Devamla) — Yahya Demire! meselesi de gele
cek muhterem arkadaşım. Yalıya Demirel mesele
sinde, Sayın Demirei'in eğer bir ilişkisi varsa, o da 
çıkacak. Yahya Demirel ailesinin izahını ben yapacak 
güçte değilim.. Üzerinde durduğum, derinliğine tet
kik ettiğim bir mesele değil: ama benim bulunmadığın 
bir .oturumda, Ticaret Bakam bu meseleyi burada 
arızamik ifade etmiş. Lütfedip, zabıtları okursanız, 
oradan bir bilgi alabilirsiniz ve bunlar kaçmıyor. Bun
lar hakkında istediğinizi, istediğiniz şekilde bura :1a 
yürütebilirsiniz; ama falanın kardeşini, filanın bira le-
rini, falanın kızkardeşini. filanın amcasını bahane 
ederek, sokakta yapılanlara göz yummayalım. 

Hükümetin içinde şu olursa, dışarıda da bu olur
muş... 

Çok hakindir arkadaşlar, geçen gün Millî Eğitim 
Bütçesinde, «Böyle bir Hükümet nasıl olur da ah'âk-
tan bahsedermiş?...» Neymiş?.. Hükümetin içinde hır
sız varmış, Hükümet hırsızları himaye ediyormuş; za
ten bu Hükümet ahlâkı talebeye nasıl aşılanmış, ah
lâk dersi ne demekmiş... Bunlar birbirleriyle bağdaşma
yan şeyler. 

Bir cemiyetin içerisinde hırsız da olur. uğursuz da 
olur, namussuz da olur. Her devirde olagelmiştir, 

vardır, yoktur... O bakımdan, hiç bir zaman bir ek
sik, bir noksan, bir gencin yetiştirilmesinde; onu da 
o tarafa doğru, noksanlarla, malul haide yetiştirmeye 

i bahane olmamalı, sebep olmamalı. 
Açar okursanız: hangi devirde şikâyetçi olmayan 

vardır?.. Alınız Yunan devrini, Sokrates'i okuyunuz 
Eflatun'u okuyun; devrinden şikâyet etmiştir. Alın 

1 Osmanlı Devletinin en şaşalı devrini okuyun; Fuzulî 
j neden şikâyet eder. Şikâyetler her devirde vardır ar-
j kadaşlar. Şikâyet vardır diye, kötülüklerin, namussuz

lukların önüne set mi çekelim?.. Hayır; ama meseleyi 
de, yalnız bu devre ait bir meseleymiş, sade bu de-

I virde oluyormuş, sadece bugünün işiymiş gibi tutma-
| yalım. 

Alınız Cumhuriyet hükümetlerini; gitmeyin ileri
sine. Atatürk'ün devri dahil, hükümetler içerisinde 

I çeşitli söylentiler olmuş, çeşitli hırsızlık meseleleri or
taya atılmış, kimisinin uydurma olduğu meydana çık
mış, kimisi sözde kalmıştır. Bunlar ortadadır. 

Sanki, daha önce memlekette hiç böyle bir şey 
olmuyormuş, gençlik bir hareket halinde değilmiş, 
derslerine alabildiğine giriyormuş; ne profesörüne 

j karşı, ne rektörüne karşı en ufak bir hareket yokmuş, 
herkes güllük gülistanlık içerisindeymiş de, sanki bu 
Hükümet kurulmuş, milliyetçi partilerin birleşmesiy
le bu Hükümet kurulur kurulmaz, bu hadiseler zuhur 
etmiş... Yok böyle şeyler arkadaşlarım. Yok öyle şey... 

i Sonra, niçin «Milliyetçi Hükümet:» sözünden go
cunuyorsunuz?.. «Milliyetçi Hükümet sözünün» söy
lenmesine sebebiyet veren olaylar vardır. Açınız, Üs-

| tünclağ devrindeki Millî Eğitimdeki icraatı; niçin 
Milliyetçi Cephe kurulması ihtiyacı duyulmuştur, gö
rürsünüz. Açınız, o zamanki gazeteleri okuyunuz. 

Okuyunuz, nasıl pırıl pırıl vazifesi başmda bulu
nan 57 tane Millî Eğitim müdürü sorgusuz sualsiz 

j uzaklaştırılmıştır; hiç kimsenin sesi çıkmamıştır o 
zaman. Bu 57 kişi uzaklaştırılırken kimse kıyım" var
dır diye bağırmamıştır. 

HASAN İLDAN (Elâzjğ) — Şimdi 1 C57. 

I A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
I EGE (Devamla) — 1C57 olmaz; Türkiye'de kaç tane 

Millî Eğitim Müdürünün olması lâzım geldiğini bil-
I men;z lâzım. Bir vilâyete 3 tane Millî Eğitim Müdürü 
j oturtmuyoruz. O dahi sizin dediğiniz rakamı bulmaz. 

Burada ben geçen gün sizin zamanınızdaki nakil-
I lere ve bizim zamammızdaki nâkillere ait rakamlar 
i veriyordum, hemen arkadaşlar itiraz ettiler, «Efen

dim, o rakamlar yanlış, yalan» dediler. Bizim söyle-
j eliğimiz yalan yanlış, hep sizin söylediğiniz doğru... 
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Hangi mantık, hangi mantalite bu?.. Bu gücü nereden 
alıyorsunuz?.. 

Şimdi şurada çok basit bir şey oldu arkadaşlar; 
işte bunlar zincirin halkaları gibi birbirini tutar. Şu
rada kendisine vazife verilmiş bir Devlet memuru te
levizyon için gelmiş filmimizi çekiyordu. Burada bu 
memurlar 3 senedir, 5 senedir gelirler vazifesini ya
parlar ve ben bilirim ki, bu televizyonlarda hiç bir 
zaman, bizim Adalet Partisi sıraları gösterilmez. Gös
terilse bile, şöyle bir geçer, ondan sonra Halk Parti
liler teker teker gösterilir. Biz bunlara âdeta alışmışız, 
bize o kadar tabiî geliyor ki, kendi aramızda şaka ya
parız; «Hiç poz verme, nasıl olsa bu çıkmaz»' falan 
diye. 

Bakınız bugün sizde ne oldu; hiç tahammülünüz 
var mı?.. Gelmiş olan, vazifesini yapan Devlet me
muru bir insana «çekme bunu, buradan çekil» diyor
sunuz. Bu hakkı, bu gücü nereden alıyorsunuz?.. Bu 
gücü nereden alıyorsunuz?.. Ne hakkınız var sizin bir 
Devlet memurunu kovmaya?.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Adalet, eşit
lik, Anayasa istiyoruz. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Geçen gün de bu kürsüden aynı 
şeyi yaptınız. Devlet memurlarını küçük düşürmek 
için ağzınıza geleni söylediniz. Biraz ölçülü olan ar
kadaşlar. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sizde de var, sizin 
de... 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Sizinki, Hocanın hikâyesine ben
ziyor. 

Sizde eşitlik yok: asıl ağalık, asıl kendini başka
larından farklı gören zihniyet sizde var. O sizin ma
zinizden size gelmiştir, siz aldınız geliyorsunuz, deği
şemezsiniz. Yeri geldiği zaman işte böyle kendinizi 
belli edersiniz. Bir memuru hakkınız olmadığı halde 
buradan kovacak kadar, haşlayacak kadar ileriye gi
dersiniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz rica ederim 
efendim. 

NEJAT SARLICALT (Balıkesir) — Ucuz politi
ka. 

A. P. GRUPU ADİNA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Evet ucuz.. Sizinki pahalı poli
tika.. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyelim efendim, 
rica ederim. 
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VELİ UYAR (Yozgat) — Bütçeyle ne alâkası var 
efendi m. 

A. P. GRUPU ADİNA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Sizinkinin bütçeyle ne alâkası 
vardı?.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, usule uygun 
değil Sayın Ege, cevap vermeyiniz efendim, rica ede
rim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Resminin 
çekilmesini istemeyen adama ne karışıyorsunuz ca
nım?.. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, kürsüye bir mesele 
getiriyorsunuz, sonra cevap alınca bundan müteessir 
oluyorsunuz. (C. H. P. sıralarından gürültüler, anla
şılamayan müdahaleler) Getirdiğiniz meseleye cevap 
veriyor arkadaşım... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bütçeyle 
ne ilgisi var, Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Zabıtlarda var beyefendi, size cevap 
veriyor, daha evvelki sözcünüze cevap veriyor, yoksa 
sözünü bitirdi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bütçeyle 
mi alâkalı bu cevap?.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Size ne 
bundan, hakkınız var mı karışmaya? Bir Başkan ka
rışmaz bu işe. 

BAŞKAN — Niçin bu kadar bağırıyor, asabi ko
nuşuyorsunuz?.. Kim karşınızdaki böyle bağırdığınız 
insan?.. Sizin arkadaşınız, sizin Riyasetiniz değil mi?.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bağı
racağız elbette. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan. bizi küçük düşürmeye çalışıyor. Ne hakkı var
dır?.. Seviyeli konuşsa ya... 

BAŞKAN — Siz daha evvel bir görüşme yaptı
nız. Zatıâliniz burada yoktunuz, görüşmeniz zabıtlar
da var. Karşı partinin hırsızlığına kadar burada söy
lediniz, cevabını almayacak mısınız?.. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sana 
ne?.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, hem mesele 
ihdas ediyor, hem cevabından kaçıyorsunuz. Olmaz 
böyle şey. Davet ettiniz konuşacak, rica ederim efen
dim. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ÖENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Siz de 
çıkın, kürsüden konuşun. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, taraf tutma. 
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BAŞKAN — Sayın Ege, rica ederim siz de tah-
rikkâr konuşmayınız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — İki 
tarafa da mani olun Sayın Reis, mani olun. 

BAŞKAN — Ahnız zabıtları beraber tetkik ede
lim. Kurunuz içinizden üç kişilik bir komisyon. Ba
ğırmakla halledilmez bu mesele. İki tarafın da ko
nuştuğu orada var. Yapılan konuşmaların hiç birisi, 
ötekinden hafif değil. Ben tetkik etmeden söylüyo
rum; devamlı tahrikle konuşuyorsunuz arkadaşlarım, 
sonra da Riyasete mesele ihdas ediyorsunuz, içinden 
çıkamıyorum. Rica ederim efendim. 

Sayın Ege, bitmek üzere olan bir toplantıyı çok 
rica ederim tadıyle bağlayalım. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım, 
sağ olunuz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Elimizde Millî Eğitim Bakanlığı için 24 Ha

ziran 1973 tarihli Millî Eğitim Temel Kanunu diye 
bir kanun çıkmıştır. Bu Kanunun 1 nci maddesi ga
yet sarih olarak genel amacı ortaya koymaktadır. 
Şimdi, bugün milliyetçiliği bir nevi suç halinde gös
termek isteyenlere karşı, maddeyi aynen okuyorum... 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Ha şöy
le. sadede gelsin Sayın Başkan. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Bakınız beyler, bu kanun bura
dan çıkmıştır.' 

BAŞKAN — Bilhassa rica ediyorum, sataşmalara 
cevap vermeyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Diyor ki, «Atatürk inkilâplarına 
ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk 
milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin millî, ahlâkî, in
sanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, ko
ruyan, geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve 
daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anaya
sanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan millî, 
demokratik, iâyik. sosyal bir hukuk devleti olan Tür
kiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını 
bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar ola
rak yetiştirmek» Genç nasıl yetişecek?. Eğer bir defa 
bunda birleşiyorsak mesele yok. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir hükümet nasıl kurulur?.. Gelirsiniz Türkiye 

Büyük Millet Meclisine. Hükümeti kuracak zat Cum
hurbaşkanı tarafından tayin edilir; o kabinesini ha
zırlar. programını hazırlar. Cumhuriyet Senatosunda 

okur, Mecliste okur ve güvenoyu alır. Güvenoyu al
dıktan sonra bu Hükümetin adı nedir?.. Türkiye Cum
huriyeti Hükümetidir. Ben, buradan ikaz ettiğim hal
de, birçok arkadaşlarıma şu Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin adını ağızlarından çıkarttıramadım... 
(C. H. P. sıralarından «Cephe Hükümeti» sesleri) 
Cephe Hükümeti, Anayasanın hangi maddesinde 
var?.. (C. H. P. sıralarından gürültüler ) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Siz kendiniz koydu
nuz. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, rica ediyorum efen
dim, rica ediyorum. 

STRRI ATALAY (Kars) — «Milliyetçi Cephe» 
ismini kendiniz koydunuz. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Milliyetçilik babanız
dan miras mı kaldı size?.. 

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

BAŞKAN —- Sayın Ege, neyse konuşacağınız, onu 
konuşunuz... 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Efendim, çok rica ederim Sayın 
Başkanım, ben söylenmiş olanları tekrarlıyorum. Bi
ze «Millî Cephe» derken, bizi ima edip «31 Mart 
Hükümeti» derken ne denmek istediğini anlamayacak 
insanlar değiliz; ama biz bir nezaket içerisinde dinle
mesini de biliyoruz. Yapmayınız lütfen... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Kimseyle karşılıklı konuşmuyo
rum Sayın Başkanım, ben düşündüklerimi izah et
meye çalışıyorum. Diyorum ki, şu temel kanundaki 
esasa göre, bugün ta ilkokuldan, hatta hatta anaoku
lundan alıp da getirdiğimiz, yetiştirdiğimiz, yarını ken
disine tevdi edeceğimiz gençlere nasıl bir amaç vere
ceğiz?.. Millî Eğitimin amacı, gayesi ne olacak?. Onu 
1 nci maddede hepimiz tespit etmişiz. Bugün Türk 
Millî Eğitiminden bunun dışında ne isteniyor?.. Bu
nun dışında bir şey mi isteniyor?. «Milliyetçi olsun» 
demek suç mu bir insanın milliyetçi olması suç mu 
teşkil eder?.. Şu maddenin tatbikini arzu etmek, yanı 
dilde, davranışta milliyetçi olmak, Türkün örf ve âde
tine uygun olmak Anayasalım ta içinde var. Dibace
sine, birlik ve beraberliği temin eden en büyük unsur 
olarak milliyetçiliği almışsınız. Eğer bunu herhangi 
birisi kendi patentine almak istiyorsa, kendi inhisarı
na almak istiyorsa bunu katiyen kabul etmediğimi 
ifade edeyim arkadaşlar. Burada anlaşalım. Efendim, 
bu taraftakiler milliyetçidir, bu taraftakiler değildir. 
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Aman arkadaşlar, bu yok, bu yok.. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) Bunu asla düşünmem, düşünmüyo
rum. Eğer böyle anlaşılıyorsa, büyük bir yanlışlık 
içindeyiz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hükümeti
ne söyle bunu. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Düşün
müyoruz deyin. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Siz 
bunu Hükümetinize söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım, bırakınız da ha
tip kendi söyleyeceğini kendisi söylesin. Bir de elir.3 
yazıp vermemiz mi lâzım geliyor?.. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, söylüyor. 

BAŞKAN — Şöyle söyleyin, şeklinde nasıl tali
mat veriyorsunuz bir hatibe efendim, ben anlamıyo
rum? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Diya
log kuruyor. 

A. P. GRUPU ADİNA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Efendim, Türkiye'de milliyetçilik
ten anladığınız ne?.. Müsaadenizle onu ifade edeyim. 

Bazen, muhterem basınımız sağ olsun onlar da, 
her halde gece geç vakitlere kadar burada yorulduk
larından söylediklerimizi yanlış aksettiriyorlar. Be
nim geçen akşam bir misal vermemi, bir milliyetçilik 
tarifi olarak bir gazeteci arkadaş almış. Elbette mil
liyetçiliği o tarzda anlamıyoruz ve onu bir espri ma
nasında gazeteye kaydetmiş; ama doğrusunu ortaya 
koyalım. 

Arkadaşlarım; 
Bizim anladığımız milliyetçilik, Anayasanın tama

men içinde olan milliyetçiliktir ve bunun da ikinci
si, üçüncüsü yok. Bu, rütbe gibi; teğmen, üsteğmen, 
yüzbaşı peklinde olduğu gibi, milliyetçiliğin şu şek
li veya bu şekli yoktur. Milliyetçiliğin dışında hepi
mizin karşı olabileceği ve ne Anayasamıza, ne Ata
türk ilkelerine, ne de millî karakter ve geleneğimize 
uyan iki ideoloji vardır: Birisi tarihe mal olmuş fa
şizm, diğeri de komünizmdir. (Alkışlar) Bunların ta
mamen Karşısındayız arkadaşlar ve bugün faşist is
tikamette veyahut da komünist anlayış içinde beyin 
yıkamak, gençlere bu telkini yapmak isteyen bir zih
niyetin karşısında olduğumuzu ifade ederim, ediyo
rum. 

Ayrıca, bu defaki müzakerelerde çeşitli parti ve 
gruplara mensup muhterem arkadaşlarının zaman za
man bu kürsüde benim bu sözlerime benzer sözler, 

ifadeler Kullandığını da memnuniyetle müşahede et
miş oldum. O bakımdan, meselenin esası üzerinde 
bir defa anlaşmak ve bir noktada birleşmek mecbu
riyetindeyiz. 

Bizim kastettiğimiz milliyetçilik; Atatürk milli
yetçiliğidir, Anayasanın getirdiği milliyetçiliktir, daha 
doğrusu Anayasaya Atatürk'ün, ilkelerinden inikas et
miş olan milliyetçiliktir. Bunun dışında bir milliyet
çilik anlamıyoruz. Biz Türkiye'yi bir maceralar mem
leketi, Türkiye'yi şu veya bu milletin toprağında gö
zü olan bir Türkiye olarak görmüyoruz. Biz Tür
kiye'yi. Atatürk'ün çizdiği çizgiler içerisinde kalkın
dırmak, manen büyütmek, zenginleştirmek için çalı
şıyoruz ve bunu böyle kabul ediyoruz. 

Bir noktayı daha gayet sarih olarak ifade etmek 
isterim; bana bir muhterem arkadaşım hatırlatmıştı, 
üzerinde dikkatle dufdum; «Niçin Atatürk Türk 
Cumhuriyeti demedide, Türkiye Cumhuriyeti dedi?» 
diye sormuştu. Bu çok mühim bir soru. Niçin 
Türk Cumhuriyeti demedi, Türkiye Cumhuriyeti dedi? 
Evet, bugün Türk Cumhuriyeti değil, Türkiye Cum
huriyetidir. Devletimizin ismi, Anayasamıza da te
mel madde olarak böyle geçmiştir. 

Biz, ?u Anayasanın içinde oldukça, bu Anaya
saya sadık kaldıkça, bizim şu veya bu şekilde bir 
maceraya sürüklenmemize imkân yoktur, muhterem 
arkadaşlar. Biz, Adalet Partisi olarak bu anlayışın 
içindeyiz. Biz istiyoruz ki, bu memlekette maksatlı. 
çıkarcı ve bazı noktalarda memleketi bir sergüzeşte, 
bir kötü niyete sürüklemek isteyenlerin karşısına top-
yekûn çıkalım. Efendim, bir fikir şu taraftan geldiği 
zaman böyle, bu taraftan geldiği zama böyle değil 
deniyor. Hayır arkadaşlar, Anayasaya aykırı mı, ka
nunlara aykırı mı? Bunun karşısında Hükümet ola
rak da, adalet olarak da, Parlamento olarak da he
pimizi aynı anlayışla hareket etmek zorundayız. Bu 
diyalogun kurulması lâzım. Biz, diğer partilerle bir 
anlayış içine girelim, bir anlayış içinde olalım, Ana
yasa çizgisi ve esprisi içerisinde birleşelim; diyoruz. 
Bunun dışında söylediğimiz bir şey yok. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ana
yasayı kabul etmiyorsunuz. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Anayasanın karşısında olanlara, 
bu Anayasanın içine girdiğiniz zaman normal ola
rak karşısında oluyorsunuz demektir. Zaten, başka 
türlü olmasına imkân ve ihtimal yok ki... Değerli 
arkadaşlarım; o bakımdan, şimdi, biz dil mevzuu de
nildiği zaman, «Efendim, geriye mi gidi-
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yorsunuz?» Milliyetçilik dendiği zaman, «Efen
dim, ırkçılık mı yapmak istiyorsunuz?...» de
niyor. Değil arkadaşlar. Ne söylüyorsak, Ana
yasaya göre söylüyoruz, Anayasanın içinde
yiz. Hatta Sayın Başbakan, burada Anayasanın ye
tersiz olduğunu, gücümüz yeterse değiştirebileceği
mizi de gayet açıkça ifade etmiştir. Bu ifadeyi bugün 
söylemiyoruz arkadaşlar; bu, bizim 1965'lerden beri 
söyleye geldiğimiz bir sözdür. (M. B. G. sıraların
dan alkışlar.) 

Şimdi, burada neyi değiştireceğiz, neyi değiştire
meyeceğiz, nereye kadar değiştirebiliriz? Bu da ayrı bir 
ölçüdür; ama buna ekleyerek, Sayın Demirei'in söy
lediği bir söz var arkadaşlar, çok mühimdir. Biz bu 
Anayasayı tümüyle beğenelim, kendimizce bazı ku
surları olduğunu söyleyelim veya söylemeyelim; ama 
biz Adalet Partisi olarak bu Anayasaya sadığız, bu 
Anayasa yürürlükte oldukça, bu Anayasaya sahibiz, 
bu Anayasanın dışında hiçbir maceranın adamı de
ğiliz. 

Ben, şuna dikkat etmişimdir muhterem arkadaş
lar; Parlamento içinde çalışmalar sürtüşmeden, ka
nunların, Anayasanın, tüzüklerin vermiş olduğu im
kânlar dahilinde münasebetlerimiz karşılıklı müzake
reler ve karşılıklı tenkitler halinde geçtiği sürece, 
Parlamento dışında fazla hareket olmadığını çoğu 
zaman ben tespit ettim; ama biz burada bazı müşte
rekleri bulup da, onlarda buluşamadıkça veyahut-
da onları elimizin tersiyle itip de, birbirimize karşı 
çıktıkça, sokakta da hareket artmaktadır ve sokak-
takilere; âdeta Parlamentoda bu böyie olursa, so
kakta da böyle olması normaldir, gibi bir anlayışı hoş 
gösterir hale gelmektedir. 

Biraz önce benim konuşmam esnasında bir muh
terem arkadaşım, bize hakaret ediyor; yahut «Bizi 
hafife almak istiyor, bizim için şu veya bu şekilde 
söz söylüyor», tarzında müdahalede bulundu. Şunu 
katî olarak söylemek isterim ki, bir grupa veya her
hangi bir arkadaşıma karşı en ufak bir haraketi ve 
küçümsemeyi aklımdan geçiren adam değilim. Deği
lim ve bunun böyle olmaması; yani birbirimizi kü
çümsemek, birbirimize hakaret etmek gibi yollara 
tevessül ettiğimiz zaman, neticenin bizim için bir 
anlaşmazlık; en kolay, en basit şeylerde dahi birbi
rimize girer, birbirimizle kavga eder hale getirmek
ten gayri bir işe yaramadığını görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her düşündüğümüzü, her inandığımızı, pekâlâ, 

hakaret etmeden, birbirimize şu veya bu sıfatı kul

lanmadan burada ifade etmemize mani hiçbir hal 
yoktur. Çok şükür Türk dili o kadar zengindir ki, 
bizim bu ifadelerimizi ortaya koyacak kelimeler bu 
büyük dilde vardır. O bakımdan söylemek istediğim 
nokta budur. 

Eğer, bugünkü Hükümet beğenilmiyorsa, bu be
ğenilmeyen Hükümetin düşürülmesi için bazı yollar 
vardır, o yollara tevessül edilebilir. Bu yollara teves
sül etmek bir muhalefetin en tabiî hakkıdır, yapabi
lir; ama bir Hükümet, bir muhalefeti nasıl küçüm
semek hakkına sahip değilse, şu Parlamento çatısı 
altında partiler nasıl eşitse, gruplar nasıl eşit ve eşit 
muameleye tabi ise; Hükümet kanadına karşı da mu
halefette olan, o Hükümeti veyahut da o iktidar ka
nadını beğenmeyen arkadaşlarımız hakaret etmeden, 
şu veya bu sıfatı kullanmadan, pekâlâ ne demek s-
tediklerini açıkça ifade edebilirler. 

Ben, sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Bura
da eskiden söylenmiş, eskiden ifade edilmiş hususla
rı tekrar ederek; yine bazı kötü düşünceli insanlara 
bunların bir nevi yeni malzeme gibi sunulmasını is
temediğim için, eski davranışları fazla dile getirmek 
istemiyorum. On gündür devam eden şu müzakere
lerde bu kürsülerden grupları adına, şahısları adına 
konuşan arkadaşlarımız hakikaten birçok meseleler
de çok güzel, çok değerli çok istifade edilecek husus
ları dile getirdiler. Bunlardan temenni ederim ki, 
Hükümetler istifade etmesini bilsinler, bakan arka
daşlar da; bu zabıtlara intikal eden ve hepsi de yıl
ların verdiği bir tecrübe ve kültürün ortaya koydu
ğu bu ürünü değerlendirmek için, üzerine eğilmesini 
bilsinler. 

Bizde garip anlayışlar vardır muhterem arkadaş
lar; bir koltuğa oturduğumuz, zaman en iyi düşü
nen, en iyi bilen bizmişiz, gibi bir halin içine düşe
riz. Bundan Allah cümlemizi korusun, meVki sahibi 
olanların, bu kürsülerden kendilerine sunulanların 
içerisinde çok istifade edilecek hususlar olduğunu, 
bilhassa zabıtları tekrar inceledikleri takdirde görecek
lerine inanıyorum. Bunlardan istifade edilmesi fayda
lıdır. Senelerdir bu zabıtlara geçmiş olan çok kıymet
li tavsiyeler vardır, bunlar o akdar güzel ve doğru 
şeylerdir. Ne yazık ki, itibar görmediğinden; yine 
bunların değişik partilerden, değişik arkadaşlarım 
birkaç sene sonra, aynı tavsiyeleri bu kürsüden tek
rar ettiğini görmüş ve bunun üzüntüsünü duymuşum
dur. İşte, bunları halletmek mecburiyetindeyiz arka
daşlar. Hükümetler, bakanlıklar, bakanlık erkânı olan 
zevat bunu böyle bilmeli ve bunu giderici tedbirle-
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rinı derhal almaya çalışmalıdırlar. Bir sene evvel ge
len bütçe ertesi yıl gelirken, o bir sene önce yapılan . 
tenkitlerden arınmış olarak gelmesi ve getirilebilme
sinin büyük faydası vardır, memleketin yarını için 
yapılacak işlere ışık tutar. 

O bakımdan ben, birçok konuda burada fikir be
yan eden, çeşitli tecrübelerini ortaya koyan arkadaş
larımdan şahsen çok şey öğrendim ve onlara karşı bü
yük bir saygı ve minnet duygusu içindeyim. 

On gün gece gündüz devam eden müzakereden 
sonra yorulmuş bulunuyoruz ve böylelikle Cumhuri
yet Senatosu büyük görevlerinden birisini, memleke
tin bütçesini şu anda bitirmek üzeredir. Bu bütçe
nin memleketimize, milletimize, bunu tatbik edecek 
olan Hükümete ve zevata hayırlı ve uğurlu olmasını 
ve memleket için inşallah bir yıl içinde çok büyük 
işlerin başarılmasını temenni eder, saygılarımı suna
rım. (Alkışlar.) 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına Sayın Zey-
yat Baykara, buyurunuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, çok değerli senatörler; 

1976 bütçe müzakerelerinin sona ermek üzere bu
lunduğu bugün, ben de izninizle Kontenjan Grupu adı
na kısaca görüşlerimizi ve izlenimlerimizi yüksek hu
zurunuzda arz etmek istiyorum. Bunu yaparken, dün 
akşam burada konuştuğum bazi pasajları da müsaade
nizle hatırlayayım ve yüksek huzurunuzda bunlar üze
rinde bir hatırlatma yapayım. 

Ben, dün sözlerime başlarken demiştim ki, bütçe 
müzakerelerinin kesileceği şu sıralarda bizim kendi 
yönümüzden ve Hükümetin de yine kendi yönün
den yapacağı bazı değerlendirmeler vardır, bazı muha
sebe çıkarma işlemleri mevcut olmak gerekir. Bu işlem
lerden Hükümete düşen muhasebe çıkarma işlemi, da
ha ziyade değerli senatörler tarafından yapılan görüş
melerden Hükümetçe çıkarılacak sonuçların neler ol
duğunu Hükümetin Bakanlarıyle Kabinesi ile Başba
kanı ile tespit edebilmesidir. 

Bunu yaparken, şüphesiz Sayın Hükümet temsilci
leri, Yüce Senatoda üzerinde en çok durulan konu han
gisi ise, ona öncelik vererek bir muhasebe yapacaktır. 

Biraz önce yapılan müzakerelerden ve evvelki 
müzakereleri de hatırlayarak anlıyoruz ki; Yüce Se
natoda üzerinde durulan konuların en başında, tek
nik konular bir tarafa, memleketimizin huzur ve gü

ven içinde bulunmasını sağlayacak tedbirlerin, görüş
lerin nelerden ibaret olduğu üzerindeki görüşmeler teş
kil etmiştir. Bunu burada da, Bütçe Karma Komisyo
nunda yapılan müzakerelerde de tespit edebiliyoruz. 

O halde, burada grupları adına görüşme yapan ar
kadaşlarımızın da söylediklerini nazara alırsak, bütün 
Senatonun üzerinde durduğu nokta, tekrar ediyorum; 
d'ğer arkadaşlarımızla birlikte üzerinde durduğu nokta 
memlekette asayişin nasıl sağlanacağıdır. 

Gözlerimizin önünde genç yaşlarında kara topra
ğa düşen gençlerimizin listelerinin uzun veya kısa 
olduğu hususunda burada münakaşalar yapılmasının 
hiç bir faydası yoktur arkadaşlarım. Hangi görüşte 
olursa olsun, düşünceleri ne olursa olsun, kimsenin 
kimseyi kara toprağa düşüremeyeceği hususundaki fik
rimizi açıkça belirtelim. Bu belirtmeyi hepimiz yapı
yoruz. Btrifade edildikten sonra, bunun çaresini bul
mak lâzım. 

Biz evvelki konuşmalarımızda bunun çaresinin en iyi 
bulunma şeklinin dışarıdan dışarıya, karşıdan karşıya 
hiçbirimizi suçlama yolu olmadığını, birbirimizle kar
şılıklı oturup bu kınadığımız hadiselere bir çare bu
lunması olduğunu söyledik. Fakat, üzüntüyle söyleye
yim ki, burada konuşan sayın sözcülerin sözlerinden 
bir yaklaşma, bir birbirimize yaklaşalım havasının 
sezilmesine rağmen, bunu daha yüksek kademelere çı
karmak mümkün olmamıştır. 

Sayın arkadaşlarım; 
İyi bir teşebbüs için, sonucu iyi olacak bir teşeb

büs için ilk demarjın kimin tarafından yapıldığı ka
tiyen haysiyet kırıcı bir şey değildir. Bunu böylece 
tespit ettikten sonra,, evvelce bu konuda ısrarla söy
lediklerimizi. yine tekrarlamak istiyoruz ve diyoruz 
ki; en azından büyük partilerimiz lütfen birbirinize 
yaklaşınız. Hiç birinizin kabul etmediği, hiç birinizin 
tasvip etmediği olayların nasıl birlikte giderileceğini 
de lütfen birlikte tespit ediniz. 

Sayın senatörler; 
Senatoda gerek grup sözcüleri, gerekse kişisel ola

rak bizim yapacağımız muhasebede görüşümüz Hü
kümetin tutumu üzerine çevrik olmalıdır ve zaten de 
öyle oluyor. Ancak, yine kendi yönümüzden ifade 
edeyim ki, Hükümetin, sayın üyeler tarafından bura
da üzerinde önemle durulmuş konuların hepsini açık
lığa kavuşturduğunu kabul etmemiz mümkün değildir. 
Bunu teknik seviyeye indirerek söylemek istemiyorum, 
yani sadece bütçe üzerinde yapılan gelirlerin oluşumu 
yahut da giderlerin yapısı hakkında ileriye sürülmüş 
olan görüşlerin hepsine cevap verilmedi demek istemi-
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yorum; fakat biraz önce arz ettiğim memleketin en 
büyük davasına karşılık. Hükümetin görüşünü tam 
olarak aksettirdiğine bendeniz kani değilim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Memleketimizin her günden çok, her karesinden 

çok istikrara ihtiyacı vardır. Bu istikrarı lütfen hem 
siyasî istikrar, hem de ekonomik istikrar olarak ka
bul ediniz. Siyasî istikrarı sağlamak, demokratik ku
rallar içerisinde partilerimize ve Meclislerimize dü
şen bir iştir. Bu kurallar içerisinde kalındığı sürece 
ve bunlara uygunluğu süresince o hükümetler meşru
dur; ve siyasî istikrarı sağlamak görevi ile bizzat kendisi 
memurdur; fakat iktisadî istikrarı sağlamak Meclislerden 
daha çok hükümetlerin, uygulayıcıların, icracıların işi
dir. Bizim arkasında bulunduğumuz konu da. ağırlık 
itibariyle siyasî istikrar yanında ekonomik istikrarın 
sağlanması olmalıdır. Çünkü, huzursuzluk düzenine 
bir de iktisadî düzensizlik karıştığı takdirde, zaten 
bugün içinde bulunduğumuz zor ekonomik koşulların 
daha da ağırlaşacağını ve siyasî istikrarın da bundan 
zarar göreceğinden emin bulunmalıyız. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bu düşünceler içerisinde bendeniz grupum adına 

1976 yılı Bütçesinin, uygulayıcıları tarafından çok 
dikkatli bir gözetim altında bulunması gerektiğini özel
likle ifade etmek isterim. Bu bütçenin yapısmdaki ku
surların gereği olduğu kadar, önümüzdeki yılların, 
zaten enflasyonist bir ortamdan tam kurtulmamış du
rumda olan ekonomik ortamın da daha ağırlaştırılma-
ması için söylemeyi gerekli bulmaktayım. 

Sayın Başkan ve sayın senatörler; 
Bu.görüşler içerisinde grupum adına hepinize say

gılarımı sunuyorum. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Gruplar adına yapılan görüşmeler bit

miştir. 
Sayın Bakan, görüşecek misiniz efendim? 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON (İz

mir Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

M ALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

İC gün süren dikkatli ve uzun saatler alan görüş
melerden sonra. Yüce Senatoda 1976 yılı Bütçe Ka
nun tasarılarının görüşmesi sona ermiş bulunmakta
dır. Bu görüşmelerde değerli üyelerin ileriye sürmüş 
oldukları çok kıymetli fikirler ehemmiyetle not edil
miştir. 

Tabiatıyle bir değerlendirme yapılmıştır. Ortaya 
birtakım odak noktaları çıkmıştır. Milletin mümes
sillerinin öncelikle neye ağırlık verdiği, neyin üzerin
de durduğu bir defa daha tebarüz etmiştir. Milletin 
mümessilleri öncelikle güvenlik konusuna önem 
vermektedirler, iç güvenliğe önem vermektedirler, 
dış güvenliğe önem vermektedirler, anarşiden şikâ
yet etmektedirler. Milletin mümessilleri gelişmeye. 
kalkınmaya önem vermektedirler, kaynakların iyi 
tahsisine dikkatlidirler ve özellikle sosyal adaletin 
gerçekleşmesi, geri kalmış bölgelerin öncelikle kal
kındırılmasının sağlanması konusunda hassastırlar. 

Bu gene! değerlendirmeden sonra kanaatimizce 
birtakım tespitler ortaya çıkmış ve ortak noktalar 
meydana gelmiştir. Anarşiden şikâyet, Devlete karşı 
sokakta birtakım hareketlerin yapılmasından şikâyet, 
bir ortak şikâyet halini almıştır. Bundan memnuni
yet duyuyoruz. Yalnız, bunu anarşiyle Hükümet ara
sında bir irtibat şeklinde izah etmeye kalkmayı haklı 
bulmuyoruz, doğru da bulmuyoruz. 

Devletin hangi tehlikeye maruz kaldığını, rejimin 
bir suikastle karşı karşıya bulunup bulunmadığını, 
Anayasa nizamına ve Anayasanın getirmiş olduğu dev
let sistemine karşı bir hareketin Türkiye aleyhine ha
zırlanıp, hazırlanmadığını; yani anarşinin gerçek sebe
bini daha rahat bir şekilde ortada koymak gereğine 
kaniyiz. Sadece anarşinin mevcudiyetinden şikâyet de
ğil, bu şikâyette iştirak ve ortaklık değil, anarşinin 
sebebinde de bir iştirak ve ortaklık bulunması gere
ğine kaniiz. 

Anayasa nizamını tehdit eden ne ise, bunun kesin
likle açık olarak ve çekinmeden ortaya konması ge
rektiğine kaniiz. Rejimi değiştirmek isteyen varsa. 
bunun kim olduğunu, hangi şartlar içinde ve hangi 
istkamette değiştirmek istediğini ortaya koymak ge
rektiğine kaniiz. Bu konuda şimdiye kadar yapıl
mış olan bütün faaliyetler Devletin arşivlerinde mev
cut. Bütün tespitleri ortaya koyarak, Türkiyeye'nin. 
bugün içinde bulunmuş olduğu tehlikenin ne oldu
ğunu açıklıkla teşhis etmenin mümkün olduğuna 
kaniiz. Bu genel izahın altında şu noktaya varıl
masının gerektiğine ve hatta zarurî olduğuna inan
maktayız. 

Rejime yönelmiş bir tehdit vardır Türkiye'de. 
Rejime yönelmiş tehdit, Anayasa nizamını beğenme
yenlerin ve onun yerine bir başka nizamı ikame et
mek isteyenlerin çabalarıdır. Rejime yönelmiş bu teh
dit, Türkiye'nin beynelmilel komünizm karşısında ve 
beynelmilel komünizm tarafından bir hedef olarak 
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ittihaz edilmesidir. Tehdidin ne olduğunda eğer iş
tirak edersek, diğer hadiselerle Devlete yönelmiş ha
diseler arasındaki farkı iyi görürüz ve her hadisenin 
mahiyetine uygun, ağırlığına uygun, tehdidin cinsine 
ve tevcih edildiği mahalle uygun bir şekilde tedbir 
almak mümkün olur ve tedbir almak da haklı olur. 

Bir zabıta hadesesiyle bir sabotaj hadisesini aynı 
tutmak mümkün değildir. Birtakım sonuçlar birbirine 
benzeyebilir, vakalarda birtakım sonuçlar benzeye
bilir; ama eğer saikler ve güdülen gaye farklıysa, o 
zaman Devlete yönelmiş olan suçun ağırlığında 
farklılık vardır. Bu itibarla önlenmesi bakımından 
düşünülmesi gerekli tedbirler de tabiatıyle farklı ola
caktır. Velevki kanun sadece suçun neticesi hakkında 
ceza vermekte olsa dahi. 

Bu itibarla ümit ediyoruz ki, anarşiden şikâyetle 
başlamış olan bu müşterek tespit, anarşinin gerçek-
kaynağı, Türkiye Cumhuriyetinin ve Anayasa niza
mının hangi tehditle karşı karşıya bulunduğu husu
sunda da bizi yakın bir gelecekte bir iştirake götü
recektir. Bu iştirak, yine ümit ediyoruz ki, bundan 
evvel müteaddit defalar Hükümetin ve mensubu ol
duğum Partinin yetkilileri tarafından ifade edildiği 
noktada olacaktır. Çünkü, görüyorum anarşi şikâ
yeti de bundan evvel yapmış olduğumuz tespitler is
tikametinde bir ortak noktada, ortak anlayışta bir
leşmiştir. 

Bizim teşhisimiz ve tespitimiz, Türkiye'yi komü
nizm saldırısına karşı korumak, Türk Devletini yık
mak isteyenlere karşı korumak için bütün siyasilerin, 
bütün kuruluşların bir göreve sahip oldukları birta
kım mecburiyetlerle karşı karşıya bulunduklarıdır. 
Bu noktada bir hatırlatma yapmak ve hepimizce 
malum olan bir hususu yeniden açıkça ortaya koy
mak istiyorum. 

Rejimin savunucusu, Anayasanın savunucusu, 
Anayasanın tespit etmiş olduğu nizamın, onun Tür!: 
Milletine ve Türk ülkesine getirmiş olduğu hakların 
savunucusu sadece hükümetler mi? Anayasamız, 
Devlet güçleri olarak ve Devlet organları olarak yal
nız hükümetlerimi göstermiştir? Anayasa nizamımız 
içinde sıralama bu değildir, tasnif bu değildir. 

Hükümet bir Anayasal organdır. Yasama Mec
lisleri de anayasal birer organdır. Bunun dışında 
yargı gücü bir anayasal organdır. Sırasıyle saymaya 
kalkarsak; özerk kuruluşlardan, siyasî partilere ka
dar demokratik düzen içinde yer alan organlar, reji
min ve Anayasa nizamının savunulmasında kendile
rine düşen görevi yapmak mecburiyetindedirler. Ka

naatimizce görev sudur: Türkiye'de hiç bir organ, 
Anayasa nizamı üzerine tevcih edilmiş tehditler kar
şısında tarafsız- olamaz, tarafsızlık hakkı yoktur. 
Her organ, kendi mevcudiyetini ve kendi gücünü, 
kendi hayatiyetini almış olduğu Anayasanın yanın
da olmaya mecburdur. Anayasanın yanında olduk
tan sonra tarafsızlık söz konusu olabilir. 

Türkiye Anayasası ile bir başka anayasa arasın
daki ihtilâfı çözmeye Türkiye'de hiç bir organ yetkili 
değildir ve böyle bir görev verilmiş değildir. (A. P 
sıralarından «Bravo» sesleri) O itibarla bilaistisna her 
organ, her kuruluş; özellikle mevcudiyetinin gücünü 
Anayasadan, alan her kuruluş, Anayasanın yanında 
olmak, onun savunucusu olmak mecburiyetindedir. 

Yine Türkiye'de meselelerin mutlaka kavram hâ
kimiyeti prensibi içinde, hukuk yoluyle halledilmesi
ni ve bunun dışındaki hiçbir yoiun, hiçbir kuruluş 
tarafından himaye görmediğinin, teşvik edilmediği
nin, korunmadığının açık açık ortaya konması icabe-
der. 

Bu noktaya gelince ve eğer bu noktaya kadar da 
ûştirak halindeysek, öyle zannediyorum ki, Anayasa 
nizamına tevcih edilmiş birtakım davranışlar, birta
kım hareketlerin hiçbir kuruluş tarafından açık veya 
gizli himaye göremeyeceği, teşvik göremeyeceği gibi 
bir ortak anlayışa varırız. Himaye ve teşvik halini de 
beraberce telin edebiliriz. Himaye ve teşvik halini de 
Anayasa nizamına karşı, Devletin bütünlüğüne karşı, 
Türkiye'nin istiklâline karşı olan davranışlar şeklinde 
müştereken ilân edebiliriz. 

Türkiye'de yegâne hâkim olacak yolun kanun 
yolu olduğu ve hak aramanın bu yoldan başka türlü 
mümkün olamadığını açıklıkla hepimizin ilân etmesi 
gerekir. Bu noktada hükümetlerle anarşi arasında 
kurulması istenilen münasebetler; esasen meselenin 
tabiatına, hadisenin tabiatına aykırıdır. Hiçbir hükü
met anarşiyle ve sokakla el ele olamaz. Çünkü, sokak 
Hükümetin alternatifi olmak istediği sürece, hiç 
kimse kendi alternatifinden destek aramasın. Hükü
metler nizamı temsil ederler, sokak anarşiyi temsil 
eder. Anarşiyi temsil eden bir hükümet görülmemiş
tir. 

Değerli arkadaşlarını; 
Bu noktada burada yapılan görüşmelerin heyeca

nına atfedebileceğimiz birtakım ifadeler de oldu. 
«Başbakanlık koltuğunda niçin oturulduğu, nasıl otu
rulduğu» hakkındaki ifadeleri değerli arkadaşımın 
üslubuna hamlediyorum. 
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Başbakanlık koltuğunda kimin oturacağı ve nasıl 
oturacağını sadece Anayasa tayin eder. Onun dışında 
bir tayini kabul etmiyoruz. Böyle bir kaidenin mev
cut olduğunu da sanmıyoruz ve kimin o koltuktan 
nasıl kalkacağını da yine Anayasa tayin eder. Sizlerin 
güvenidir. İştirak ediniz veya etmeyiniz sonunda ta-
hassuh eden karar, Yüce Meclisin karandır. Bu ka
rara sizler de sahipsiniz, bu karar, sizleri de temsil 
ediyor. Millet Meclisinin vermiş olduğu güven kara
rı, bu güvene iştirak etmeyenlerin de kararıdır. 

Bu itibarla Millet Meclisinden güven alan Hü
kümet, Türkiye Cumhuriyetinin Hükümetidir. Mil
let Meclisinin bir grubunun bir kısmının hükümeti 
değildir. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Öyle ise niye «Cep
he Hükümeti» dediniz? 

MALİYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bu güven esirgendiği takdirde, o hü
kümet hükümet olmayacaktır. Bunun dışında «Şu 
şart olduğu takdirde Başbakan koltuğunda oturu
lur, bu şart olmazsa oturulmaz» gibi tarifleri burada 
rahatlıkla bir üslup gereği kabul edebiliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birtakım ithamlar da yapılmıştır, birtakım kişisel 

suçlamalar da yapılmıştır; bunlara girmek istemiyo
rum. Kişisel suçlamalar, kişisel ithamlar şimdiye ka
dar bizi bir yere götürmemiştir. Türkiye'nin hayrına 
hiç bir sonuç da alamamışızdır. 

Alabildiğimiz sonuç nedir?.. Karşılıklı oturan bu 
değerli kişilerin birbirlerine samimî bakmalarını en
gelleyen birtakım psikolojik ayrılıklar. Alabildiğimiz 
sonuç nedir?.. Milletin dertleriyle uğraşması icap eden 
yüce meclislerin, birtakım kişilerin meseleleriyle uğ
raşır hale getirilmesi, hatta mevcut olmayan birtakım 
hayalî meselelerle uğraşır hale getirilmesidir. 

Hayalî mesele, buraya getirilen ithamlardır. Ha
yalî meseleyle yüce meclisler uğraştırılmak istenmek
tedir. Yüce meclisler hayalî meselelerle uğraştırılmak 
istenirken, şunu da kabul ediniz ki, bizi buraya gön
deren irade, «Kendiniz problemi icat ediniz, ondan 
sonra bu problemi çözmek için vakit harcayınız» diye 
göndermemiştir, «Dönün, benim derdime bakın, bu 
derde çare arayın» diye göndermiştir. Türkiye'de ka
nunlar vardır, Türkiye'de organlar vardır. Kanunları 
bu organlar tarafsız olarak işletmektedir. Kimin suiis
timali varsa, bu organların zamanında çıkarması icap 
eder. Bağımsız yargıya hepimiz güvenmek mecburiye
tindeyiz. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — O halde yargı orga 
nnıa gidin. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bağımsız yargı, gerekli tetkikleri yap
maktadır. Yargının yerine geçmeyi istemeyiniz. Yasa
ma Meclisleri olarak yargının yerine geçmiş olursu
nuz, birtakım kişiler hakkında hüküm verirseniz. Bir
takım ithamları burada ileriye sürerseniz, kendiniz 
hâkim olursunuz. Bu anda şikâyetçisiniz, o zaman 
hâkim olursunuz; hayal dediğim budur işte. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Haya! dediğin şirket
lerdir. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Burada ortaya atmak istediğiniz ve 
uzun süre Meclisleri meşgul etmek istediğiniz mese
leler birer hayaldir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Siz yü
rütme olarak geçerseniz... 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım: 

Ben. ne yargının, ne yasamanın bundan sonra ya
pacağı tetkikat ve vereceği kararlar hakkında önce
den fikir beyan etmek istemem. Bu organlara saygım
dan beyan etmek istemem. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Siz onlara bakmayın; 
güzel konuşunca araya girerler, âdetleridir onların. 

BAŞKAN — Sayın Beler, rica ederim. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bu itibarla, konu üzerinde daha fazla 
durmak gereğini görmüyorum. 

Yüce Meclis ve bu Meclisin güç aldığı büyük Mil
let; neyin hayalde, neyin iftirada, neyin gerçekte ol
duğunu tespit edecektir ve şuna inanıyorum ki, mut
laka bu Millete hizmet edenler mükâfatlandınlacak-
tır, zafer bu Millete hizmet edenlerin olacaktır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) Bu millete 
hizmet edenleri engelleme gayretleri şükranla karşı
lanmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetimize 154 milyarlık bir ödeneği, harca

ma yetkisi bahşetmektesiniz. Vermiş olduğunuz bu 
izinle Devletin, ülkenin ve bu ülkede yaşayan aziz 
Milletin gerçek ihtiyaçlarını, öncelik sıralarıyle karşı
layacak harcamalar yapılacaktır. 

Bu harcamalar, «müessir devlet, âdil devlet» slo
ganımıza uygun olarak yapılacaktır. Derdi olan va
tandaşın derdine en kısa sürede gidebilen devlet, bi
zim nazarımızda müessir devlettir. Kendisine çözümü 
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için arz edilen meseleyi, yetkisi içinde en kısa zaman
da çözebilen devlet, bizim nazarımızda müessir dev
lettir. Bunun gereği, eğer kanun değişiklikleri ise bun
larla birlikte yapılacaktır. 

Vermiş olduğunuz bu yetkiyle yapılacak olan öde
meler, kalkınmaya dönük olacaktır, sosyal adaleti ger
çekleştirmeye dönük olacaktır, güçlü ve büyük Tür
kiye'yi inşa etmeye dönük olacaktır. 

Bizi, 10 günlük görüşmeler sırasında tenkit ettiniz, 
ikaz ettiniz. Bu ikazlardan faydalandık. Hepimizin sa
hip olduğu bir genel prensip istikametinde bu bütçe
nin kabulü sırasında iştirakimizi, hiç olmazsa temel
deki iştirakimizi ifade etmek istiyorum. 

Bu münakaşaların hedefi; daha hür, daha rahat 
bir Türkiye içindir. Bu münakaşaların hedefi; daha 
müreffeh bir Türkiye içindir. Bu şekilde kabul ediyo
rum ve bütün arkadaşlarımın bu kabulde iştirak ha
linde olduğunu da ümit ediyorum. 

Bir şeyi ilâve etmek istiyorum; hükümetler görev 
yerleridir, yüce meclisler hem görev hem çare yer
leridir. Burada çizilen tablolar, belki bir meseleyi tes
pit, bir meseleyi daha iyi tebarüz bakımından bazen 
mübalâğa edilmiştir. Türkiye'nin ümitlerini kırmak, 
bu ülkede yaşayanların çareyi bulmaları için kendile
rine çok uzak seneler, çok uzak istikballer göstermek 
şeklinde yapılmış olan konuşmalara iştirak etmediği
mi ifade ediyorum. Bir sorumlu kişi olarak, «Türkiye 
karanlıkta değildir; Türkiye'nin önü aydınlıktır, bu
günü de aydınlıktır, yarını da aydınlıktır. Türkiye'yi 
mutlak olarak aydınlıkta tutmak ve daha aydınlığa 
götürmek isteyen insanlar işbaşındadır.» diyorum ve 
Türkiye'nin ne kadar meselesi varsa (ki meselesi ol
mayan hiç bir ülke yoktur) bu meselelerin çaresinin 
bulunacağı yegâne yerin de, bu yüce Meclisler oldu
ğunu bir defa daha ilân ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçe Karma Komisyonu, 20 gün gibi fevkalâde 

kısa bir süre içinde değerli çalışmalar yaptı, gece gün
düz önemli katkılarla kendilerine teklif etmiş oldu
ğumuz bütçeyi olgun bir halde huzurlarınıza takdim 
etti. Yüce Senatomuz, 10 gün zarfında bu değerli me
saiye kendi üstün fikrî seviyesiyle yeni katkılar ilâve 
etti. Her ikisine Hükümet adına huzurunuzda şük
ranlarımı sunuyorum. 

1976 yılı Bütçesinin, ülkemize ve Yüce Milletimi
ze, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, Yüce Se
natoyu saygıyle selâmlıyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

11 ., 2 . 1976 O : 2 

BAŞKAN — 1976 Yılı Bütçesi üzerindeki müzake
reler bu suretle sona ermiştir. 

Açık oylamaya geçeceğiz. Ancak, açık oylama ne
deniyle oyunun istikametini, rengini belirtmek iste
yen iki sayın üyeye, birisi lehte, birisi aleyhte olmak 
üzere söz vereceğim. 

Açık oylamanın gereği için hazırlıklar yapılsın. 
Sayın Ömer Ucuzal lehinde görüşeceklerdir. 
Aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Daha evvel 

yazıyle müracaat etmiştim efendim. 
BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Feyyat. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğe göre evvelâ 

lehte, sonra aleyhte konuşulur. 

BAŞKAN — Şimdiye kadarki tatbikatta farklı 
olmuş. Burada söz sırasında Mehmet Feyyat yazılı. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
Sayın Ucuzal, bu konuşma kısa sürelidir, lütfen 

10 - 12 dakika içerisinde ikmal ediniz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Geçen 10 gün zarfındaki değerli mesainiz sebebiy

le huzurunuza geldiğim şu anda saygılarımı sunuyo
rum. 

Bütçenin tümü üzerinde oyumun rengini belirtmek 
için de bir kaç cümle konuşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
1975 Bütçesini hazırladığınız günlere dönersek, 

1975 yılı Bütçesi hepimizin bildiği gibi, 6 aya yakla
şan bir hükümet buhranı döneminde hazırlanmış bir 
Bütçedir. Bu Bütçenin temeli birtakım görüşlere da
yanarak, 1974 Türkiye'sini idare eden Hükümetten 
kalmış olan kötü bir mirasa dayanmaktadır. 

1975 Bütçesini siyasî ekonomik ve sosyal yönden 
başarıyle icra ederek huzurunuza gelen Hükümet, 
kendi görüş ve anlayışı istikametinde 1976 Bütçesini 
de Anayasanın çizmiş olduğu siyasî, iktisadî ve sos
yal yönleriyle mükemmel bir halde hazırlayarak, 
Devletin imkânını en güzel şekilde değerlendirip, 
1976 Türkiye'sinde Milletin hizmetine en güzel hiz
metleri yapabilme tedbirleriyle birlikte huzurunuza 
gelmiştir. 

Bütçenin bu yönüyle 10 aydan beri Cumhuriyet 
Hükümetinin tutumuyle memleketimizin 1974 Türki
ye'sine rağmen, 1975 Türkiye'sinde her yönüyle hu
zura kavuşmuş olması, Cumhuriyet Hükümetinin bir 
başarısıdır. 

Böylesine güzel başarıyı vermiş olan Hükümetin 
getirmiş olduğu 1976 Bütçesine inanarak, güvenerek 
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beyaz oy vereceğimi arz ediyor ve bu Bütçenin azız 
Milletimize hayırlı olmasını tekrar dileyerek. Yüce 
Heyetinize saygılar sunuyorum. (A. P., C. G. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası aleyhte olmak üzere Sa
yın Mehmet Feyyat'da. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben söz hak
kımı Sayın Gündoğan'a veriyorum. 

BAŞKAN —- Sayın GündoğarTa veriyorsunuz. 
Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri; 

Kurulduğu günden beri, Türk insanının haklarına 
ve özgürlüklerine her türlü saldırıyı ve Anayasal gü
venceleri onun elinden almak için tertip üstüne tertip 
düzenleyen bir cephe karargâhı gibi, sokak çatışma
larını, anarşiyi ve onları besleyenleri ortak alarak Türk 
insanı üzerine saldırtan; Türk ekonomisini, Türk 
sosyal hayatını tarihte eşi görülmemiş bunalımlara 
sürükleyen ve bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti olma bahtiyarlığına erişememiş; tarihe «M. C. 
Hükümeti» diye geçmeye mahkûm olmuş bu Hükü
metin bugüne kadar sürdürdüğü fesadı devam ettir
mek için, eline 150 milyar lira veren bu Bütçeyi Mil
lete olan saygımız, Millete olan inancımız ve Türkiye' 
ye olan güvenimiz noktasından en büyük insanî so
rumluluğu duyan bir parti, bir devrimci parti olarr.k 
kırmızı oy vereceğimizi arz ediyorum ve kırmızı oy 
verdiğimiz bu bütçeyle eğer Türkiye'de, Türkiye'nin 
tarihi içinde iktisabetmesi gerektiği büyük yeri önle
yeceklerini, oraya varmasını engelleyeceklerini sanan 
insanlara da büyük halkın onlara vereceği kırmızı oy
la birleştiriyor, ak oylarla bu ülkede büyük devrimci, 
halkçı Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getirmeye 
ant içtiğimizi arz ediyor, saygılar sunuyorum. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — (BAŞKAN : M. Tekin Anburun) 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, kıymetli arka
daşlarım; 

Bu suretle 1976 senesi Bütçe Kanunu tasarısının, 
Cumhuriyet Senatomuzda Anayasanın ve İçtüzüğümü
zün ilgili maddeleri mucibince 1C gün içinde yapılmış 
bulunan müzakereleri sona ermiş bulunmaktadır. 

Şimdi Bütçe Kanunu tasarısı açık oylarınıza arz 
edilecektir. Başka teklifte bulunulmadığı takdirde, ad 
okumak suretiyle gizli oyla yapılacaktır. Bunun için 
kürsüye bir küre konulacak, isimler okunmak sure
tiyle hazırlanan oylarınızı; kırmızısı ret. beyazı kabul, 
yeşili çekinser olmak üzere işaret etmek suretiyle ya-

! pılrruş bulunacaktır. Oy küresinin kürsüye konulma 
I sini rica ederim. («Ad okunarak açık oylama yapıl-
s sm»' sesleri) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ad okunarak ya
pılmasın) teklif ediyoruz. 

SIRRI AT ALAY (Kars) —. Ad okunarak yapılma
sını teklif ediyoruz. («Ad okunmak suretiyle yapılsın.» 
sesleri) 

NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, ad 
okunmak suretiyle yapılmasını teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Gruplardan gelmiş olan teklif üze
rine, oylamanın ad okunmak suretiyle açık oylama 
şeklinde yapılmasına karar verilmiştir. 

Ok unacak olan isimlerdeki ad okuma başlangıç sı
rası, basılı cetvellerimizde olan ad sırasına göre ola
caktır; başka bir teklif bulunmadığı cihetçe. 

Oylamaya başlıyoruz efendim: kabul, ret ve çe-
I kinser olmak üzere, 
I Ayrıca, isimler okunurken verilecek olan «Kabul, 

ret (veya) çekinser» tabirini ben de tekrar edeceğim. 
I (Ordu Üyesi Sayın Selâhattin Acar'dan başla- a-
I rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Başka ismi okunmayan sayın üye 
yok. 

I Oylama işlemi bitmiştir. 
I (Oyların ayrımı yapıldı.) 

I BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye-
I leri; 
I 1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının açık oy-
I lama neticesini arz ediyorum : 

İştirak : 162 
Kabul : 95 
Ret : 67 

I Çekinser : Yok. 
I 21 kişi oylamaya iştirak etmemiştir, bir de oy ve-
I remeyen Başkan vardır. Toplam; 184. 

Sayın arkadaşlarım, bu vaziyette 1976 Malî Yılı 
I Bütçe Kanunu tasarısı Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
I sayın üyeleri tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. 
I Hayırlı uğurlu olsun. (A. P. sıralarından alkışlar) 
I Bir önerge var, okutuyorum. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
1 (İzmir Milletvekili) — Sayın Başkanım, müsaade eder-
I seniz Yüce Senatoya teşekkür etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, bu önergeyi oku-
I tayım müsaadenizle.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Önergeden 
[ önce konuşsunlar Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Peki efendim, önergeden evvel ko- I 
nuşmak istiyorlar, buyursunlar. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON J 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun | 
değerli üyeleri; I 

Biraz önce kabul etmek lütfunda bulunduğunuz 1 
1976 malî yılı bütçesiyle Hükümetinize, bu ülkeye I 
daha faydalı hizmetler yapmak için yeniden güç ver- I 
diniz, yeniden güven verdiniz. I 

Bu yeni güç ve güvenle birlikte bahşetmiş oldu- I 
ğunuz imkânlar için Yüce Senatoya ve onun değerli I 
üyelerine Hükümet adına teşekkür ve şükranlarımızı 
sunuanm. (A. P. sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Görüşmüş bulunduğumuz 1976 Malî yılı Bütçe I 

Kanunu tasarısının müzakeresi; 10 birleşim, 33 otu
rum, 152 saat devamlı çalışma ve 387 sayın üyenin 
de söz alıp konuşması suretiyle yapılan bir mesai ile 
sona ermiş bulunmaktadır. 

Bu sürekli mesai zarfında burada sayın arkadaş
larımızın arasında karşılıklı olarak bazen yapıcı, ba-

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 

/. — Ankara Üyesi Yiğit Köker ve arkadaşlarının, I 
Genel Kurul çalışmalarına 24 . 2 . 1976 tarihine ka
dar ara verilmesine dair önergesi. (4/261) 

BAŞKAN — Celseyi kapatmadan evvel bir öner
ge vardır, onu okutacağım. ! 

Biliyorsunuz, daima sıkı geçmiş olan bu bütçe ça- I 
lıkmaları akabinde Cumhuriyet Senatosu üyelerinin, ı 
gerekli olan dinlenmesini ve bundan sonra gelecek 
olan sıkı çalışmaya daha salim bir düşünüşle ve daha 
hevesli olarak girmelerini tem inen, 10 gün kadar bir 
müddet ara vermekteyiz. Bu tarz işleme uyarak, sa- | 
yın üyelerden bu konuda bir önerge gelmiştir, onu j 
okutuyorum. ı 

Başkanlığa j 

Yüce Senato 10 günden beri gece gündüz çalış
mak suretiyle 1976 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeler Kanun tasarılarını görüşerek nihaî safhaya 
getirmiş bulunmaktadır. 

Bütçe Kanununun nihaî oylamasını takiben sa
yın üyelerin dinlenmelerini teminen. 24 Şubat 1976 

zen de yerici sözler söylenmiş bulunmaktadır, fakat 
asıl olan, verilmiş olan kanunî mühlet içinde, Yüce 

j Senatonun kendisine düşen vazifeyi tamamiyle yapmış 
I bulunması keyfiyetidir, asıl olan budur. 
I Bu başardı, verimli ve çok da yorucu bir çalışma 
I oldu. Burada hemen hemen her gün gece sabahlara 
I kadar, ertesi gün yine sabahlara kadar oturan arka-
I daşlarımız vardı. Burada yalnız kıymetli üye arkadaş-
I larımız değil, aynı zamanda idareye ait olan, idarî 
I yönden vazife almış bulunan, gerek Cumhuriyet Se-
I natosu Umumî Heyetinin içinde, gerekse dışında bir-
j çok arkadaşımız canla başla çalışmış, lüzumlu olan 

gayreti göstermişlerdir. Hepinize ve bu arkadaşları
mıza hepimiz adına teşekkürlerimizi, sevgilerimizi ve 
saygılarımızı sunmak isterim, 

Sayın arkadaşlarım, temenni ederim bundan son-
I raki oturumlarda, hem önümüze gelecek olan kanun 

tasarıları veya teklifleri için, hem de diğer çalışma
larımızda aynı gayret, ısrar ve dikkatle vazife yapıl
ması ve vazifeye bu tarzda önem verilmiş olması için 
daima gayret göstermek nasip olsun. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyelerine bir ke
re daha arzı teşekkül ederim. 

VEL KURULA SUNUŞLARI 

I gününe kadar Yüce Senato çalışmalarına ara veril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Çanakkale 
Yiğit Köker İsmail Kutluk 

Balıkesir Balıkesir 
i Raif Eriş Hikmet Aslanoğlu 

Diyarbakır Hatay 
ı Sebahattin Savcı Mustafa Deliveli 

Samsun Muş 
Şaban Demirdağ İsmail İlhan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sabahattin Özbek 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Bu önergenin aleyhinde söz isteyen bir arkada

şımızın önergesi vardır, arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına araverilme-
sine ait önerge aleyhinde söz verilmesini saygı ile 
rica ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Gerçi Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, daimî 

değil; ama çoğu zaman bütçe çalışmaları sonunda 
münasip bir müddet aravermeye Genel Kurul ka
rar vermekte idi. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu gündemin
de (Listesini çıkarmış bulunuyorum, bunlar sade
ce başlıklar olmak üzere) «Sorular ve Genel Görüş
meler» faslında 18 iş, «Araştırma önergeleri» bölü
münde 18, yasa tasarısı olmak üzere 8. teklif olmak 
üzere 1, rapor olmak üzere 3, kabul edilen araştır
ma önergesi olarak 6 konu beklemektedir. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar bilinmek
tedir. Cumhuriyet Senatosu üyelerinin yorgunluğu 
ve bu yorgunluğun giderilmesi için, (Başkanın ifa
de ettiği gibi) verilecek ara ve 24 Şubattan sonra 
terütaze, dinç bir şekilde dönme ve göreve başla
ma, bir açıdan bütün sorunlarını halletmiş, ülke 
refah içinde, gelir adaletli şekilde bölünen bir top
lumda belki hoş, belki de biraz yerinde görülebi
lir. Ama yığın yığın sorunu bulunan, özellikle yeni 
bir örneği. Maliye Bakanı ile aranı<zda çok önem
li bir sorunda anlaşmazlık üzerine, kendilerine der
hal bir araştırma önergesi verebileceğimi, kendisi
nin de Adalet Partisi Grupu nezdinde bunun kabu
lü için güçlü nüfuzlarını esirgemeyeceklerini yerin
den ifade suretiyle, memleketin çeşitli sorunlarına 
eğilmenin zorunluğu bulunduğu şu dakikada; Cum
huriyet Senatosu hangi gönül rahatlığı içinde, (il
keye ve ulusa karşı görevlerini tam yerine getirmiş 
bir vicdan muhasebesini vererek aravermeye gide
bilecektir? Ben bu gönül rahatlığını. Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin vicdanlarında rahatlıkla hissede
ceklerine pek inanmış değilim. 

Kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı, için, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri çağrılmış bulunmaktadır. Cuma günü Birle
şik Toplantı yapılacak ve bu Birleşik Toplantıda Hü
kümetin Başı, Adalet Partisinin Genel Başkanı Sa
yın Demireİ'in, Türk kamuoyunda ve her insanın 
dimağında, «Nedir, nasıl çözüm yolu getirebilecek?» 
şeklinde bir soruşturma önergesinin kısa bir sürede 
sonuca vardırılabilmesi için, yasal denetimin zorun
lu kıldığı Komisyonun üyelerinin seçimi bulun
maktadır. 

Gerçi Cumhuriyet Senatosu, araverme ile Birle
şik Topalntıya gitmeme yolunda üyelere herhangi 

bir şekilde bir hak ve yetki veremez. Cumhuriyet 
Senatosunun araverme kararı ile Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri veyahut Başkanlık (Üyeler biz) «Be
nim kanadım aravermeye gitmiştir. Binaenaleyh, 
Birleşik Toplantıda bulunmamada mazurdur.» şek
linde bir iddia ortaya atılamaz. Cuma günü yapıla
cak toplantıya iştirak etmemek suretiyle, özellikle 
Adalet Partisi üyeleri, soruşturmanın süratle ve biran 
önce çözüme götürülmesi yolundaki gayretlere kar
şı çıkıyor ve bunun gölgesi altında kalmaya mah
kûm olacaklardır. 

Adalet Partililer, bu önergeyi vermek ve kabul 
etmekle bu kaygı ve kuşkuları uyandırmış bulun
maktadırlar. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bizim 
öyle bir kaygımız yok beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen konu üzerin
de kalın efendim. 

SİRRİ ATALAY (Devamla) — Bu kaygılardan 
ve... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O kaygı 
sizde var. (A. P. sıralarından «Önerge ile ne alâkası 
var?» sesleri, gürültüler.) 

SIRRÎ ATALAY (Devamla) — Bitti mi?. İzin 
verirseniz konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, lütfen devam 
buyurun ve konuşmanızı bitirin efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, lüt
fedip de biraz söz atanlara da söyleseniz. Bakınız ben 
cevap vermiyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmak Tüzükte yok 
efendim. 

SİRRİ ATALAY (Devamla) — Ben hiçbir şey 
demiyorum, size diyorum Sayın Başkan, kendileri
ne lütfen ikazda bulunursanız çok iyi olur diyo
rum ben. Cevap vermiyorum görüyorsunuz. 

BAŞKAN — Bütün arkadaşlardan rica ediyo
rum efendim, Lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu kaygılardan, 
Yasama Meclislerini hepimiz beraberce korumak 
zorundayız. Hep beraber, Adalet Partisinin Genel 
Başkanı Süleyman Demirci'den önce, Yasama Or
ganlarının haysiyetini ve varlığını korumak zorun
dayız. Sadece Demirel aleyhindeki soruşturma öner
gesinin işletilmesini (A. P. sıralarından «Ne alâka
sı var? Allah belânı versin.» sesleri.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen efendim rica 
ediyorum. 
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SIRRI AT ALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
çok tatlı sözler işitiyorum. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Tatil öner
gesiyle ne alâkası var?. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen konu üzerin
de konuşun ve bitirin efendim, evet veya hayır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — O halde usulü 
beraberce öğrenelim. 

Aravermek, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun, bir önerge üzerine alacağı bir karara bağlı
dır. Bu önergenin de usule uygun olmadığı gibi, 
bu önerge ile neler sağlanmak istendiğini, bir ara 
vermenin nasıl mahzurlar getirdiğini söylemek de 
o kadar karşı tarafın hakkıdır. Bu hakkı herhangi 
bir şekilde sınırlayamazsınız, önleyemezsiniz. Tıpkı 
10 günlük bir ara ile Sayın Süleyman Dcmirel'in 
hakkındaki soruşturmayı, hiçbir zaman, hiçbir şe
kilde önleyemeceğiniz gibi, aynı şekilde de önerge 
aleyhinde konuşmayı da önleyemezsiniz. İzin vere
ceksiniz, ben karşı görüşlerimi söyleyeceğim. Bu de -
mokrasinin en basit kuralıdır. 

M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Demokra
silerde Meclisin kararına saygı vardır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Siz, yorgunluk 
nedeniyle görünüşte çok masum bir şekilde ara-
vermeyi istiyorsunuz. Ben de diyorum ki, bu araver-
menin şu şu sebeplerden dolayı sakıncaları vardır, 
mahsurları vardır, bünyesinde kaygılar taşımak
tadır ve bir amacı hedef almaktadır. Bu amacı söy-
lüyoıum; diyorum ki, aravermenin ayrıca da bir ama
cı vardır, bu amaç da zaman kazanmaktır. Cum
huriyet Senatosu belki normal bir zaman içerisin
de bir ara verme hususunda karar almak için bir 
önerge verildiği takdirde, bir üyenin çıkıp aleyhte 
konuşması pek de rahat olmazdı. Ama, ünümüzde 
yasa denetimi ile ilgili bir sorunun iki gün sonra 
birleşik toplantıda görüşülmesi vardır ve bu ilân 
edilmiştir. Bu ilânın karşısında bir grup, bir kanat 
aravermeyi tercih etmektedir. Vatandaş bunları bil
melidir." (A. P. sıralarından gürültüler, anlaşılamayan 
müdahaleler.) 

ORHAN KOR (İzmir) — Senden mi öğrene
cek? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen devam edin; fa
kat lütfen bitirin.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Halk oyu bir 
şeyi iki yönüyle bilecektir; siz ara.vermek istiyor
sunuz, biz hayır diyoruz. Ara vermekteki talepleri
niz ve girişiminiz maksatlıdır ve bir amaca hizmet 

içindir. Bu amaç da, ulusun yüreğinin üzerinde titre
diği suiistimallerden dolayı bir yasa denetimini 
geciktirmektir. Bunu halk oyuna duyurmak bizim 
vazifemizdir. Gelin müsaade edin... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, amaç belli efendim, 
amacı Başkan kürsüden söylemiştir, önergede de var
dır. 

SİRRİ ATALAY (Devamla) — Başkan söyle
miştir... 

BAŞKAN — Lütfen kendi mütalâalarını bunla
ra tahmil etmeyiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Amacı Cumhu
riyet Senatosunun A. P.Ti Sayın Başkanı söylemiş
tir.. Başkanın ifadesi ne keramettir, ne bir yargı ka
randır, ne objektif bir kuraldır. Sadece... (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

I BAŞKAN — Bu, oylarınıza bağlı. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sadece Sayın Te

k/n Arıburun'un bir görüşünden ibarettir; yani siz 
bunu beyan ettiniz diye, maksat keramet midir?.. 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen Par
lamento hesabına mı konuşuyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen bitiriniz efen
dim, maksadınız anlaşıldı, herkes de anladı. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan: 
yani siz ifade ettiniz diye artık değişmez, doğru bir 
yargı kararı mıdır ki, «Başkan ifade etti» diyorsu
nuz?. 

BAŞKAN — Efendim, siz de ifade ettiniz, dile 
getirdiniz ve herkes anladı. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan. 
siz tartışmalara katılamazsınız. Siz idare edeceksi
niz. Siz şu anda tartışmaya katıldınız, taraf tutu
yorsunuz ve «Amaç o değildir,» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, buradaki disiplini 
temin etmekle mükellefim efendim ben. Onun için 
Tüzüğün dışına tasmayın efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hangi Tüzü
ğün dışına, Tüzüğün neresinin dışına çıktım ben?.. 

BAŞKAN — Var efendim, elbette. Sizin bura
da söyleyeceğiniz mahduttur, önerge hakkında ko
nuşuyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
önergenin aleyhindeki sözlerimi siz ne istikâmetlen-
direbilirsiniz, ne sınırlayabilirsiniz, ne tayin edebilir
siniz. Onu 100 yıl önce dahi, 1877 Meclisinin Baş
kanı bile yapmıyordu. Siz nasıl buna cesaret ede
bileceksiniz, gerçekten insanın şaşması gerekir? 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, evvelâ lütfen siz söz
lerinize dikkat buyurun.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben çok iyi dik
kat buyururum. 

BAŞKAN — Onun için söylüyorum, sız İçtüzüğe 
muhalif hareket ediyorsunuz.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hangi madde
sine?.. 

BAŞKAN — Efendim, şahıslar hakkında konu
şuyorsunuz, sataşma yapıyorsunuz, rica ederim efen
dim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

ORHAN KOR (İzmir) — Sende saygı yok. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — O serbest. 

BAŞKAN — Buyurun lütfen, kısa kesin efen
dim.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Atalay, 
sabrımızı taşırmayın, yeter rica ederim. Usulüyle ko
nuşun ve burada herkesin hakkım suiistimal etme
den kullanın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Siz benden çok 
konuşuyorsunuz yerinizden, toplarsam benden çok 
konuşuyorsunuz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — 10 gündür sizi 
dinliyoruz burada, yeter be. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Devam et. devam 
et. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Önergeyi lütfen 
kabul buyurmayın ve Cumhuriyet Senatosu görevi
ni yapmaya devam etsin, gündemdeki konuları gö
rüşme imkânını bulsun ve bu önergeyle birleşik 
toplantıya katılmama, zaman kazanma mazereti de 
sizin için yoktur. Çünkü, birleşik toplantıya davet 
meşrudur, Tüzüğe uygundur ve ona; gerçekten ada-

vte inananlar, gerçekten korkmayanlar, ışıktan kaç
mak istemeyenler riayet ederler, aksine de araver-
mckten umut ararlar. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) . 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge gelmiştir, oku-
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Takririn lehinde söz istiyorum. 

Bursa 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Buyurun Şeref Kayalar, takririn 
lehinde. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge lehinde söz 
verilmez. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Ben takririn lehinde konuşacağım. Bir de Sayın 
Atalay ile iştirak halinde bulunduğum bir hususu 
sözlerimin başında arz etmek istiyorum. 

Hakikaten Cumhuriyet Senatosunda herkesin 
riayet etmeye mecbur olduğu bir husus, Cumhuriyet 
Senatosunun Umumi Heyetinin tezahür edeceği oyu
dur. Ne Başkanın beyanı, ne de bir başka beyan 
Cumhuriyet Senatosunu ve Cumhuriyet Senatosu
nun alacağı karan bağlayamaz. Bunda tamamen 
Sayın Atalay ile mutabıkım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Meselenin kendi anlayışıma göre mahiyetine ge

lince; Genel Kurul gündemi doludur. 18 tane iş var
dır, şu kadar iş vardır, işler yığın yığındır. Kaldı ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı için 
Cuma günü Birleşik Toplantıya davet vâki olmuş
tur. Başbakanın aleyhine bir Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu kurulacaktır ve Adalet Partisi bu öner
geyi vermekle bu soruşturma Komisyonu kurulma
sına mâni olmak istemektedir, vakit kazanmak iste
mektedir ve bu soruşturmadan bu suretle kaçın
mak istemektedir... Sayın Atalay'ın telhis etmeye 
çalıştığım beyanı budur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Evvelâ bir nebze kısaca maziye gidelim. Bu suret

le de geçen gün Sayın Atalay'la aramızdaki ihtilâ
fı da zannederim (Kendisi beni başbaşa konuşma
ya davet etti) bu kürsüden kısmen halledeceğiz. Ken
di aramızda halledemeyeceğiz: fakat Umumi Heye
tinizle halletmeye çalışacağız. Çünkü, Sayın Atalay' 
in pek kolay ikna olacak bir kişi olmadığını bütün 
zabıtlarla tespit etmiş bulunmaktayım Ayrıca ken
disiyle de konuşuruz. 

Şimdi arkadaşlarım; 
1970 senesinde Anayasanın 132 nci maddesinin 

tasrih ettiği üzere, «Görülmekte olan davalar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde görülemez.» dedik 
ve bir karar aldık. Yalnız, hafızalarınızı şu noktaya 
teksif etmek isterim. 

Bu önerge lehinde kürsüde konuşan arkadaşla
rımızın konuşmaları zapta geçmiştir, mealen ve sa
rahaten şu husus arz edilmiş bulunmaktadır: Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde her şey konuşulabilir. 
Yasama Organında, Yargı Organına intikal etmiş 
hâdiseler dahi konuşulabilir. Bu, 132 nci madde bir 
reaksiyon hükmüdür. Bir reaksiyon hükmüyle Yasa
ma Organını bağlamak doğru değildir, her şey ko-
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nuşulabilir noktaı nazarını kürsüden beyan ettik Fa
kat, Anayasanın amir hükmü, mahkemeye, Yargı 
Organına intikal etmiş olan meselelerin, Yasama or
ganlarında konuşulmayacağını amirdir ve Anaya
sa Mahkemesinin bu mevzuda noktai nazarını be
yan etmesi için, esasen Anayasa Mahkemesine mü
racaat edilmiştir. Bu suretle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Yasama Organında her meselenin konuşula
cağım mütedair olan noktai nazarımızı ümit ederiz ki, 
Anayasa Mahkemesi de tespit eder dedik ve nitekim 
Anayasa Mahkemesi karan o şekilde tezahür etti. 

Temsilciler Meclisine kısa bir nazar atfedersek, 
ki geçen gün pek saydığım Başkanın yerimden ikaz 
etmeye çalıştığım bi - gayri - haddin... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
önergeyle bunların ilgisi ne?.. 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Şimdi ben şunu söylemek istiyorum: Sayın Ata-
lay, bir tahkikattan kaçtığımızı beyan etti; biz de ne 
mazide ve ne de şimdi tahkikattan kaçmadığımızı 
arza mecburum. Anayasa Mahkemesinin kararı o şe
kilde tezahür etti. Nitekim, Temsilciler Meclisinde; 
Yasama Organında söz söylenemez, konuşuhmaz, 
Yargı Organına intikal etmiş hadiseler hakkında 
konuşulamaz dendiği zaman; Millî Birlik Komitesi, 
«Yargı yetkisinin kullanılmasıyle ilgili konuşamaz.» 
diye tespit etmişti ve bu tespit, Anayasa Mahkeme
sinde bir karara iktiran etti ve bu karar üzerine me
sele geldi, tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
konuşuldu. 

Arkadaşlarım; 
O zaman grup olarak, bizim ilân ettiğimiz hu

sus şudur: Biz, Anayasanın 132 nci maddesiyle be
raber değiliz, gazetelerde mevcuttur; fakat, «Ana
yasanın 132 nci maddesine, Anayasa Mahkemesinin 
anlayışını getirmek için bu kararı almış bulunmak
tayız.» dedik ve nitekim Anayasa Mahkemesi ka
rarı geldikten sonra, Süleyman Demirel'in savun
ması mevcuttur, elbette bu görüşülecektir. Kısa sü
re içinde Süleyman Demirel'in savunmasını ihtiva 
eden dosya, Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, (Eğer iyi hatırlı
yorsam) Sayın Atalay ilk gün konuştuktan sonra, 
dosyanın müdellel, mükemmel ve sureti katiyede 
hiçbir töhmeti ihtiva etmediğini gördü ki, ertesi cel
se hastalık sebebiyle dahi olsa teşrif edip savunma
sını yapamadı ve mesele oylanırken Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarımızdan hiç kimsenin kalmadığını 

i gördük. Çünkü, bugün olduğu gibi, o gün de Sayın 
Başbakanımız, Sayın Genel Başkanımız alnı ak, yüzü 

I pak idi. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) Mesele bu. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, ben 

I Dernirel'i itham etmek için oy kullandım, Demire!' 
i in lehinde hiçbir zaman oy kullanmadım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz itham eder-
I ken iyi mi? 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Sayın arka-
I claşlanm; 
I Ben, kendi seviyem itibariyle söyleyeceğim bun

lardan ibarettir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ben, Demirel'in le-

I hinde hiçbir zaman konuşmadım. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Önergeyle ne 

alâkası var bunların? 
ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Ş;mdi, mese

lenin mahiyetine gelelim. Diyor ki, arkadaşımız, 
«Kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısına, Cuma günü için karar verilmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Müsaade ederseniz, ben Sayın Atalay'ı ilzam et

mek suretiyle Millet Meclisi Başkanının böyle bir 
kararı veremeyeceğini size izah etmek istiyorum. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Ne alâkası var? 
ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım; 
Vâzı-ı kanuna hiçbir suretle zühul izafe edile

mez. O itibarla vâzı-ı kanun bizim İçtüzüğümüzün 
! nci maddesini tespit ederken, danışmanın neden 
ibaret olduğunu esaslı surette gerekçeleriyle ve ko
nuşmalarla tespit etmiş bulunmaktadır. 

Ne diyor Sayın Yıldız, o zaman: «İki Başkanın 
işbirliği demokratik ve iki müessesenin beraber çalış
ması zihniyetini, iyi bir gelenek kurmak yönünden 
daha faydalı bulurum.» diyor. Sayın Atalay, 4 ncü 
madde ile 1 nci maddenin birleştirilmesi hususunda 
vermiş olduğu takriıde, şimdiki 1 nci maddenin ka
bul edilmeyen madde değişikliği takririnde, şimdiki 
1 nci maddenin ne suretle anlaşılması lâzım geldiği
ni, sözcü kürsüden ifade etmiştir. Ne diyordu Sa
yın Atalay: «Benim için İçtüzük bir danışmadan 
ibarettir, bir bağlılık yoktur. Danışma şu şekilde 
olur: Telefonu açar, şu günde birleşik toplana ya
pacağız, der; bitti. Münasip, fakat mutabakat o de-

j ğildir; ama medenî ve normal bir münasebetin hu
dutları içinde mutabakat, filan gün ve filan gündem 
ile toplanabilmektedir.» diye ifade ediyor ve ver-

i miş olduğu değişiklik takririnde de, 1 nci ve 4 ncü 
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maddenin birleştirilmesini mutazammın olan takri
rin sonunda ne diyor: «Şu şekilde tadil edin» di
yor. «Birleşik toplantı gündeminin hazırlanmasın
da...» ve altını çizerek söylüyorum; «ve toplantı gü
nünün tespitinde, Millet Meclisi Başkanı; Cumhuri
yet Senatosu Başkam ile mutabakata karar verme
lidir» diyor. O halde bu mutabakatı derpiş ediyor 
Sayın Başkan. 

EKREM KABAY (Burdur) — Mutabakat de
ğil, danışma. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Sözcünün beyanından şu hususu arz edersem da

ha iyi anlaşılacağına kaniim; sözcü Sayın Sırrı Ata-
lay ile bir noktada yine mutabıkız, mutabıkız, di
ğer noktalarda mutabık olduğu gibi. O nokta da 
şudur: 

Burada «danışma» diyor. Elbette ki, Sayın Ata-
lay'ın söylediği gibi bir mutabakat olacaktır. Elbet
te ki, iki Meclis Başkanının arasında, münasebetler
de yürütülmesi gereken nezaket kaideleri de bunun 
bir mutabakat halini almasını gerektirir. Tatbikat
ta Teşriî Organın işinde tatbiki gerekli nezaket ve 
mücamele usulü o şekilde teessüs etmelidir ki, bu
rada esas olan mutabakattır. 

Zannediyorum bu sözlerimin zapta geçmesiyle 
ayrıca lafız üzerinde; yani metin üzerinde bir de
ğişiklik yaparak, Anayasanın Millet Meclisi Balkanı
na verdiği yetkileri lafzen sıkmak bahis konusu ol
mayacaktır. Sadece bu gibi şeyler mücamele, ne
zaket kaideleri elbette ki, Sayın Sırrı Atalay arka
daşımızın arzu buyurdukları istikamette halledile
cektir; yani mutabakat halinde halledilecektir. 

Değerli arkadaşlarım: 
Mutabakatı hepimiz biliriz; danışmanın ötesin

dedir. Danışma, yani istişare, birinin rey ve müta
laasına müracaat etmek demektir. Birinin rey ve 
mütalaasına müracaat etmek, tahşiyen Yasama Or
ganlarınca seçilmiş olan çok yüce iki organ; yani 
iki Başkan tarafından rey ve mütalâa sorulduğu za
man, bir diğer Başkanın rey ve mütalaasına itibar et
mek elbette lâzımdır. Ama, bunun ötesinde ne di
yor sözcü: «Saym Atalay'a uyulmak suretiyle, mu
tabakat dahi derpiş edilecektir. Bu sözlerin lafız
da bir değişikliği icabettirmeyeceği kanaatindeyim.» 
Sayın Atalay da buna uyuyor. Nedir o? Mutaba
kat, uygunluk; muvafakat, birbirini tutar halde ol
mak. Binaenaleyh, bu 1 nci maddedeki danışma

ya verilen mana mutabakat olduğuna göre, mutaba
katın da her iki Başkan arasında iyi bir münasebet 
şeklinde bir anlaşmaya müncer olacağına göre, Öyle 
zannediyorum ki, Sayın Başkana, Sayın Atalay'ın 
zabıtlara geçirdiği gibi, sadece telefonla vaki bir is
tihbaratı üzerine, bir istimzacı üzerine Saym Senato 
Başkanının vermiş olduğu şu esbabı mucibeyle ya
ni, her bütçeden sonra vaki ara verme usulümüzün 
bir gelenek haline geldiğini beyan etmesi ve yorgun
luğumuzun giderilmesinin bir zaruret haline gelmiş 
olmasını bildirmesini, bunu kabul etmemesi; yani 
vazıı Tüzüğün aradığı mutabakatın mevcut olma
dığını göstermektedir. 

O halde, bu mutabakatsızlık içinde olan Sayın 
Millet Meclisi Başkanının, bize telefonla vaki dave
tine icabet ne Tüzük icabıdır, ne Anayasa icabıdır 
ve ne de bugüne kadar geçirdiğimiz teamüller icabı
dır. 

Saygılarımı arz ederim efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sağ olun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Veremem efendim, müsaade bu
yurun. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, sa

taşma var... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, rica 

ederim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, sa

taşma var... 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzük mucibince hare

ket ediyoruz. Bir lehte, bir aleyhte konuşulmuştur. 
İşarî oyunuza arz ediyorum; söz veremem efendim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sataşma var. 
BAŞKAN — Sataşma yok. (C, H. P. sıraların

dan gürültüler) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Nasıl yok? (C. H. P. 

sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sizin cevaplarınıza geldi cevap. 
(C, H. P. sıralarından gürültüler) Önergeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Oylayamazsın. sataş
ma var. 
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BAŞKAN — Sataşma yok efendim; ben karar 
veriyorum; sataşma yok. Sizin cevabınızı veriyor. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sataşma vardır Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Başkanlık değil. 
uşaklıktır. (A. P. sıralarından «Yuh» sesleri) 

/ . — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Danıştayın kendi çalış
ma tarzını gösteren bir statüsü olup olmadığına dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'mn 
yazılı cevabı. (71499) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Danıştaya bakmakla görevli Devlet Bakanı tara

fından aşağıdaki sorumun yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üye 
Prof. Fethi Çelikbaş 

Danıştayın kendi- içinde çalışma tarzını gösteren 
yazılı ve yayınlanmış bir statüsü var mıdır? Varsa han
gi tarihte ve nerede neşredilmiştir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 352 10 . 2 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 . 1 . 1976 tarih, 7921 - 3396/7/499 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığı Üyesi 

Prof. Fethi Çelikbaş'ın Danıştay çalışması ile ilgili ola-

BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 24 Şu
bat 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.00 

rak, yukarıda anılan yazınız ekinde yer alan tarafım
dan cevaplandırılmasını istediği yazılı sorusuna cevap 
teşkil edecek, yazı üç nüsha olarak ilişiktir. 

Gereğini arz ederim. 

Gıyaseddin Karaca 
Devlet Bakanı 

T. C. 
Danıştay 

Genel Sekreterlik 
Sayı : 52 - 150261 2 . 2 . 1976 

Devlet Bakanlığına 

İlgi : 27 . 1 . 1976 gün ve 216 sayılı yazınız. 

Danıştayın çalışma tarzı, 521 sayılı Danıştay Ka
nunu ve onu değiştiren 1740 sayılı Kanunda ayrıntılı 
olarak düzenlenmiştir. Ayrıca uygulamada ihtiyaç gö
rülen hususlara ait olarak çıkarılan ve Resmî Gazete
de yayınlanan Tüzük ve Yönetmelikler aşağıda göste
rilmiştir. 

Bilgilerini saygı ile rica ederim. 

İsmail Hakkı Ülgen 
Danıştay Başkanı 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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Tüzük ve Yönetmelikler 

Yayınlandığı 
Resmî Gazetenin 

Tarih ve Sayısı 

ı 

8. — 

Danıştay memurlarının sicil 
amirleri yönetmeliği 
Danıştay kitaplık 
yönetmeliği 
Danıştay tasnif ve yayın Bü
rosu kuruluş ve çalışma 
yönetmeliği 
Danıştay kıyafet yenetmeliği 
Danıştay sınav yönetmeliği 
Danıştay hizmet içi 
eğitim yönetmeliği 
Danıştay kanun sözcüleri, 

başyardımcıları ve yardım
cıları sicil yönetmeliği 
Danıştay meslek mensuplarının 

yabancı ülkelere gönderilme
leri hakkında tüzük 
Danıştay idare memurları 
sınav yönetmeliği 

12.2.1966-12225 

10.11.1967-12747 

22.12.1967-12783 
20.9.1968-13006 
6.11.1973-14704 

15.6.1974-14916 

20.12.1974-15098 

24.5.1975-15245 

9.7.1975-15290 
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1976 Yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ Ü Y E 
Cevdet Sun ay 

ADANA 
M. N u r i Âdemoğlu 

Mehmet Unaldı 
A D I Y A M A N 

Mehmet S ı r r ı Turanl ı 
AFYON KARAHlSAR 

M. Kâzun Karangaçl ı -
oğlıı 
Ahmet Karayiğit 

A Ğ R I 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Maeit Zeren 

A N K A R A 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köke r 

A N T A L Y A 
Sera fett in P a k e r 

AYDIN 
Ali Celâl e t t in Coşkun 
İskender Cenap Ege 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Aslanoğhı 
Raif Er i ş 
İ. Sıtkı Yırealı 

B İ L E C İ K 
Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

B İ T L İ S 
Kâmran İnan 

BOLU 
T u r g u t Yaşar Oiilez 
A1 âe d d in Yi 1 m a ztür k 

BURSA 
İ. Sabr i Oağlayangil 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 162 

Kabu l e denler : 95 
Reddedenler : 67 

ÇekiıiBerler : —• 
Oya ka t ı lmayan la r : 22 

Açık üyelikler : — 
[Kabul 

Şeref Kaya l a r 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail K u t l u k 

Ç A N K I R I 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Ya lçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

D İ Y A R B A K I R 
Sebahattin. Savcı 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

E R Z U R U M 
Liitfi Doğan 
Sakıp Ha tunoğ lu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ucuzal 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevfik Kut l a r 

G İ R E S U N 
Hayrettin Erknıen 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa D el ive! i 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İ Ç E L 
Tal ip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 

— T! 

edenler] 
Mümin Kır l ı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelânıoğlu 
K A H R A M A N M A R A Ş 
A d n a n Karalküeük 
Hilmi Soydan 

K A R S 
Yusuf Ziya Ayr ım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusfret Tuna 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

K I R K L A R E L İ 
Ali Arkan 

KOCAELİ 
Lûtf i To'koğlu 

KONYA 
Osman Nur i Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

K Ü T A H Y A 
Ahmet Özmıımeu 

MALATYA 
Nure t t in A k y u r t 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlıı 
A. Orhan Süeraan 

MARDİN 
Sait Mebmetoğhı 

MUĞLA 
Hald im Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlha;1 

N E V Ş E H İ R 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

51 — 

ORDU 
Selâha t t in Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 
Şaban Demirclağ 
Refet Rendeci 

S İNOP 
Nâzım İnebeyli 

S İVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet îhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil K^ra 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman E rg in 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Zeyyat Baykara 
Hüsamet t in Çelebi 
Fe th i Çelikbaş 
Sait Naci E rg in 
Niha t Er im 
Sebahattin Özbek 
Naim Talû 
Şerif Tüten 
Bahr iye Üçok 
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[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Çelik 

ANILARA 
Uğur Alacakaptan 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (t.) 
Mehmet Özgüneş 

ANKARA 
Er gün Ertem 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâlıattin Cizreüioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Ciiceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Lûtfi Bil con 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Methjm«t Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Ham di Özer 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

[Oya katılmayanlar] 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

HATAY 
Kemal Kıbeoğlıı 

İSTANBUL 

Tekin Arıburun (Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (İ.) 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Turrakan 

ORDU 
Sevtket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Adil Altay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
^bdulgani Demirkoi 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cühat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Özer Derbil 

SİİRT 
Süreyya, öuer 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Irmak 
Halil Tunç 

»•« 
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GÜNDEMİ 

39 NCU BİRLEŞİM 

11 . 2 . 1976 Çarşamba 

Saat : 9,30 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 . 1976) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




