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dar çözememişiz, bugün de kazanılmış, kanun
la verilmiş bu hakları kanunla geri almak is
tercesine Tjir duruma girmişiz.. Ya görev yap
mada veya sosyal bünyede memurların verimsMeşeceği, Devlete karşı güven duygusunun sar
sılacağı dikkate alınınca, terfihleri erteleme
kararınızın sakıncaları elbette gerçekliği ile
daha da ortaya çıkmaktadır. Yersiz, zamansız
ve kanunsuz teklifinizin yaratacağı huzursuz
luğun, ülkemin huzura en çok ihtiyacı olduğu
tür zamanda getirilişi de bizi acı acı düşündür
mektedir, ne yapmak istediğinizi anlamak zor
laşmaktadır.
Ayrıca, Anayasanın 126 neı maddesinin son
fıkrasında, bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hü
kümler dışında hiçbir hüküm komamıyacağı
bildirilmektedir. Hele ayrı bir kanunun bütçe
ile değiştirilmesi ise, hiç mümkün değildir. Oy
sa, 1972 malî yıüı Bütçe kanun tasarısının 15
nci maddesinde, memurların derece ilerlemesi
ve bütçeye ek olarak verilmesi gereken kadıfo cetvellerinin eklenmesinin 1 Mart 1973
tarihline kadar ertelenmesi gerekliliği ile
ri süı'ölmüştür ve kaydedilmiştir. Kadro veril
meyince Devlet memurunun derece yükselme
si ve kademe ilerlemesi de 1973 Martına ka
dar yapılamıyacaktır. Ayrıca, bu hüküm dolayıaiyCe katma bütçeli kuruluşlar da aynı du
ruma düşecektir.
1373 saıyılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü
ve 9 ncu maddesi gereğince torba kadro cetvel
lerinden verilmiş kadrolardan maksatlı olarak
kullandırılmamış olanlar da 1 . 3 . 1973 tarihine
kadar işTeîilemiyecektir. Bunun en güzel örne
ğimi bir gündem dışı konuşmada arz etmiştim.
Öğretmenlere 22 552 kadro verildiği halde kul
landırılmamıştır. 1973 e kadar da bu kadrolar'
bu şekli ile kıülanılamıyacaktır. Sayın Bakan
bu seldi ile kullanıllamıyaca'ktır. Sayın Bakan bu
hatalı uygulamadan vazgeçmeli veya derhal isti
fa etmelidir. Zaten, geçen 9 aylık görev süre
sinde beceriksizliği ve yetersizliği ile memleket
maliyesini ne hale getirdiği çıplaklığı ile orta
dadır .Bu zat, 36 milyonluk Türkiye Devletinin
değil, bir aşiret devletinin bile Maliye Bakanı
olacak kudreti gösterememiştir.
Dün, Bakanlar Kurulu toplanmış, karar al
mıştır. Alınan karar..
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BAŞKAN — Sayın Hüseyin Östürk, konuş
manız gündem dışı konuşmanın sınırını teca
vüz eder nitelik taşıyor. Bu itibaıta birinci ika
zımı yapıyorum. Rica ediyorum, lütfen sadet dâ
hilimde konuşumuz.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım.
Bakanlar Kurulu karar almış; bir ekono
mik tedbir olarak ithalâtı genişletecek, piya
sada parayı azaltacak bâzı mallardaki fiyat
indirimini yapacak. Bu tedbirlerin alındığı or
tamı kim yaratmış? Sayın Maliye Bakanı Er
gin ve 4,5 milyar kâğıt parayı piyasaya süren
Merkez Bankası Genel Müdürü. Bu kişiler dün
bunu yaratmış, bugün kalkmış bu tedbiri al
mışlar. Şimdi, bu kişiler memurun ekmeği ile
oynayarak, onları mahvetmek pahasına, eko
nomik denge sağlamaya çalışıyorlar. Hattâ, Sa
yın Maliye Bakanı Personel Kanunu üzerinde,
memurlar eleyhinde yapmak istediği değişik
liklerle, 2,5 milyar lira kadar bir tasarruf sağ
lamayı düşünüyor, bu faaliyetini de gizli gidi
yürütmeye çalışıyor. Bu hareketinin Devlet
bünyesinde ve Hükümet içinde bir sabotaja ye
şil ışık tutmaktan daha ötede bir mânâ taşıdığı
na ben inanmıyorum. Devleti kendi organları
ile kavgaya sevk etmenin ortamları hazırlanmak
tadır. Sayın Bakan bu kötü gidişten, bu kö
tü uygulamadan vazgeçmelidir. Yoksa, bu gidiş
ne kendisinin, ne de Sayın Nihat Erim Hükü
metinin altından çikamıyacağı büyük huzursuz
luklara se'bsbolac&Lİiiır.
Hükümetin bu konuda dikkatini çeker, say
gılarımı sunarım.
BAŞKAN — Maliye Bakanı söz istemiştir.
Sayın Ergin, buyurunuz efendim.
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERSİN
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan,
muhterem senatörler;
Arkadaşımızı dinlediniz. Hakikaten kendi
min ne olduğuna ben de şaştım. Evvelâ, ben
Hükümet değilim, Maliye Bakanıyım. Bu sevk
edilen kanunları Maliye Bakanlığı değil, Hükü
met sevk eder; fakat Hükümette kendimin de
mesuliyeti var, Binaenaleyh, bunları benimsiyerek değil, Hükümet adına cevaplıyorum. Ev
velâ burasını kestirelim.
önce başlıyorlar, diyorlar ki; «4,5 milyar,
2.5 milyar, birçok paralar, Maliye Bakanlığının
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