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I — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Tabiî Üye Vehbi Ersü, 5 . 2 . 1972 Cumartesi 

günlü Birleşimde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesi görüşülürken yaptığı konuşma
da bir hususun tutanağa yanlış geçtiği hakkında 
gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol Dairesi Başkanlığı ve 
Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe ka

nunu tasarıları açık oya sunuldu. 
Köy işleri Bakanlığı ve 
Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü büt

çeleri kabul olundu. 
Saat 14,00 te toplanılmak üzere Birleşime 

saat 12,20 de ara verildi. 

İkinci Oturum 
Açık oya sunulmuş bulunan; 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol Dairesi Başkanlığı ve 

Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarılarının kabul edilmiş oldukları bil
dirildi. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Maliye Bakanlığı ve 
Gelir bütçeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 
Saat 20,45 te toplanılmak üzere Birleşime 

saat 19,10 da ara verildi. 
Üçüncü Oturum 

Maliye Bakanlığı ve 
Gelir bütçeleri kabul olundu. 
10 . 2 . 1972 Perşembe günü saat 9,30 da top

lanılmak üzere Birleşime saat 23,20 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

İskender Cenap Ege Hüseyin Öztürk 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan hukukî ve cezai işler
de Adlî Yardım Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 

1/345; C. Senatosu 1/58) (Anayasa ve Adalet 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarına) 

2. — Hukuk usulüne dair Sözleşmeye katıl
mamızın uygun bulunması hakkında kanun ta-
tasarısmm Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/340; C. Senatosu 1/59) (Anayasa 
ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonlarına) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimi açıyorum. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sayı
sı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 .1.1972) (1) 

BAŞKAN — 1 Şubat 1972 tarihinden bu 
yana yapılan müzakereler neticesinde 1972 
malî yılı Bütçesinin gider kısmını teşkil eden, 
bakanlık bütçelerin"! ihtiva eden ve (A/ l ) , 
(A/2), (A/3) sayılı cetvelleri muhtevi 1 nci 
maddesiyle, gelir bütçesini teşkil eden ve (B) 
cetvelini ihtiva eden ikinci maddesinin oylama
sı yapılmış ve bütçenin diğer maddelerine geçil
miştir. 

Şimdi müzakerelere 1972 malî yılı Bütçesi
nin 3 ncü maddesinden başlıyoruz. 

2. Bütçe uygulama esasları. 

A) ödenek dağıtımı : 

Madde 3, — a) Birinci madde ile verilen 
ödenekler üçer aylık dönemler itibariyle dağı
tılır, Birinci ve ikinci üçer aylık dağıtım birlik
te yapılabilir. Bu dağıtımlar ilgili bakanlığın 
teklifi üzerine tahsilat, dış ödemeler dengesi ve 
genel ekonomik şartlar göz önünde tutularak 
Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

b) Bakanlar Kurulu genel ekonomik şart
ların elverişsiz seyretmesi halinde ödenekler
den bir kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 10 S. Sayılı basmayazı 1.2.1972 tarihli 
25 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

B) Aktarma : 

Madde 4. — Kanunla tespit edilen kadroya 
müstenit aylık tertipleri ile bunlarla ilgili taz
minat, ödenek ve emekli keseneği tertiplerin
den maddelerarası aktarma ancak kendi arala
rında yapılabilir. Bu tertiplerden başka madde-
b r e ödenek aktarılmaz. Bu madde hükmü kat
ma bütçeler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. Bağlı cetveller : 

A) C, Ç, G ve F cetvelleri : 

Madde 5. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandı
ğı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

b) Kanunla bağlanmış vatanî hizmet maaş
larını gösteren (Ç) cetveli, 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli, 

d) Maliye Bakanlığı bütçesinin 14 480 nci 
(ihtiyat ödeneği) maddesinden aktarma yapıla
bilecek maddeleri gösteren (F) cetveli, 

Bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

B) Cetveli : 
Madde 6. — Devlet gelirlerinin özel hüküm

lerine göre tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında 
da devam olunur. 
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Müisu! petrollerinden teraküm eden (100) 
milyon liralık hisseden 1972 malî yılı içinde 
tahsil edilecek kısmı, (B) işaretli cetvelin (Çe
şitli gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Personel kanunları gereğince 
1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arası için 
tahakkuk edecek aylık farkların ödenmesi 1972 
malî yılında yapıldığı takdirde bu miktarlara 
ait (Sandığa tabi iştirakçilerden alınacak) ke
seneklerle (Giriş aidatı, artış farkları dâhil) 
karşılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklardan 
1323 sayılı Kanunun ek geçici 11 nci ve 1327 sa
yılı Kanunim <ek geçici 34 ncü maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına ödenmiyecek kı
sımları 1972 gelir bütçesine irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen sa
yın üye?.. 

Buyurun Sayın Atayurt, kısa olmasını rica 
ederim. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının 
malî imkânlarının geliştirilmesi, artırılması ve 
takviye edilmesi için bu sandık gelirleri üzerin
de müstakbel varlığın muhafazası, korunması 
ve idamesi ve emniyetli bir şekilde yürütülmesi 
bakımından Maliye Bakanlığı gelir kaynakla-
riyîe bu sandığın gelir kaynakları arasında cid
dî tetkikler yapılarak, kesin bir sonuca varıla
rak bu tarzda bütçe finansmanı bakımından 
Emekli Sandığı varidatına müracaat edilmesi 
usul vs yollarının terk edilmesini ve gelecek 
bütçe yıllarına kadar bu meselenin hallolunma
sını istirham etmek üzere söz aldım. Sırf bu fik
ri zabıtlara tescil ettirmek bakımından calibi 
d'ikkat gördüğüm bu hususa dikkati çekiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — 2005 sayılı Kanuna göre yöne
tilen okul pansiyonlarında görevli kimselerin, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sa

yılı Kanunla eklenen ek geçici 32 nci madde 
uyarınca Devlet memurluğuna intibakı yapıl
mış olduğundan, okul pansiyonları hakkındaki 
2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya ka
dar, okul pansiyonları gelirlerinin % 25 i büt
çeye «B/2 vergi dışı normal gelirleri» bölümü
nün «61.330» ncu maddesine «Pansiyonlu okul 
ücretleri % 25» adı île gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

C) M Cetveli : 
Madde 9. — 6 . 7 . 1931 ve 1838 sayılı Ka

nunun bazı maddelerini değiştiren 11 . 6 . 1932 
tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ida
re edilecek okul pansiyonları ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık okulları 
öğrencilerinden 1972 yılı içerisinde alınacak üc
retler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önergeler 
var, sırasiyle okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlu 

okullarda kalan öğrencilerden alınacak pansi
yon ücretlerini tespit eden (M) cetvelinde bir 
baskı hatası olarak (Adana Ceyhan Pamukeli 
Ortaokulu) nun adı (Adana Ceyhan Pamukka-
le) olarak yazılmıştır. Adı geçen okulun adı
nın (Adana Ceyhan Pamukeli Ortaokulu) ola
rak düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Faik Atayurt 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, iki tane önerge
niz var, ikisi aynı mahiyette mi? 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Biri-
birinden farklıdır, maddî hata vardır, onun dü
zeltilmesi için verdim. 

BAŞKAN — Şu halde birinci Önergeyi Pa
mukeli Ortaokulunun adı (Adana Ceyhan Pa-
mukkale) olarak yazılmıştir, bu Pamukeli ola
rak düzeltilecek. 

Hükümet ve Komisyon katılıyor mu bu Öner
geye?.. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, maddî bir hatadır, katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miştiı'. 

Diğer önergeyi okutuyorum, efendim. 

Senato Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlu 

okullarda kalan öğrencilerden alınacak ücretle
ri tespit eden (M) cetvelinde bir baskı hatası 
olarak Gümüşane Lisesi ücreti 1972 yılında 
(2 100) Türk lirası gösterilmiştir. Bu ücretin 
(2 700) lira olarak düzeltilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Uşak 
Faik Atayurt 

BAŞKAN — Bu da zannedersem maddî ha
tanın tashihi mahiyetinde. Komisyon ve Hükü
met iştirak ediyor. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yapılan tashihlerle birlikte 9 ncu maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

D) O, P ve T cetvelleri : 
Madde 10. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sa

yılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
38 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa Mükel
lefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1972 bütçe 
yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvelde, 
aynı kanunun 38 nci maddesi gereğince alına
cak motorlu taşıtların alım değerleri bağlı (P) 
işaretli cetvelde ve 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kurum
ların satmalacaklan taşıtların azamî satmalına 
bedelleri de bağlı (T) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

E) R Cetveli : 
Madde 11. — Gider tertiplerinden yapılacak 

harcamalara ait formül, (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 2 takrir 
var, sırasiyle okutuyorum. 

10 . 2 . 1972 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Köy işleri Bakanlığı Bütçesinin (A/2) Ya

tırım harcamaları bölümünde 23.612 Taşıt alım
ları maddesine konulmuş bulunan 6 410 000 
Türk liralık ödenekle 237 sayılı Taşıt Kanunu 
gereğince satmalmacak taşıt listesinin 10 ve 12 
nci satırında maddî hata olduğu Bütçe Plan Ko
misyonunda belirtilmiş ve gerekli tashihat ya
pılmış olmasına rağmen Yüce Senatoya intikal 
eden metinde bu tashihatm yapılmadığı görül
müştür. 

Bu sebeple durumun aşağıdaki şekilde dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Faik Atayurt 

Taşıtın 
adedi Cinsi 

2 Arazi Pick - up (3 kişilik) 4X4 Köy 
Ar. Ge. Gn. Md. lüğü 

3 Arazi Pick - up (3 kişilik) 4X4 Araş
tırma lâboratuvarları ve eğitim hiz
metlerinde. 

BAŞKAN — Takrir bir hatanın tashihi ma
hiyetinde olduğundan Hükümet ve Komisyon 
iştirak ediyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir diğer takrir var, okutuyorum. 

Gumihuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesiyle ilgili 1972 

yılı Bütçe Kanun tasarısına bağlı (R) cetvelinin 
34 620 nci maddesi (Dünya gıda programından 
sağlanan gıda yardım karşılığı olarak uygulama 
fonu) maddesiyle ilgili açıklamanın (yatılı 
okullar yapımına) ilâvesinden sonra (ve istim
lâk giderlerine) ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Urfa 
İbrahim Etem Karakapıcı 

BAŞKAN — Bu da bir.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Bu önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BÜTÇE MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜ

RÜ TURHAN KIVANÇ — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon buna 
katılmıyor. Yani bu bir tashih değil diyorsu
nuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Bütçe Karma Komisyonunda bu 
mevzu uzun uzun münakaşa edildi ve oylama 
neticesinde reddedilmiş bulunmaktadır. Bu
raya yeniden getirilmiştir. Komisyon olarak 
katılmıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir. 

11 nci maddeyi yapılan tashihle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

F) H Cetveli : 
Madde 12. — 6245 sayılı Harcırah Kanu

nuna göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı 
Genel Kadro Kanununun 7 nci maddesi hük
mü, personelin yeni kadrolarının dereceleri 
esas alınmak suretiyle 1972 malî yılında da , 
uygulanır. Harcırah Kanununun 38 ncü mad
desinin (a) ve (b) bentlerinde yazılı nispet ve 
yevmiye miktarlarına ilişkin kayıtlayıcı hü
kümler uygulanmamak üzere bu madde ile ay
nı kanununun 34, 45, ve 50 nci maddeleri gere
ğince her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gere
ken, misil, nispet ve miktarlar, bağlı (H) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

1327 sayılı Kanunun intibak hükümlerine 
göre bulundukları dereceden daüa aşağı dere
celere intibak ettirilenlerin yolluklarının inti
baklardan evvelki dereceleri üzerinden öden
mesine devam olunur. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazi
fe gören Defterdarlık kontrol memurları için 
en az yevmiye miktarı, 25 lira olarak tespit 
edilmiştir. Bunların Maliye müfettişi ve hesap 
uzmanları ile birlikte memuriyet merkezleri dı
şında tertibedilecek çalışmalara katılmaları 
halinde gündeliklerinin bu miktar üzerinden 
ödenmesine devam olunur. Ayrıca Harcırah 
Kanununun 37 nci maddesindeki asgari 4 lira 
yevmiye de 15 liraya çıkarılmıştır. 

Harcıhar Kanununun 29 ncu ve 45 nci mad
deleri ile sözü geçen kanuna ilişik (1) ve (2) 

sayılı cetveldeki (475) liralık tutar yerine 6 
nci derece kadrosu, (2) sayılı cetveldeki (1 000) 
liralık tutar yerine de 1 nci derece kadrosu esas 
tutulmuş tur. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacak
ları vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Ba
kanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, 
Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ile 
resmî davete icabet suretiyle seyahat eden eş
lerine kadro dereceleri bir olan subay ve Dev
let memurları, müsteşar ve elçilere Bakanlar 
Kurulu Kararına müsteniden yaptıkları dai
mî veya geçici vazife seyahatlerinde 1 nci, bun
ların dışındakilere turist sınıf üzerinden yol 
masrafı ödenir. 

Ancak, yabancı memleketlerde görevli el
çilerden diğer memleketlerde de temsil vazifesi 
verilmiş bulunanların yurt dışında yaptıkları 
vazife seyahatleri ile elçilerden yurt dışında 
bir yere veya merkeze istişare maksadıyle ça
ğırılanlara, kararname alınmaksızın 1 nci mev
ki üzerinden yol masrafı verilir. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümu
lüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde tat
bik olunacak emsaller 10 . 8 . 1970 tarihinden 
evvel ödenen döviz miktarını geçmemek üzere 
Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

Harcırah tespitinde (H) işaretli cetvelde 
gösterilen kadro ve yevmiye miktarları nazara 
alınır. 

Bilimsel çalışmalar yapmak üzere yurt içi 
yevmiyelerinin 2 veya 3 misli ödenmek üzere 
yabancı memleketlere gönderilen doçent ve 
profesörlerin 10 Ağustos 1970 tarihinden önce 
ellerine geçen döviz miktarına eşit dövizin yeni 
kur farkları kurumlarınca ilgililerin yevmiyele
rinin verildiği tertiplerden ilâveten ödenmek 
suretiyle karşılanır. 

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

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir takrir 
var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ta

pulama ve kadastro işlerinde ve arazi üzerinde 
çalışan görevlilerin içinde bulundukları ağır 
şartlar sayın üyelerce bilinmektedir. 
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Aileleri il veya ilçe merkezinde, kendileri 
ise köylerde ve arazi üzerinde her mevsimde ve 
her türlü iklim şartları altında görv yapmakta
dırlar. 

Arazi üzerinde çalıştıkları sürece Bütçenin 
(H) cetveline göre kendilerine "belli miktarda 
gündelik ödenmektedir, ödenen bu para, günün 
şartları bakımından yeterli olmadığından bu 
ağır ve meşakkatli hizmetin yanında duyduk
ları malî sıkıntı nedeniyle görevlilerin arazi ça
lışmalarından kaçtıkları veya verimli bir çalış
ma yapmadıkları anlaşılmaktadır. 

Toprak reformu için hız verilmesi Hükü
met Programında da açıklanmış bulunan ta
pulama ve kadastro işlerinde, müsait mevsim
lerde ve arazi üzerinde daha verimli bir çalış
ma sağlanması amacıyle Bütçeye bir ilâve yap
madan (H) cetvelindeki gündeliklerde az sayı
labilecek aşağıdaki artırmanın yapılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ordu İSiniop 
Selâhattin Acar Nazım înebeyli 

Gaziantep 
ibrahim Tevfik Kutlar 

ödenmekte Teklif 
olan edilen 

1972 

a) Tapulama Hâkimleri 22 30 
b) Müdürler, mühendisler 

harita uzmanları 20 27 
c) Teknisyenler, kontrol me

murları, fen âmir ve me
murları, tasarruf azaları 
ve posta tapu memurları 18 25 

d) Teknisyen yardımcısı, 
fen memuru muavinleri 
ve diğer memur ve daimî 
hizmetliler (Şoförler da
hil) 15 22 

e) Yardımcı sınıf personeli 8 12 

BAŞKAN — Bu takriri Hükümet ve Ko
misyon tetkik etti her halde. Takrire katılıyor 
musunuz efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ıSÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara-Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bu mevzu ilk teklifte Bütçe Kar
ma Komisyonunda kabul edilmiş idi. Fakat, 

hükümetin yeni Harcırah Kanununu getireceği
ni söylemesi üzerine, tekriri müzakere yapıldı 
ve bu takrir reddedildi. Binaenaleyh, hükümet 
izahı üzerine, harcırahlar arasında bir denge
sizlik yaratacağı olması mucip sebebi ile, yeni 
Harcırah Kanununun da kısa süre içerisinde ge
tirileceği beyanı karşısında, Komisyonumuzda 
reddedilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Affedersiniz, yani Komisyon iş
tirak etmiyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ

DÜRÜ TURHAN KIVANÇ — ,Sayın Başkan, 
}tirak etmiyoruz efendim. 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) -
3aym Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂMÎL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın arkadaşlarım; 
Gerçekten Sayın Komisyon sözcüsünün ifade 

-îtiği gibi, Karma Bütçe Komisyonunda bu tek-
'if evvelâ kabul edilmiş, sonra müzakerenin 
tekrarı ile reddedilmiştir. Ret gerekçesini ifa
de ettiler. Bir bütünlük olmadığı için, sadece 
harcıraha bağlı teknik personelin bir kısmını, 
^elki de tatminkâr olmayan bir seviyede bir 
İmkâna kavuşturmak için verilen önerge, mese
lenin tümünü halletmediği için, meselenin tümü 
halledilsin diye reddedildi. 

Şimdi, ben foilhassa şunun için söz aldım. 
\rkadaşlar, bu Harcırah Kanununda bir prob
lem var, bir yara var. Bunu ihmal etmenin fay
lası yok. Bütün teknik personel âdeta hizmetten 
kaçıyor. Çünkü muayyen imkânlarını, verilen 
nunzam görevlerle harcamak imkânını bulamı
yor. Mahdut gelirli insanların aile reisidirler. 
Bu Harcırah Kanunu bir an evvel halledilmeli
dir. 

Ben, bilhassa rica ediyorum. Hükümet kav
gamı ile bağdaşmaz bu iş. Senelerden beri, Har
cırah Kanunu düzeltilecek... Evet malî külfeti 
olacak, bazı yeni tedbirler getirecek; ama bun
la zorunluluk var, ihtiyaç var. îyi kullanılır, 
iyi teşkilâtlandırılırsa getirilen ilâve, külfetler 
iaha verimli bir hizmet içerisinde değerlendi
rilmiş olur. Çok rica ediyorum, hükümet vadi-
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ni tutsun ve en kısa zamanda bu Harcırah Ka
nununu Parlâmentoya sevk etsin. Bütün malî 
kanunlar maalesef Iböyledir. Senelerden beri de
vam eder. Maliye Bakanlığı artık hüviyeti içe
risinde, bu meselelere sahip çıksın. Sayın Ma
liye Bakanına yakışan da budur. Direktif ver
sinler ve kısa zamanda bu kanunu Meclise sevk-
ettirsinler. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Takrire, Komisyon ve Hükü
met katılmadı. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi kabul edilen takrirle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

G) (L) Cetveli : 
Madde 13. — ödenekleri Millî Eğitim Ba

kanlığı bütçesinde yer alan Atatürk Üniversi
tesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesine ait 
Kuruluş Kanunundaki öğretim üyeleri ve yar
dımcılarına ait kadrolardan 1972 bütçe yılın
da kullanılmayacak olanlar, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

II - Kamu personeli ve kadrolara ilişkin 
hükümler : 

1. Katsayı esası : 
Madde 14. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıfla
ra ait gösterge tablosunda yer alan gösterge 
rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 
1972 yılında (7) kat sayı uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde —15. 
2. Kadrolara ve aylıklara ilişkin hükümler: 
A) intibak kadroları : 
Madde 15. — Görev ve Çalışma Yönetmelik

lerinin hazırlanmasını ve Devlet Personel Dai
resince unvan standardizasyonunun yapılması
nı sağlamak üzere 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 33 ncü maddesinin Bütçe kanunla
rına kadro cetvelleri eklenmesine ilişkin hü
küm 1 . 3 . 1973 tarihine kadar ertelenmiştir. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurum
lara tahsis edilip de intibak işlemlerinde kulla
nılmış bulunan kadrolar ile 1376 sayılı 1971 yılı 
Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi hükümleri 
uyarınca kurumlara tahsis edilmiş olan kadro
lar, (her hangi bir suretle 1971 yılı Bütçe Ka
nununa ekli T. K. Cetvelinıe iade edilmiş olan
lar hariç) 1972 bütçe yılı için de geçerlidir. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13 .11.1971 
ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar hüküm
leri bütçe yılında da uygulanır. 

Kurumlara yukardaki fıkralar gereğince 
tahsis edilmiş bulunan kadrolardan 1 . 3 . 1972 
tarihinde boş olanlarla 1972 bütçe yılında her 
hangi bir surette boşalanlar bloke tutulmak 
üzere kurumlarınca Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personel Dairesine bildirilir. Bunlardan işin 
mahiyeti icabı kullanılması lüzumlu olan kad
rolar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Dev
let Personel Dairesi tarafından tespit olunur. 
Bloke kadrolara atama yapılması Maliye Ba
kanlığı ve Devlet Personel Dairesinin olumlu 
görüşüne bağlıdır. 

Kurumlar 1972 bütçe yılı içinde kadroları
nın yurt içi ve yurt dışı olarak ve kurum içinde 
üniteler itibariyle dağılışını yaparak Maliye 
Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesine bildi
rirler. Bu hüküm 1972 bütçe yılında kuruma 
tahsis edilen kadrolar hakkında da uygulanır. 
Bu tespit yapılıncaya kadar 1970 yılındaki 
ünitelerarası kadro dağılımı esas alınır. Unvan 
standardizasyonu yapılıncaya kadar Genel kad
ro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları ya
pılan Devlet Memurları bu kadroların tahsis 
edildiği görevin eski unvanlarını taşırlar. İn
tibaklar yapıldığı sırada Teşkilât kanunlarının 
ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci 
madddesi hükümlerine dayanılarak başka gö
revlerde çalıştırılanlar fiilen ifa ettikleri göre
vin unvanını, unvan standardizasyonu ve üni
teler arasında kadro dağılımı yeniden yapılın
caya kadar muhafaza ederler. 

Kurumların 1972 bütçe yılı içinde yeniden 
talebedecekleri yurt dışı kadro sayısı, 1322 sa
yılı Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdi
ği tarihteki kanunî kadro sayısını aşmayacak 
şekilde Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesinin yapacağı müşterek teklif üzerine 
Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 
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Hizmetin mevcut kadrolarla yürütülmemesi 
halinde kurumlar kullanamadıkları kadroları 
Devlet Personel Dairesine iade etmek ve Mali
ye Bakanlığına 'bilgi vermek suretiyle aynı 
adette diğer derecelerden başka unvanlarla 
kadro talebedebilirler. Tahsis edilecek bu kad
rolar hakkında Devlet Personel Dairesi ile 
Maliye Bakanlığınca olumlu görüş bildirilmesi 
şarttır. 

1972 bütçe yılında atamaları yapılacak olan 
mecburi hizmetliler, intibakı yapılacak sözleş
meli personel, askerlik görevinden dönecekler 
ile yeni alınacak din görevlileri için ve 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun âmir hüküm
leri gereğince kadro tahsisinin zorunlu olduğu 
hallerde yukardaki fıkra hükümlerine göre 
kadro temini mümkün olmadığı takdirde ilgili 
kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Personel Dairesinin görüşü üzerine kadro ihda
sına Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelere gö
re yapılan intibaklarda ortaya çıkacak veya iti-
razlı işlemlerle kazai mercilerce verilen karar
lar sonucunda yapılması gereken düzeltmeler 
dolayısiyle Maliye Bakanlığı ile Devlet Perso
nel Dairesinin müşterek teklifi üzerine kadro 
iptali ve ihdasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

13 . 11 . 1971 tarihli 7/3434 sayılı Kararna
me gereğince Kurumlara tahsisi gerekli kadro
lar, intibaka esas kadroların iadesi şartiyle 
Devlet Personel Dairesinin uygun mütalaası 
üzerine Bakanlar Kurulunca verilir. Değişik
likler Maliye Bakanlığına bildirilir. 

Bu madde hükümleri katma bütçeli kuruluş
lar için de geçerlidir. 

Cumhuriyet 'Senatosu, Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay 
ve Sayıştay başkanlıkları, hâkimlik ve savcılık 
mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayı
lan görevlerde olanlar hakkında bu maddenin 
1 ve 2 nci fıkraları hükmü uygulanmaz. 1322 
sayılı Kanunla Cumhuriyet iSenatosu, Millet 
Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkeme
si, Danıştay ve ISayıştay başkanlıklarına, hâ
kimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla 
bu meslekten sayılan görevlerde olanlara veri
len kadrolar kaldırılmış, yerine ekli kadrolar 
konulmuştur. 

Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlardan üst 
derece aylık alanlara her hangi bir suretle ve
rilmiş olan aylık de^c elerine eşit kadrolar 
şahsa bağlıdır. Bunlar her hangi bir sebeple 
boşaldıkları takdirde kaldırılmış sayılırlar. Bu 
g'örevler için yeniden kadro tahsisi Bü*-çe Ka
nununa ek kanunlarla yapılır. 

12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun 
geçici 8 nci maddesindeki üç yıllık süre, halen 
bu hükme göre Bakanlık kuruluşlarında çalıştı
rılan personel hakkında 28 . 2 . 1973 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1972 yılı Bütçe Kanunu 

tasarısının 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasından 
sonra, aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü 
Ankara Milletvekili 
M. Kemâl Yılmaz 

Kurumların yurt dışı kadroları hakkında 
ve kurum bünyesi içinde yurt içi ve yurt dışı 
kadrolar arasında karşılıklı olarak yapılacak 
naklen atamalar dolayısiyle, vukubulacak ge
çici boşalmalarda yukardaki fıkra hükmü uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Sözcfü, bu takriri Ko
misyon adına mı takdim ediyorsunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Evet Sayın Başkan, Malumuâliniz yurt dışı gö
revlerinde vekâlet imkânı yoktur. Bu imkân 
olmadığına göre, bir üst fıkranın tatbik edil
memesi gerekmektedir, önergeyi o maksatla 
vermiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜRÜ TURHAN KIVANÇ — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Takrire, Hükümet de katıl
maktadır. Takrir Komisyon adına verilmiştir. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etaniyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi kabul edilen takrirle birlik
te oylarınıza arz (ediyorum... 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, 15 nci madde hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim, müsaade 
buyurun efendim. 

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

HÜSEYİN ATMACA (Denizli^ — Sayın 
Başkan, söz istiyen var mı diye söj lemediniz. 

BAŞKAN — Daha evvel istiyebilirdiniz. 
Madde okundu, takrir muameleye kondu. Tak
rir hakkında muamele yürüdü, siz durdunuz 
tam oylıyacağım sırada söz istediniz. Daha ev
vel istiyebilirdiniz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, içtüzüğe göre söz istiyen olup olmadı
ğını sormanız lâzımdı. 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyen olup ol
madığını sormam lâzım, ama söz istiyen olmadı
ğı için takriri okutuyorum. Takriri okuturken 
siz söz istiyebilirdiniz, yani takriri okumaya 
verdiğim zaman söz istiyebilirdiniz. Benim tak
riri muameleye koymam, söz istiyenin olmadığı 
manasına gelir. 

B) Yurt dışı kadrolarda çalıştırılan Dev
let memurları aylıkları : 

Madde 16. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 156 ncı maddesi uyarınca 
sürekli görevle kurumların yurt dışı kadrola
rında, çalıştırılan Devlet memurlarının aylıkla
rı, aynı Kanunun* 150 nci maddesi ile tespit 
edilecek katsayıları, gelecek yıl bütçe kanun
larında veya bütçe kanunlarına ek kanunlarda 
gösterilinceye kadar halen bulundukları veya 
terfian atandıkları derecelerin tekabül ettikle
ri eski derecelere göre 10 Ağustos 1970 tarihin
den önce bulunulan memleketlerde ele geçmesi 
gereken döviz miktarını geçmeyecek şekilde öde
nir. 

Memurun eline geçmesi gereken döviz mik
tarının muhafazası yönünden, Türk parası ile 
yabancı paralar arasında vukubulacak değer 
değişiklikleri nazara alınır. Türk, Lirası, tu
tarında artış süratiyle meydana gelecek fark 
maaş bordrolarında açılacak ayrı bir sütunda 
gösterilir ve bu fark vergiye tabi tutulmaz. 

Bu kanuna tabi kuruluşların yurt dışı kad
rolarında sürekli görevde çalıştırılan idarî me
murlarla telsizcilerin aylıkları da yukardaki 
esaslar dâhilinde işleme tabi tutulur. 

10 . 2 . 1972 O : 1 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. KEMÂL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Saym Başkan, bir maddî hata var, 1 nci fık
radaki 150 nci maddenin 157 nci madde ola
rak düzeltilmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Takrirde de mi aynı? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. KEMÂL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Takrirde de vardır, bir maddî hata olmuştur. 

BAŞKAN — Takrirde de varsa düzeltelim. 
Çünkü takrir maddenin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini istemektedir. Takrirdeki metin ay
nen maddeye gireceğinden, o maddî hata da dü
zeltilmiş olur. 

Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1972 yılı Bütçe Kanunu 

tasarısının 16 ncı maddesinin ilk fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Karma Komisyon Sözcüsü 
M. Kemâl Yılmaz 

Ankara Milletvekili 

«Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dâhil 
kadrolarında görev alan Devlet memurlarının 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 156 ncı maddesi uyarınca ödenecek aylık
ları; aynı kanunun 157 nci maddesinde öngö
rülen katsayıların, Bütçe kanunlarına ek ka
nunlarla veya gelecek yıl bütçe kanunu ile tes
pitine kadar, bulundukları veya terfian atan
dıkları veya 13 . 11 . 1971 tarih, 7/3434 sayı
lı Kararname hükümlerine göre intibak ettiril
dikleri dereceler için hâlen ödenmekte olan dö
viz miktarlarını geçemeyecek şekilde ödenir.» 

BAŞKAN — Takrir, Komisyon tarafından 
verilmiştir, Hükümet iştirak ediyor. 

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

16 ncı maddeyi kabul edilen takrirle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Kurumların yurt dışı kuru
luşlarında Bütçe kanunlarının (D) cetveline gö
re veya Teşkilât kanunlarına müsteniden ücret
li veya sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 
30 . 10 . 1970 tarihine kadar alman ve halen 
çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu 
olup da 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre 
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intibak işlemleri yapılanlar 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile 15 nci madde hükmüne 
tabidir, intibakı yapılmayan personel ile ya
bancı uyruklu personel hakkında 18 nci madde 
hükümleri uygulanır. 

Bunların ücret statülerinin yeniden tesbitine 
kadar 1327 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
sinden önceki esas ve emsallere göre ellerine 
geçen döviz miktarları üzerinden aylık ve üc
retlerin ödenmesine devam olunur. 

Bunlardan kurumlarınca terfi ettirilecekle
rin yeni terfi ettikleri derece, kademe veya üc
ret seviyesindeki aylık veya ücretleri 1327 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki esas 
ve emsallere göre hesaplanacak döviz miktarları 
üzerinden ödenir, yeniden işe alınacak persone
llin dövizle ödenecek aylık veya ücreti yukarda-
ki fıkrada belirtilen esas ve emsallere göre tes
pit ve tediye olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

C) Sözleşmeli olarak çalıştırılanlar aylık
ları : 

Made 18. — 1971 Bütçe yılı içinde sözleşme
li olarak çalıştırılabilecekleri öngörülen 657 sa
yılı Kanunla uygulanmasına son verilen 4/10195 
sayılı Kararnameye bağlı Yönetmelik hükümle
rine göre veya (E) cetvelinden alman kadro
larda istihdam edilmekte iken yabancı uyruklu 
oldukları için intibakı yapılanavan kimseler es
ki sözleşmeli ücretleri esas alınmak suretiyle 
1972 Bütçe yılında da sözleşmeli olarak çalıştı
rılabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. Sosyal yardım ve yan ödemelere ilişkin 
hükümler : 

A) Aile yardımı : 
Madde 19. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun 153 - 156 
nci maddeleri gereğince ödenecek olan aile yar
dımı, 1972 malî yılında yalnız çocuklar için 
verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için 10 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B) Doğum yardımı : 
Madde 20. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 176 nci mad
deleri gereğince ödenecek olan doğum yardımı, 
1972 malî yılı için kesintisiz 200 lira olarak 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

C) Ek ders ücreti : 
Madde 21. — A) 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun değişik 176 nci maddesi gere
ğince eğitim ve öğretim kurumları ile okul, 
kurs ve 1472, 1469 sayılı kanunlarla üniversite 
ve akademilere bağlanan yüksek okullarda ek 
ders okutan öğretmenlerle öğretim üyelerine 
veya diğer Devlet memurlarına ödenecek saat 
başına ek ders ücreti 1972 malî yılında aşağı
daki miktarlar üzerinden ödenir. 
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a) 

b) 

c) 
d) 

Yüksek okullarda öğretim görevlisi öğretmen 
Doçent 
Profesör 
Diş hekimi, eczacı ve mühendis yetiştiren okullarla yüksek dereceli tek
nik okullarda görev alan öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 
Orta dereceli okul ve kurslarda 
Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi ile ilgili meslekî okul ve kurs
larda aslî görevi öğretmenlik olmıyanlardan 
1. Kurum personeline 
2. Kurumun dışından temin olunan personelle uhdesinde resmî gö

rev bulunmayan kişilere 
3. (a) fıkrasındaki personele hizalarındaki miktarlar ödenir 
4. Aslî görevi öğretmenlik olanlara 

Gündüz 

20 
30 
40 

30 
40 
50 
10 

20 

30 

15 

Gtece 

30 
40 
50 

40 
50 
60 
15 

25 

35 

20 

B) öğretim kurumlarınca vekâleten ta
yin edilecek memur bulunmaması dolayısıyle 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı 
maddesinin son fıkrası uyarınca orta ve yük
sek dereceli okulların öğretmenlik ve öğretim 
üyeliğine açıktan vekil tâyini halinde bu vekil
lerin okutacağı haftalık ders saati adedi öğ
retmenlerin özel kanunlarına göre aylık karşılı
ğı okutmakla yükümlü bulundukları ders saati 
adedinden az ise, vekâlet ücreti yerine yukarda 
tespit edilen miktarlarda ek ders görev ücreti 
ödenir. 

C) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değişik 
150 nci maddesi uyarınca ödenecek ek ders gö
revi ücretleri için yukarda yazılı esaslar ve mik
tarlar uygulanır. 

D) 439 sayılı Kanunda değişiklik yapılın
caya kadar aslî görevi öğretmenlik veya öğre
tim üyeliği (profesör, doçent, öğretim görevlisi 
dahil) olanlara aşağıda tespit olunan haftalık 
ders saatlerinden fazla ders okutmaları halinde 
ek ders görevi ücreti ödenir. 

Maaş karşılığı haftada 
okutulacak ders ücreti 

a) Yüksek okullarda (profesör, doçent ve öğretim görevlileri dahil) 
öğretmen 
Atelye öğretmeni 
Müdür, müdür başyardımcıhğı, müdür yardımcılığı yapan öğret
menler 

b) Lise ve dengi okullarda 
Öğretmen 
Atelye öğretmeni 
Müdür, müdür başyardımcıhğı, eğitim şefliği, müdür yardımcılığı 
yapan öğretmenler 

c) Orta ve dengi okullarda 
Öğretmen 
Atelye öğretmeni 
Müdür, müdür başyardımcılığı, eğitim şefliği, müdür yardımcılığı 
yapan öğretmenler 

d) Köy ve ilçe bölge kurslarında görevli atelye öğretmenleri 

12 saat 
18 » 

6 » 

18 » 
24 » 

6 saate kadar 

21 saat 
26 » 

6 saate kadar 
34 saat 
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II - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sa
yılı Kanunla ilâve ©dilen ek 4 ncü madde gere
ğince harp okulları, sınıf okulları ve harp aka
demilerinde ders görevi verilen, 

a) Sivil üniversite öğretim üyeleri, öğretim 
görevHleri, prosef ör ve doçentlere, 

b) Profesör, doçent unvanını kazanmış olan 
veya öğretim üyeliği niteliği üniversite senato
sunca kabul edilen asker kişilerden aslî öğre
tim üyesi olmayanlara, 

Saat başına ödenecek ders ücreti 1972 yılın
da aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir, öde-
nıeoek bu ücretler, üniversite tazminatına ha
lel getirmez. Ücretler hakkında 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Öğretim görevlisi 30 Tl. 
Doçent 40 Tl. 
Profesör 50 Tl. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde verilmiş öner
geler var, sırası ile takdim ediyorum. 

Senato Başkanlığa 
1972 malî yılı Bütçe Kanununun 21 nci 

maddesine (Halk dersanelerinde görev alan 
ilkokul öğretmenlerine de her saat için 10 lira 
ödenir.) ifadesi ile bir fıkra eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Eskişehir istanbul 
Ömer Ucuzal Mebrure Aksoley 

Mala'tıya 
Nurettin AJkyurt 

BAŞKAN" — Bu takrire Komisyon katılı
yor mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Hükümet? 
BÜTÇE VE MALÎ KDNTEOL GENEL 

MÜDÜRÜ TURHAN KIVANÇ — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Hûkümst 
ve komisyon katılmıyorlar. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kaJbul edilmemiştir. («Sayılsın efendim, 
iiyi anlaşılmadı.» sesleri.) 

Peki efendim, takriri tekrar oylarınıza 
arz ediyorum. KaJbul edenler... Kabul etmi-
yenler... 

EÜTÇ3 KAEMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
M, KMMJLL YILMAZ (Ankara Mille^Tekiii) — 
Sayın Başkan, gider artırıcı bir tekliftir bu. 
Oylanılırıjaması gerekir. Tahsisatı yoktur. Tah
sisatı olmadığı için, ayarı bir madde ile ödenek 
'lücnması gerekir-

(BAŞKAN — Şimdi ben bunu, madde içe
risinde, yani maddenin yekûnuna tesir etmiye-
cek mahiyette olduğu zannı ile oyladım. Bu 
takrir kaibul edildiği takdirde bu maddedeki.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Bu maddeden ödenemez. Sayın Başkan- Bunun 
için ayrı bir maddenin açılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Hükümet de aynı Iıanaatta mı 
efendim? 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL 
MÜDÜRÜ TURHAN KIVANÇ — Sayın Baş
kan, bu ayrı bir inceleme konusudur, ayrı bir 
madde asılması lâzımdır. Tahsisatının konul
ması lâzımdır. Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu maddeden ödenemiyeceği 
beyan olunmuştur. Bu itibarla, oylamaktan 
'sarfınazar ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu büt
çe kanununun bir maddesidir Sayın Başkan. 
Fasıllar ve maddeler arasında bir artırma 
teklifi değildir. O yönden ancak fasıllar ve 
maddeler arasında bir artırma yapılırsa cy-
lanamaz. Bu, kanım mahiyetindedir. Şimdi 
Bütçe Kanununun bir maddesinde bir değişik
lik teklif ediliyor, oylanmasında bir sakınca 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, maddeyi ted
vin eden komisyon bu, maddeden bunun ödene
meyeceğini beyan ettikten sonra, kabul edil
miş, edilmemiş bir hükmü olmayacağına göre 
bunun oylanmasına bence lüzum yok. Bu 
rsırnî bir beyan. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1972 yılı Bütçe Kanununun 21 nci madde

sine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ede
rim. 

«Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dere
celi meslekî ve teknik öğretim okul ve kurum, 
atelye ve bölümlerinde, döner sermaye sipariş-
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leri üzerinde işin gereği icabı, mesai saatleri 
dışında çalıştırılanlara (öğretmen, teknisyen, 
Usta öğretici, atelye şefi ve idarecilere) nor
mal mesai aylarında en çok (48) saat, tatil
lerde de günde (8) saati geçmemek üzere 
okul ve kurum döner sermaye hâsılatından 
fceher saati (10 - 14) lira arasında ücret öde
nir.» 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

Elâzığ Senatörü 
Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN — Takriri muameleye koyma
dan evvel Komisyondan ve Hükümetten bir 
İstirhamda bulunacağım. Bu önergeler, uzun 
yazılmış önergelerdir. Celse açıldıktan sonra 
Başkanlığa verildiğine göre, Başkanlık bu üst 
üste verilen önergeleri bir anda tetkik imkâ
nından mahrum kalmaktadır. Bu itübarla öner
ge muameleye konulduğu zaman, demin ce
reyan eden hadise gibi bir hadisenin cereya
nına mahal bırakmamak üzere, Komiisyon ve 
Hükümet sorulduğu zaman fikirlerini beyan et
sinler. Bunu istirham edeceğim. Bu okunan 
önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Mil
letvekili) — Efendim, saten mevcut kararname 
vardır. Katılıyoruz efendim. 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜRÜ TURHAN KIVANÇ — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Madde 
üzerinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
nize katılmaktadır. 

Okunan önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Madde 
üzerinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz veremem 
efendim. Madde üzerinde önerge verilmemiş olan 
maddeleri,«Madde üzerinde söz isteyen sayın üy? 
var mı» diye soruyorum. Ama önerge verilmiş 
olanları okuttuktan sonra, önerge var, muamele
ye koyuyorum dendiği zaman, yani söz isteyen 

yok manasına söylüyorum onu. O arada söz ister
seniz madde üzerinde veririm. Ondan sonra an
cak önerge üzerinde verebilirim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, bugün çok sertsiniz.. 

BAŞKAN — Sert değil efendim, sayın Atma
ca sert bir halim yok. Ben izah ediyorum zatıâli-
nize. Eğer başka türlü bir izah tarzı varsa gös
terin, o şekilde izah edeyim. 

Şimdi diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük

sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haf
talık ders saatleriyle ek ders ücretleri hakkm-
iaki kanunda yüksek okullarda müdür, yardım
cılığı, müdür başyardımcılığı ve idarî görev ya
pan öğretmenlerin maaş karşıiığı haftada okuta-
cakaları ders saati «4 saate kadar», yine aynı Ka
nuna göre orta dereceli okullarda idarî görev ya
pan öğretmenlerin de maaşları karşılığı okuta
cakları ders (6 saate kadar) olarak tespit edil
mişken ; 1972 yılı Bütçe Kanunu genel hüküm
lerinin 21 nci maddesine bu miktarlar hükümet 
çe hazırlanan tasarıda yüksek okul müdür, müdür 
baş yardımcılları, müdür yardımcıları için 6 orta 
derecedeki okulların yine müdür, müdür başyar
dımcısı, müdür yardımcısı, atelye şefi »ibi idarî 
görev yapan öğretmenlerin de maaş karşılığı ay
da okutacakları ders saati 10 olarak tespit edil
mişken, Bütçe Karma Komisyonunun değiştirisi 
olarak orta dereceli okularda idarecilerin ders 
saati 439 sayılı Kanundaki gibi «6 saat kadar» 
diye düzeltildiği halde, bu hüküm yüksek okul
lardaki idareciler bölümüne aktarılmamış ve 
böylece haksız bir farklılık meydana getirilmiş
tir. 

1972 yılı Bütçe Kanun tasarısının genel hü
kümlerinin 21 nci maddesinin (D) fıkrasının (a) 
bendinde yazılı «müdür, müdür başyardımcılığı, 
müdür yardımcılığı yapan öğretmenlere maaş 
karşılığı haftada okutulacak ders saati olarak 
tespit edilen 6 rakamının», 439 sayılı Kanunda 
olduğu gibi, «4 saate kadar» olarak değiştirilme
sini ve bu teklifimin bütçeye hiçbir malî külfet 
yüklemeyeceği dikkate alınarak kabulünü say
gılarımla arz ederim. 

Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demiryüce 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. 
KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜRÜ TURHAN KIVANÇ — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi kabul edilen takrirlerle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

D) Fazla çalışma ücreti : 
Madde 22. — 1972 bütçe yılında 31. 7 . 1970 

tarih ve 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nci 
maddesine göre ödenecek fazla çalışma ücret
lerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

I - Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönet
meliği hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu ka-
rariyle yürürlüğe konulan fazla çalışma prog
ramlarına dayanılarak saat başına yapılacak 
ödeme miktarları âzami ve asgari hadleri aşa
ğıda gösterilmiştir : 

a) Sağlık ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfında 2 - 20 Tl. 

b) Teknik hizmetler sınıfında 2 - 20 Tl. 
c) Diğer sınıflarda 2 - 15 Tl. 
II - Görevlerinin mahiyeti icabı fazla ça

lışma programı uygulamasına imkân olmayan 
emniyet hizmetleri sınıfında görevli Devlet 
memurları ile Millî istihbarat Teşkilâtı men
suplarından operasyon, kıymetlendirme ve des
tek hizmetlerini yürüten personele ayda 200 
Tl. fazla çalışma ücreti ödenir. 

Emniyet hizmetleri sınıfında bulunanların 
aylıksız izin, yıllık izin ve yurt dışına gönde
rilme halleri dışında fazla çalışma ücretleri 
kesilmez. 

III - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na 1327 sayılı Kanunla ilâve edilen ek geçici 
6 ve 9 ncu maddelerde yazılı kurumlar perso
neline ödenecek fazla çalışma ücreti, kurum
larca hazırlanacak ve Maliye Bakanlığı ile 
Devlet Personel Dairesinin görüşü alındıktan 

sonra Bakanlar Kurulundan geçirilecek yönet
meliklerle düzenlenir. Bu yönetmeliklerden 
mahallî idarelerle (il özel idareleri ve beledi
yeler) ilgili olanlar Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personel Dairesinin görüşü alındıktan sonra 
içişleri Bakanlığı tarafından hazırlanır. 

Bu kurumlar personeline ödenecek olan 
fazla çalışma ücreti Devlet memurlarına öde
necek fazla çalışma ücretinin kapsam ve mik
tarını aşamaz. «Ancak, çeşitli kanunlarla tah
mil olunan işlerin kanunlarla öngörülen za
manlarda tamamlanmasının sağlanabilmesi için 
1972 malî yılında T. C. Emekli Sandığı perso
neline haftada 20 saate kadar ücretli fazla ça
lışma yaptırılabilir. 

IV - Yasama Meclislerinin çalışma özelli
ği bakımından; Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi personeline, Devletin diğer persone
li için tanınan sürenin iki katını geçmemek ve 
saat ücreti ise Devletin diğer personeli için ta
nınan miktarlara bağlı kalınmak kaydı ile faz
la çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma esasları 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lık divanlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle 
tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

E) İş riski, iş güçlüğü ve eleman teminin
deki güçlük zammı : 

Madde 23 — 1972 bütçe yılında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 31 . 7 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile 
ilâve edilen ek madde gereğince : 

I - Hayat ve sağlık bakımından tehlikeli 
olan görevlerde bilfiiil çalışanlara aşağıda gös
terilen miktarlarda (İş riski zammı) ödenebi
lir. 

A) Sağlı ve yardımcı sağlık hizmetleri sı
nıfında : 

Ayda 100 - 400 Tl. 
B) Teknik hizmetler sınıfında : 

Ayda 100 - 400 Tl. 
O) Diğer hizmetler sınıfında : 

Ayda 100 - 300 Tl. 
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II - Çalışma özellikleri bakımından güçlük 
gösteren, olağanüstü gayret isteyen görevler
de çalışanlara aşağıda gösterilen miktarlarda 
(iş güçlüğü zammı) ödenebilir. 

Â) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfında : 

Ayda 100 - 800 Tl. 
B) Teknik hizmetler sınıfında : 

Ayda 100 - 800 Tl. 
C) Diğer hizmetler sınıf ında : 

Ayda 100 - 600 Tl. 
III - Eleman temininde güçlük çekilen gö

revlerde çalışanlara aşağıda gösterilen miktar
larda (Eleman tedarikinde güçlük zammı) ve
rilebilir. 

Ayda 500 - 1 400 Tl. 
İlgili kurumlar yukarda yazılı zamları han

gi görevler için ve ne miktarda ödeneceği hu
susundaki tekliflerini Devlet Personel Daire
sine gönderirler. Söz konusu zamların hangi 
görevler için ve ne miktarda ödeneceği husu
sunda Personel Dairesinin görüşü alındıktan 
sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca karar verilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 6, 9, 12, 
13 ve 14 ncü maddelerde yazılı kurumların 
personeline, bu maddede vazıh zamlar 657 sa
yılı Kanunun kapsamına giren daireler perso
neline ödenecek zamların kapsam ve miktarını 
aşmamak kaydiyls ödenebilir. Bu ödemelerin 
esasları ve miktarları ilgili kurumların isteği 
üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alınmak suretiyle düzenle
necek ve Bakanlar Kurulunca da kabul edile
cek yönetmeliklerle tesbit olunur, Bu yönetme
liklerden mahallî idarelerle (il özel idareleri 
ve belediyeler) ilgili olanlar, Maliye Bakanlığı 
ile Devlet Personel Dairesinin görüşü alındık
tan sonra içişleri Bakanlığı tarafından hazır
lanır. 

IV - Aşağıda yazılı görevler için Bakanlar 
Kurulu kararı alınmaksızın ödeme yapılır. 

a) Emniyet hizmetleri sınıfında görevli 
Devlet memurlarına ayda 400 lira iş riski zam
mı ve toplum polisinde çalışanlara ayrıca ayda 
250 lira iş güçlüğü zammı, 
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| b) Sayıştaya hesap vermekle yükümlü na
kit saymanları ile vergi dairesi müdürlerine 
ayda 400 lira iş riski zammı, 

c) Gümrük muhafaza ve orman muhafa
za memurlarına ayda 200 lira iş güçlüğü zam
mı, 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Efen
dim bu madde dolayısiyie Hükümetten bir te
mennim olacaktır. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
RİFAT ÖSTÜEKÇİNE (istanbul) — Efen

dim, 1971 yılı Bütçesinde aynı hususlar mev
cut ise de, maalesef bu hususlar 1971 yılında 
yürütülemedi. 1972 yılı Bütçesine bunlar kon
du. Acaba 1972 yılında bu maddeler yürütüle
bilecek midir? 

BAŞKAN — Yürütüleceği düşünülerek ko
nulduğuna göre, sizinki bir temenni olarak za
bıtlara girmiş bulunmaktadır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Hü
kümetten teminat isterim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buraya kon
duğuna göre yürütülmek için konmuştur. Ayrı
ca yürüteceğiz demenin manası yok. Ama sisin 
temennimiz zabıtlara girmiştir. Her halde naza
rı dikkate alınacaktır. Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — 1972 bütçe yılında, 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun, 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesi ile ilâve edilen ek 3 ncü madde 
gereğince; 

I - Hayat ve sağlık bakımından tehlikeli 
olan görevlerde bilfiil çalışanlara aşağıda gös
terilen miktarlarda (İş riski zammı) ödenebi
lir. 

A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerin
de : 

Ayda 100 - 400 TL. 
B) Teknik hizmetlerde : 
Ayda 100 - 400 TL. 
0) Diğer hizmetlerde : 
Ayda 100 - 300 TL. 
II - Çalışma özellikleri bakımından güçlük 

gösteren, olağanüstü gayret isteyen görevlerde 
çalışanlara aşağıda gösterilen miktarlarda (iş 

I güçlüğü zammı) ödenebilir. 
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A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerin

de : 
Ayda 100 - 800 TL. 
B) Teknik hizmetlerde : 
Ayda 100 - 800 TL. 
C) Diğer hizmetlerde : 
Ayda 100 - 600 TL. 
Yukarda yazılı miktarların hangi görevler

deki subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman 
jandarmalara ne miktarda ödeneceği hususları, 
Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine, Ma
liye Bakanlığı görüşü alınmak suretiyle, Bakan
lar Kurulunca tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

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

Madde 25. — Bütçe Kanununun 22, 23 ve 
24 ncü maddelerinde belirtilen fazla çalışma üc
reti ile iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zamları hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 123 ncü maddesine göre ödül Tüzüğü ve 
211 nci maddesine göre Giyecek Yardımı Yö
netmeliği çıkıncaya kadar 26 . 2 . 1971 gün ve 
7/2024 sayılı, 28 . 4 . 1971 gün ve 7/2338 sayılı 
ve 27 . 7 . 1971 gün ve 7/2894 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararları 1972 yılında da uygulanmaya 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

II - HAZİNE İŞLEMLERİ : 
1. Hazine bonoları ve avans işlemleri : 
Madde 26. — 1050 sayılı Muhasebei Umu

miye Kannuunun 80 nci maddesinde yazılı öde
meleri zamanında yapabilmek ve tahsilatın gös
tereceği mevsimlik dalgalanmaların, bu ödeme
lerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek 
amaçları ile, 1972 malî yılında T. C. Merkez 
Bankasında yeteri kadar kısa vadeli avans al
maya, gerçek ve tüzel kişilerin Hazineye yatır
mak isteyecekleri paralar karşılığında en çok 
bir yıl vadeli Hazine Bonoları çıkarmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

Kullanılacak avansın ve çıkarılacak bonola
rın miktarları Maliye Bakanlığı ile T. C, Mer
kez Bankasınca müştereken tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. Program ve proje kredisi ile dış istikraza 
ilişkin hükümler : 

Madde 27. — a) Yabancı devletler ve ulus
lararası kurumlarla yapılmış ve yapılacak an
laşmalar gereğince program ve proje kredisi ola
rak 1972 malî yılında elde edilecek imkânların 
Türk Lirası karşılıkları ile malzeme' ve hizmet 
bedellerini bir taraftan bütçeye gelir; diğer ta
raftan ilgili daireler bütçelerinin özel tertipleri
ne ödenek kaydetmeye veya Devlet Yatırım Ban
kası nezrimde kurulan fona aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

b) Yabancı devletler veya uluslararası ku
rumlardan anlaşmaları gereğince sağlanarak ge
nel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli ida
reler bütçelerinde yer alan proje kredisi karşı
lıklarından daha fazla kredi kullanma imkânı 
hâsıl olduğu takdirde fazla kredi imkânlarını il
gili idare bütçelerinin (B) cetveline gelir ve gi
der bütçesinin ilgili maddesine ödenek kaydet
meye ve madde altındaki açıklamanın bu mik
tarlara göre değiştirilmesine Maliye Bakanı yet
kilidir. 

c) 28 . 5 . 1970 gün ve 1265 sayılı Kanun 
ile onaylanan ve Milletlerarası Para Fonu Ana-
sözleşmesinin bazı maddelerini değiştiren ve ye
ni bâzı maddeler ekleyen Anlaşma hükümlerine 
göre sağlanan özel çekme haklarının hâsıl ettiği 
Türk Lirası karşılıklarını bütçeye gelir ve bu ko
nuda yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği 
meblâğları Maliye Bakanlığı bütçesinin borç 
ödemeleri bölümlerine ödenek ve gider kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

d) Yabancı devletler ve milletlerarası ku
rumlarla yapılmış veya yapılacak anlaşmalar 
hükümlerine göre; Hükümetimizle bu Devlet ve
ya kurumlar tarafından sarf, mahal veya gaye
sinin müştereken tespiti mukarrer meblâğı ve 
söz konusu anlaşmalar ahkâmının tatbiki dola-
yısıyle sarfı gerekecek parayı, 

aa) Yabancı devlejt, kuruluş ve milletlera
rası kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak hi
be yardımlariyle proje veya program kredileri
nin hâsıl ettiği veya edeceği Türk Lirası karşı
lıklarından, 
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bb) Bu şekilde tahassül eden Türk Lirası 
karşılıklarından evvelki yıllarda yapılan ikraz
ların tahsil olunacak faiz ve resülmallarından, 

cc) Hükümetimizce yabancı devlet, kuru
luş veya milletlerarası kurumlardan düşük faiz
le sağlanan kredilerin daha yüksek faizle kul
landırılması neticesinde tahassül eden veya ede
cek olan faiz farklarından, ayırarak, muayyen 
hesaplara yatırmak veya tespit edilen amaçlar 
için kullanmak üzere bütçeye gelir ve gider kay
detmeye ve bunları sarfa Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 28. — Yabancı devletler, uluslarara
sı kurumlar veya yabancı banka ve kurumlar
dan istikraz suretiyle sağlanan imkânları eko
nominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak 
amaciyle anlaşmalar hükümleri gereğince kamu 
ve özel sektör kurumlarına ikraz veya devret
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca ve yabancı ülkele
rin kredi teşekküllerince, kamu ve özel sektör 
kurumlarına verilecek kredileri anlaşmalarm-
daki şartlariyle garanti etmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

1971 ve daha önceki yıllara ait krediler için 
de bu madde hükmü çerçevesinde işlem yapıla
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 29. — Yıllık programla tespit edilen 
dış finansman ihtiyacının karşılanması maksa-
diyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında ka
lan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Bu kabil anlaşmalar Bakanlar Kurulu Kara
rı ile yürürlüğe girer. 

1971 ve daha önceki bütçe yıllarında akte-
dilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hü
küm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. Özel hesap, fon ve karşılık paralara iliş
kin hükümler : 

a) Ösei hesap : 
Madde 30. — Türk Parasının Değerinin Ko

runması hakkındaki 18 sayılı Kararın 4 ncü 
maddesi ile tesis edilen «Özel Hesap» m tasfi
yesi beklenmeksizin malî yıl sonunda bu hesap 
bakiyesinden Maliye Bakanlığı ve T. C. Merkez 
Bankası arasında mutabık kalınacak miktar 
bütçeye gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

b) Kambiyo eşitlendirme fonu : 
Madde 31. — 18 sayılı Türk Parasının De

ğerini Koruma hakkındaki kararın 3 ncü mad
desinde yazılı kambiyo eşitlendirme fonunda 
1 . 1 . 1971 den 23 . 2 . 1973 tarühine kadar 
teşekkül eden ve edecek meblâğ bütçeye irat 
kaydettirilir. Bu meblâğ T. C. Merkez Bankası 
kârları arasında gösterilmez. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler,. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

c) Karşılık paralar : 
Madde 32. — Türk Parası karşılıklarından 

serbest bırakılmış olup da Hazine muamelesi 
olarak Devlet borçlarına karşılık harcanmış 
meblâğlar?, bütçeye gelir, ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler,. Kabul edil
miştir. 

d) istikrar fonu : 
Madde 33, — özel fonlardan 
a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanun

la, değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1969 gün ve 79 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 
sayılı Kararı gereğince tesis edilen «İstikrar 
fonu» na yatırılacak paraların net bakiyesi, 

b) T. O. Merkez Bankasında NATO hesa
bında toplanan paralardan Maliye Bakanlığın
ca belirtilecek meblâğ, 

c) 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince açılan, 
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«Akaryakıt fiyat istikrar fonu» nun 10 milyon 
lirayı aşan kısmı bütçeye gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

IV - Hazine ve kamu kuruluşları ilişkileri
ne ait hükümler : 

1. Harcama planları : 
Madde 34. — 1972 malî yılında Maliye Ba

kanı, döner sermayeli kuruluşların, Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin ve benzeri kurumların 
iş programları gereğince yer ve zaman esasına 
göre harcama planları ve gelir tahminleri ha
zırlamalarını istiyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

2. Kredili alım ve satım işlemleri : 
Madde 35. — Genel bütçeye giren dairelerle 

katma bütçeli idareler : 
a) Maliye Bakanlığınca belirtileceke mik

tarları aşacak şekilde kredili mal ve hizmet 
alım ve satımı, yapamazlar. 

b) Sözleşmeleri gereğince bütçe ödenek
lerinden ne miktarlarının Kamu iktisadî Te
şebbüslerinden sağlayacakları mal ve hizmet
ler karşılığı olduğunu Maliye Bakanlığına bil
dirmeye medburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

3. özel otomatik ödenek : 

Madde 36. — Genel bütçeye giren daireler 
ve katma bütçeli idarelerin : 

a) Hazineye, belediyelere, belediyelere 
bağh kuruluışlara, özel idarelere ve Kamu 
iktisadî Te'şefbibüjslerine her türlü vergi, resim, 
hare, gecikme zammı, kur farkı mal ve hiz
met bedelleri şeklinde geçen yıllardan doğ
muş borçlarının tasfiyesi için ilgili tertipleri
ne gereğine göre irat ve ödenek veya doğrudan 
doğruya ödenek kaydetmeye, 

Ib) Belediyeler ve Kamu iktisadî Teşeb
büsleri ile olan carî hesaplarının ve karşılıklı 
Iborç ve alacaklarının mahsuben taJafiyesıine; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

işlbu maddenin (Ib) fıkrası kapsamına giren 
daire, kurum ve müesseseler aralarındaki söz
leşme hükümleri saklı kalmak şartiyle her 
ay sonu itübarityle diğer daire, kurulm ve mües
seselerden olan borç ve alacaklarını izleyen 
ayın 15 nci günlüne kadar Maliye Bakanlığına 
bildirmekle yükümlüdürler. 

Maliye Bakanı mahsup işlemlerinin kolay
lıkla yerine getirilmesini sağlamak amaciyle, 
Kamu iktisadî Töşelbfoüslerinm genel bütçeye 
daJhil daireler ve katma bütçeli idarelerden 
bütçe yılı içinde doğacak olan alacaklarını 
Ibu daire ve idareler bütçelerindeki ödenekle
rinden mevkuf tutturmak suretiyle tahakkuka 
bağlatmaya ye'tkilıidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4. Belediyeler 'borç tahkim ve terkin iş
lemleri : 

Madde 37. — Belediyelerin ve belediyelere 
Ibağlı müe'sseise ve işletmelerin 691 sayılı Ka
nunun ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanu
nunun 59 ncu mad'de'sinin (a) fıkrası gere
ğince yapılan tahkimler sonunda doğan Ha
zineye olan bordlarmın, 1312 sayılı Kanuna 
göre yapılacak mahlsup işlemleri sJonunda ka
lan kısımları, terkin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
mim. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

5. Sermaye artışı ve kâra ilişkin hüküm
ler r 

Madde 33. — a) Kamu İktisadî Teşelblbü's-
lerinin yönetim veya müdürler kurullarınca 
onaylanan 1971 net kârları ile eiski yıllar kâr
larından ödenmeimiş sermayelerine mahsulbe-
dilmeyen miktarları bütçeye gelir ve yıllık 
yatırım ve finansman programları gereğince 
sermayelerine mahsup veya kendilerine ikraz 
edilmek üzere bütçeye ödenek ve gider kaydet
meye, 

!b) 'Ortaklık halindeki Kamu itisadî Te
şebbüslerindeki Hazine temettü hisselerini Ha
zinenin . sermaye borcuna malhsuîbetmek üzere 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 
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c) ÜE'biibankta mevcut Hazine mevduatını, 
kurumun ödenmemiş sermayesine maJhsubet-
meye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu işlemler Damiga Vergisine tabi değildir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?-.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kafbul edil
miştir. 

Madde 39. — Nominal sermayesinin tama
mı ödenmiş Kamu iktisadî Teşefcibülslerinin, 
yatırım veya finansman programları gerektir
diği takdirde, bütçeden sermayelerine mahsu-
Iben ödeme yapaJbilmek veya meydana gelecek 
kârlarının sermayelerine maJbJsulbunu sağla
mak amaçlarıyla, kuruluş kanunlarında deği
şiklik yapılıncaya kadar* sermayelerini bir 
mislini geomemek üzere yeteri kadar artırmaya 
iBakanlar Kurulu yetkilidir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?-.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 40. — Kamu ortaklarının ve işti
raklerinin yeniden düzenleme tsdjbirlerini ger
çekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, 
yatırım ve finansman programlarının gerek
lerini yerine getirmek amaçlarıyle : 

a) Hazinece sermaye artırımlarına katı-
lmmasma, diğer Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 
sermaye paylarının satmalınmasına; 

b) 'Hazinenin ve Kamu iktisadi Teşeb-
ibüslerinin sermaye paylarını, diğer Kamu İk
tisadî Teşebbüslerine devrettirmeye ve onlar 
tarafından da devraldırmaya; 

Bakanlar Kurulu yetkilidir-
e) 'Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla, 

gerekli meblâğı niteliğine göre bütçeye gelir 
veya ödenek ve gider kaydettirmeye Maliye 
'Bakanı yetkilidir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?-.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miş'tir. 

Madde 41. — Sermayeleri tespit edilen li
mite ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hak
kında ne şekilde işlem yapılacağına dair ka
nunlarında bir hüküm bulunmayan ve katma 
bütçeli dairelere bağlı döner sermayeli işlet-
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melerin sermaye fazlası gelirlerini genel büt
çeye irat kaydettirmeye Maliye Bakanı yetki-
lidr. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?-.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6. İDT ile Hazine, DYB ve MIB ilişkileri : 
Madde 42. — a) Kamu iktisadî Teşeb

büslerinin 1972 yılı yatırım ve finansman prog"-
ramı gereğince tespit edilen finansman ihtiya
cını karşılamak üzere Devlet Yatırım Ban-
kansı nezdinde bir fon tesis edilmiştir. 

Ib)1 Fondan Kamu iktisadî Teşebbüslerine 
sermayelerine mahsuben veya ikraz olarak 
Ödemeler yapılır, ödemelerin ne şekilde ya
pılacağı Malilye Bakanlığınca tespit edilir. 
Fonda kalan bakiyesi ertesi yıl kullanılabilir. 

c) Fonun kaynakları : 
— Program kredilerinden sağlanan imkân

ların Türk lirası karşılıklarından Hazinece 
fona devredilecek miktarlar. 

— Devlet Yatırım Bankasının Sosyal Si
gortalar ve T. C. Emekli tahviller dışında, çı
karacağı tahvil gelirleriyle, Hazinece çıkarı
labilecek 3 milyar liralık iç ve dış istikraz tah
villerinden, 

— Fon kaynaklarından açılacak kredilerin 
anapara ve faiz ödemelerinden, 

Teşekkül eder. 

d) (Bütçenin özel terkiplerinden Kamu ik
tisadî Teşebbüslerinin sermayesine mahsuben, 
yardım ve g'örev zararı olarak yapılacak öde
meler fon aracılığı ile yapılır. 

e) Bu madde gereğince 1972 malî yılında 
fondan Kamu iktisadî Teşebbüslerine yapıla
cak ödemelerden Maliye Bakanlığınca teşeb
büslerin sermayelerine maibsubu uygun görülen 
tutarları, malî yıl sonunda, Maliye Bakanlığı 
bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak ter
tiplerine gelir ve ödenek ve gider kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

f) Bu maddenin (ıb) fıkrası gereğince 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin sermayelerine 
mahsuben verilen tutarlara ait anapara ve 
faiz taksitleri her yıl bütçenin özel tertibine 
konulacak ödemelerle karşılanır. 

g) Fon kaynaklarının gerçekleşmesini 
sağlamak, bu alanda yapılacak giderler ile 

380 — 



0. Senatosu B : 34 10 . 2 . 1972 O : 1 

konjonktür arasında gerekli ve zorunlu iliş
kileri kurmak, kurumların verimlilik ve tasar
ruf ilkelerine uygun olarak faaliyette (bulun
malarını ve en iyi şekilde yönetilmelerini te
min edebilecek tedbirleri tespit ederek !bu 
(hususlarda Bakaralar Kuruluna tavsiyelerde 
bulunmak üzere Maliye Bakanlığınca (bir ku
rul töşkil edilir. Bu kurulun teşekkül tarzı 
ve görevleri Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 
bir yönetmelikle tespit olunur. 

Ih)' Maliye Bakanı, bu maddenin (c) fık
racına göre 3 millyar liraya kadar Türk 
lirası veya döviz karişılığı tahvil çıkarmaya 
yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nis
peti, ihraç fiyatı, itfa süresi ve diğer şartları 
(Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. 
Talhlvillerin faiz ve (bedelleri ile bunlarla ilgili 
ödemeler ve istikraza ilişkin bütün işlemler, 
hıer türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tah
viller kamu kurumlarnın yapacakları artırma 
ve eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve 
Ihazinece satılan millî emlâk (bedellerinin ödenmie-
sinde, itibarî değerleri üzerinden kabul olu
nur. 

lîstikraz hâsılatı yılı bütçesinde gelir ve 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine sermayelerine 
mahsuben veya ikraz olarak verilen miktarlar, 
yılı içinde Maliye Bakanlığı bütçeisinde mev
cut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek 
<ve gider kaydedilir. 

BAŞKAN — Burada bir cümle düşüklüğü 
var, «..Sigortalar ve T. C. Emekli Sandığı tah
villeri dışında» olması gerekir zannedersem. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Bir satır fazla yazılmış Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yine orada bir «Emekli San
dığı» kelimesinin bulunması lâzım galiba... Yu
karda biliyorsunuz «T. C. Emekli» demiş, «.. tah
viller dışında...» diye devam ediyor. Bir mana 
ifade etmiyor. «Emekli Sandığı tahvilleri dışın
da...» olacak. 

Bu aslında öyle mi acaba? 
İSA BİNGÖL (Muş) — «... iktisadî Devlet 

Teşekküllerine verilmek üzere çıkarılacak tah
viller...» Bu satır öbür tarafa girmemiş. Hükü
met teklifi bölümündeki satır öbür tarafa geç
memiş. 

BAŞKAN — Esası Hükümetin teklifi şeklin
de mi, Komisyonda kabul edildi acaba?.. Yani 
rakam değişmek suretiyle cümle... 

BÜTÇE^ KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Daha önceki verilen madde, yani Bakanlar Ku
rulundan gelmiş olan madde sonradan Hüküme
tin teklifi İle ikinci şeklini aldı. Yani esasında 
ikinci şekil de Hükümetin getirmiş olduğu son 
tekliftir. Yüce Başkanlık bir yetki alırsa bunu 
esas önergesinden bulup bu şekilde buraya mon
te edelim. 

BAŞKAN — Şu halde oylarken esası ne şe
kilde ise öyle düzeltilmek kaydiyle oylayalım. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddenin baş tarafındaki cümle düşüklü
ğünün aslından bakılarak düzeltilmesi kaydiyle 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon sözcüsüne hitabediyorum', Bütçe 
Müdürlüğünün evrak ile birlikte müzakereleri 
takibetmesi zarureti vardır. Ben haber gönder
dim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Ben çağırttım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde 43. — Devlet Yatırım Bankası Kanu

nunun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu İkti
sadî Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman 
programında öngörülen yatırımlarının finans
manı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve 
işletme kredilerinden yararlandırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 44. — a) İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin ve diğer Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 
geçmiş yıllarda ve 1972 malî yılında birbirleri
ne, genel bütçeye dahil daireler ve katma büt
çeli idarelere, Hazineye, Devlet Yatırım Banka
sına ve T. C. Merkez Bankasına olan her çeşit 
borç ve alacakları ile dış borçlarını nakten ve
ya hesaben tahsil veya tediye etmeye veya et
tirmeye, bu işlemler sonuçlarını gereğine göre 
bütçeye gelir ve mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere yeteri kadar ödenek ve gider kaydet
meye, 
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b) 6 . 12 . 1960 gün ve 154 sayılı, 12.6.1963 
gün ve 250 sayılı ve 26 . 7 . 1965 gün ve 691 sa
yılı Tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 gün ve 325 
sayılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Ban
kası Kanununun 27 nci maddesi gereğince do
ğan Hazine borç ve alacaklarını yukardaki 
mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için ya
hut yıllık yatırım ve finansman progra
mının gereği olarak ya da küçük meb
lâğların hesaplardan tasfiyesi amacıyle, kıs
men veya tamamen erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) 250 sayılı Kanun hariç olmak üzere, (b) 
fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları uya
rınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri 
faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler içtin, geç
miş yıllar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz 
ve bu kanunların uygulanmasından ötürü Ha
zineye borçlu olan kurumlardan da faiz aran
maz. 

d) (B) fıkrasında sözü geçen tahkim ka
nunları dolayısıyle Hazinenin, Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Emekli Sandığı, Devlet Yatırım Bankası, Va
kıflar Bankası ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
olan borçları Devlet iç istikraz tahvilleri veril
mek suretiyle tasfiye olunur. Bunlar için de 
geçmiş yıllar vâdelerine ait faiz ödemesi yapıl
maz ve bu fıkra gereğince yapılacak mahsup 
işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek ve gider 
kaydının yapılmasında yukardaki (a) fıkrası 
hükümleri uygulanır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, maddî bir hata var «d» fıkrasında 
«B» harfi büyük harfle yazılmış, halbuki «b» 
harfinin küçük harfle yazılması lâzım. 

BAŞKAN — Komisyon?... öyle midir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Evet, efendim. 

BAŞKAN — Küçük «b» şeklinde düzeltile
cek. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. Maddeyi «D» fıkrasının başındaki büyük 
harf olan «b» harfinin küçük harf olarak dü
zeltilmesi şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Bütçe İşlemleri : 
1. Geçen yıl borçları : 
Madde 45. — (Geçen yıllar borçları) mad

delerindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 
a) 1971 yılı bütçesindeki tertibinde karşı

lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 -1970 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1972 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylıklarla ilgili tertipleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dahil ödeneklerden (ge
çen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. Bu hüküm katam bütçeler için de uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

2. Katma bütçeli idarelere Hazine yardı
mı : 

Madde 46. — Katma bütçeli idarelerin büt
çelerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye Ba
kanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine 
ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) 
işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlardan 
bu maksada göre fazla olduğu tespit edilen kı
sımlar malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca 
ilgili idarelere ödenmeyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir se
beple yılı içinde nakden ödenmeyen kısımlar er
tesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine 
alınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

3. Yatırım harcamalarının tahdine ilişkin 
hükümler : 

Madde 47. — Yıllık programlara ek yatırım 
cetvellerinde yer alan projeler dışında her hangi 
bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Pro
je ismi zikredilmeyerek ödeneklerin bir proje 
numarası altında toplu olarak verildiği hallerde 
bu toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanıla
cağına dair ilgili Bakan tarafından onaylanmış 
programlarda gösterilen işler esas alınır. 
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1972 yılı programına ekli yatırım projeleri 
için programla tahsis edilen ödeneklerden hiçbir 
şekilde başka projeler ve amaçlar için aktarma 
yapılamaz. 

Yıllık programda ve programa -ek yatırım 
listelerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişik
likler için program kabulündeki usullere uyu
lur. 

Bu hüküm katma bütçeler ve kamu teşebbüs
leri için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

4. Yan ödemelere ilişkin ödenek işlemleri : 
Madde 48. — Devlet Memurları Kanununun 

gerektirdiği harcamalar için Maliye Bakanlığı 
bütçesinin 12.120 nci maddesindeki ödenekten 
genel ve katma bütçeli idarelerin aylıkları, 
sözleşmeli personel ücretleri, % 1 ek karşılık
ları maddeleri ile sosyal yardımlar, ödenekler, 
tazminatlar kesimlerine dâhil maddelerine ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ancak esas itibariyle masraflarını kendi ge
lirleriyle karşılayan ve sadece belli maksatlar 
için genel bütçeden Hazine yardımı alan katma 
bütçeli idareler için bu madde hükmü uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 49. — Devlet Memurları Kanununun 
öngördüğü yönetmelikler hazırlanıp uygulama
ya geçildikçe Maliye Bakanlığı bütçesinin 
12.130 ncu (yönetmeliklerin gerektirdiği gider
ler karşılığı) maddesindeki toplu ödenekten 
genel ve katma bütçeli idarelerin aşağıda gös
terilen tertiplerine yeteri kadar ödenek aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

12.410 ncu (fazla çalışma ücreti) (Üniver
sitelerin gece öğretimi ile ilgili fazla çalışma 
ücreti hariç) 12.571 nci (iş güçlüğü, iş riski ve 
teminindeki güçlük zammı) 12.600 ncü (ödül), 
16.712 nci (görevsel temsil giderleri) 

Ancak, esas itibariyle masraflarını kendi ge
lirleri ile karşılayan katma bütçeler için bu 
madde uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo

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

5. Aktarma ve özel ödenek kayıt işlemle
rine ilişkin hükümler : 

A) Nükleer enerji sahası : 
Madde 50. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sa

yılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji 
Sahasında Hukukî Mesuliyete Dair Sözleşme) 
nin 7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua ge
lecek hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli 
öreneği Başbakanlık bütçesinde açılacak bir 
tertibe kaydetmeye ve tediye şart ve esaslarını 
tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

B) DPT etüt ve proje giderleri : 
Madde 51. — Devlet Planlama Teşkilâtı büt

çesinin (A/2) işaretli yatırım harcamaları cet
velinin etüt ve proje giderleri bölümünün 
21.111 nci «etüt ve proje giderleri» maddesin
deki ödenekten bir kısmının Devlet Planlama 
Teşkilâtınca lüzum görülen hallerde harcama 
amaçlarına uygun çalışmaların yaptırılması 
maksadıyle genel ve katma bütçeli dairelerin il
gili tertibine aktarılmasına ve bununla ilgili di
ğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı aynı amaçlarla il 
özel idarelerine, iktisadî Devlet Teşebbüslerine 
ve diğer kamu teşekküllerine yaptırdığı hizmet
lerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

C) Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine yapı
lacak aktarmalar : 

Madde 52. — Devlet kurum ve müesseseleri 
ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer kuru
mlar tarafından veya dış yardımlardan : 

a) Yaptırılacak bilumum yapı, demiryolu, 
liman, hava meydanı ve akaryakıt tesisler ile 
bunların tesisat, proje ve benzeri işlerinin yap
tırılması maksadıyle Bayındırlık Bakanlığı adı
na Hazineye yatırılacak paralar, 

b) Yaptırılacak sulama ve içmesuyu inşa
atı, tesisi, yol, köprü, tesis yaptırılması, bakımı 
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ve etüt araştırma ve proje hizmetlerinin ifası 
maksadıyle Köy işleri Bakanlığı adına yatırıla
cak paralar, 

(B) işretli cetvelde açılacak özel maddele
re gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelin 
sonunda açılacak özel maddelere (a) fıkrasın-
dakiler Bayındırlık Bakanlığı bütçesine, (b) fık-
rasmdakiler de Köy İşleri Bakanlığı bütçesine 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcannamayan 
kısımlar ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı, (a) fıkrasında belirtilen 
işlerin ifasında ilgili kuruluşların ihale mevzu
atını tatbike yetkilidir. 

Köy İşleri Bakanlığı işin gerektirdiği ahval
de gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin 
(A/2) işaretli cetvelin ilgili maddelerinden ge
rekli harcamayı yapabilir, işin hitamında ya
pılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden 
miktarı ilgili özel maddelerindeki ödenekten 
harcama yapılan maddeye aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı hizmetlerle 
ilgili olarak, Genel ve Katma Bütçeli kuruluş
ların 1971 ve daha önceki yıllar bütçelerindeki 
özel tertiplerinde mevcudolan ödeneklerden, Ge
nel Bütçedekileri doğrudan aktarma suretiyle, 
Katma Bütçelerdekileri ise, bütçeye masraf 
kaydı yapılarak Hazineye ödenmek ve ödenen 
miktarın Genel Bütçeye gelir ve Köy İşleri Ba
kanlığı Bütçesinin sonunda açılacak özel mad
delere ödenek kaydı işlemleri Maliye Bakan
lığınca yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş iki 
önerge vardır. Birisi Sayın Selâhatin Acar ve 
Sayın Ömer Ucuzal tarafından verilmiş; diğeri 
Sayın Osman Salihoğlu tarafından verilmiştir. 
Her iki önerge ayni gerekçeye ve ayni şeye da
yanmaktadır. Onun için bir tanesini okutuyo
rum sadece. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1972 yılı Bütçe Kanununun 52 nci maddesi

ne aşağıdaki gerekçe ile; (Köy İşleri Bakanlığı 
Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar Devlet Su 
İşleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü görev 
ve teşkilâtı kanunlarının içmesuları ve .köy yol
ları yapım, satmalma ve harcama'lariyle ilgili 
yetki ve hükümlerinin uygulanmasına Köy iş

leri Bakanlığınca devam olunur.) şeklinde bir 
fıkra eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekeçe : 
Köy yolları ve içme suları için yapılacak har

camalarda evvelce bu hizmetlerin cereyan etti
rildiği kurumların kuruluş kanunlariyle tesis 
edilmiş bulunan imkân ve kolaylıkların idame 

I ettirilmesine lüzum ve ihtiyaç görülmektedir. 
Bu hususla ilgili hükümler her ne kadar Köy 

İşleri Bakanlığı Kuruluş kanun tasarısında da 
aynen yer almış olmakla beraber, Bakanlık Ku
ruluş Kanununun henüz çıkmamış bulunması 
nedeniyle 1972 malî yılı Bütçe Kanununda böy
le bir hükmün yer alması zorunlu bulunmakta
dır. 

Ordu Eskişehir 
Selâhattin Acar Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Katılıyoruz. 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜRÜ TURHAN KIVANÇ — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kabul 
edilen takrirle birlikte 52 nci maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. . 

D) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine yapı
lacak aktarmalar : 

Madde 53. — Katma bütçeli idarelerle genel 
bütçe dışındaki daire ve müesseselerin genel 
bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her dere
cedeki yatılı okullarla yurt dışında kendi hesap
larına okutturacakları öğrencileri için bütçele
rine, konulmuş olan ödeneklerden gerekli mik
tarlarını, bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve 

I bu öğrencilerin her türlü giderleri ile ödenekle
rine harcanmak üzere, bağlı (A/l) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul 

I edilmiştir. 
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E) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma 
Genel Komutanlığı bütçeleri arasındaki aktar
ma işlemleri : 

Madde 54. — Millî Savunma Bakanlığı ta
rafından Jandarma Genel Komutanlığına veya 
Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Sa
vunma Bakanlığı için cari malî yıl içinde ifa 
edilen hizmetlerin bedellerini karşılamak mak-
sadiyle ilgili iki bütçenin bölüm ve maddeler 
arasında, varılacak mutabakat üzerine, karşı
lıklı olarak aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F) Bağış ve yardım yolu ile gelen malze
meler : 

Madde 55. — Genel ve katma bütçeli daire
ler dış kaynaklardan ve ayrıca uluslararası an
laşmalar çerçevesinde bağış ve kredi yolu ile 
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve ithalle 
ilgili her türlü Gümrük Vergisi ve resimlerinin 
ödenmesi maksadiyle ilgili bütçelerinde yeniden 
açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

G) Askerî yardım yolu ile gelen malzeme
ler : 

Madde 56. — 1972 bütçe yılı içerisinde Millî 
Savunma ihtiyaçları için yabancı devletlerden 
askerî yardım yolu ile veya sair suretlerle fiilen 
sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağlı 
(B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir tertibe 
gelir ve mukabilini Millî Savunma bütçesinde 
açılacak özel bir tertibe ödenek ve gider kaydet
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

H) Jandarma Genel Komutanlığı lojman
larına ait hükümler : 

Madde 57. — Millî Savunma Bakanlığına 
muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve 
muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli 
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ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutan
lığı Teşkilâtı için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. ilköğretim ödeneklerinin dağıtım esası : 
Madde 58. — 222 sayılı ilköğretim ve Eği

tim Kanununun 77 nci maddesi gereğince büt
çeye konulan ödenekleri, tespit olunacak prog
rama göre gerekli gördüğü takdirde ya doğru
dan doğruya kullanmaya veya il özel idarelerine 
göndermeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7. Kamulaştırma ve satınalmalar : 
Madde 59. — Yapılacak inşaaat için kamu-

laştırılacak veya satınahnacak arsa için (ka
mulaştırma ve satınalmalar) bölümüne konu
lan ödenek yetmediği takdirde Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin (yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri) bölümüne dahil ter
tiplerde (A/3) işaretli cetvelin (kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümüne ve Bayındırlık Ba
kanlığı yatırım ve transfer ödeneği bulunan ba
kanlık ve dairelere ait (yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) tertibinden kendi bütçelerin
deki (kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 60. — Genel bütçeye dahil dairelerin 
32.000 nci bölümünde yer alan (Kamulaştırma 
ve satmalma bedeli) ödeneklerinden lüzum gö
rülenler Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili ter
tibine Maliye Bakanlığınca aktarılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8. Yurt dışından sağlanacak malzemelerle 
Devlet Malzeme Ofisinden alınacak taşıtlara ait 
kredilerin masup süresi : 

Madde 61. — Dış memleketlerden getirile
cek malzeme karşılığı olarak 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi 
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gereğince açılmış bulunan kredilerin akreditife 
tahsis olunan miktarlarından, malî yılın son 
günü itibariyle bedeli muhabir bankaya trans
fer edilmek suretiyle çözülmüş bulunan kısma 
tekabül eden mal tutarları mahsup devresi so
nuna kadar yılı bütçesinden mahsubedilir. 

Bu hüküm katma bütçeler için de uygulanır. 
Genel ve Katma Bütçe dahil dairelerce gerek 

geçmiş malî yıllarda, gerek 1972 malî yılı içinde 
Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt 
bedelleri, taşıtların Devlet Malzeme Ofisince 
malî senenin hitamından itibaren 3 ay zarfında 
teslim edilmesi ve tahakkuk evrakının tevdi 
olunması kaydı ile ilgili sene bütçesinden mahsu-
bolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9. Emlâk Vergisi ve belediye gelirlerine 
ilişkin ödenek işlemleri : 

Madde 62. — Belediye Gelirleri kanun tasa
rısının kanunlaşarak yürürlüğe girmesi halinde, 
bu kanun hükümlerine göre 1972 malî yılında 
yapılacak tahsilatın 600 milyon liralık kısmı ge
nel bütçeye irat kaydedilir. 

Belediye Gelirleri Kanununa göre yapılacak 
tahsilattan genel bütçeye devredilecek bu meb
lâğ karşılık gösterilerek, 1972 malî yılı Bütçe
sinde yer alan belediyelere yapılacak yardım 
ve transferlere mütaallik tertiplere gider ve 
1972 malî yılı Bütçesinin 54.500 numaralı (be
lediye gelirlerinden transferler) maddelerine 
gelir kaydedilmek suretiyle gerekli mahsup iş
lemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Henüz tedvin edilmemiş mevzuata dayanan 

belediye gelirlerinden umulan 600 milyon lira
lık varidatın gerçekleşmesi ihtimalinin müna
kaşalı ve şüpheli bulunduğu cihetle, 62 nci 
maddenin tasarıdan çşkarılmasmı arz ve 
teklif ederim. 

Uşak 
Faik Atayurt 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, önergenizi 
izah edeceksiniz. Buyurun, kısaca rica edeyim. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan 
sayın senatörler; 

Memleketimizde belediyelerin, mahallî idare 
olarak, ifa ile mükellef bulundukları kamu 
hizmetlerini yapabilmeleri için, geniş ölçüde 
finanse edilmeleri zarureti aşikârdır. Bilhassa 
metropoliden şehirler de, bu sıkışıklık daha 
fazla kendini hissettirmektedir. 

Belediyeler varidat menbaı itibariyle, mev
cut hizmet ve faaliyetlerini yapamadıkları 
gibi, gelir menbaları bakımından personel üc
retlerini dahi ödeyememekte ve borçlanmakta, 
sıkıntılar içerisinde bulunmaktadır. 

Hal ve keyfiyet bu merkezde iken, Belediye 
gelirleri Kanun tasarısı ile filhâl bunların ge-
gelirlerinin takviyesi, korunması ve artırılması 
gibi bir düşünce ile sevkedilmiş bulunan tasarı 
da henüz kanunlaşmamış bulunmaktadır.Usul 
bakımından bütçe kanunlarında, tedvin edilmiş 
kanunların mesnet ittihaz edilmesi şart ve lâ
zımdır. Halbuki, gerek 62 nci maddede bele
diyeler için ve gerekse 63 ncü madde de (yine 
onun hakkında da bîr takririmiz vardır, özel 
idareler bakımından) 400 milyon liralık özel 
idarelerden de hazinenin finanse edilmesi, büt
çenin finanse edilmesi gibi bir araca müracaat 
edilmiş bulunmaktadır ki, bu iki teşekkülün 
(tekrar tekrar söz almamak için arzediyorum, 
vakti kıymetlendirmek için) böyle bir finans
manı 1972 malî yılı içerisinde arzu edilen se
viye ve miktarda gerçekleştirebileceği inancı
nı taşımaktayım. 

Bu itibarla bu iki maddenin, gerçekten 
gayri kabil tatbik olacağı hususundaki müna
kaşaları dikkate ve ancak mevzuatları tedvin 
edilip de, bir imkân hâsıl olduğu takdirde mun
zam olarak, hazinenin finanse edilmesinin da
ha yararlı olacağı düşüncesi ile, her iki madde
nin de tasarıdan çıkarılmasının daha uygun 
bulunacağını teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 62 nci 
maddenin tayyma katılıyorınu efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara milletvekili) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan; zaten 69 ncu 
madde de bu maksatla getirilmiştir, biraz son
ra müzakere edilecektir. Bu bakımdan katıl
mıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet? 
BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL 

MÜDÜRÜ TURHAN KIVANÇ — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde verilmiş 
olan takrire, Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

62 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 63. — 1319 sayılı Emlâk Vergisi Ka
nunu hükümlerine göre 1972 malî yılı içinde tah
sil edilen Emlâk Vergisi hâsılatından il özel ida
relerine ayrılacak paydan 400 milyon liralık 
kısmı ile özel idarelerine verilmeyerek genel büt
çeye irat kaydolunur-. Bu miktar üzerinden 
köy idareleri sermaye payı da ayrılmaz. 

Emlâk Vergisi Kanununa göre yapılacak 
tahsilattan il özel idarelerine ayrılacak paydan 
genel bütçeye devredilecek bu meblâğ karşılık 
gösterilerek, 1972 malî yılı Bütçesinde yer alan 
il özel idarelerine yapılacak yardım ve trans
ferlere mütaallik tertiplere gider ve 1972 malî 
yılı gelir bütçesinin 55.100 numaralı (Emlâk 
Vergisi) maddesine gelir kaydedilmek suretiy
le gerekli mahsup işlemlerini yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir 
takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Henüz tedvin edilmemiş mevzuata dayanan 

ve özel idare gelirlerinden umulan 400 milyon 
liralık varidatın gerçekleşmesi ihtimalinin mü
nakaşalı ve şüpheli bulunmasına binaen, 63 ncü 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Uşak 
Faik Atakurt 

BAŞKAN — 63 ncü maddenin tasarıdan çı
karılmasına mütedair takriri dinlediniz. 

Hükümet ve Komisyon katılıyorlar mı efen
dim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Katılmıyoruz, Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Hükümet? 
BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ

DÜRÜ TURHAN KIVANÇ — Katılmıyoruz. Sa

yın Başkan, bir hususu daha arz edeyim: Dün 
gelir bütçesi kabul edildi efendim. Bu rakam 
zaten gelir bütçesi içerisindeydi. 

Arz olunur. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

63 ncü maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 64. —• Teşvik ve uygulama hizmet
leri için Ticaret Bakanlığı 1972 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yer alan ödenekleri Ticaret ve 
Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının teklifi üze
rine ilgili tertiplerinden Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bütçesinin mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

VI - Müteferrik hükümler : 

1. Malî yıl içinde uygulanmayacak kanun 
hükümleri : 

Madde 65. — a) 31 . 8 . 1965 tarihli ve 
6931 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 ncü 
maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı bütçesi
ne ve aynı Kanunun 35 nci maddesinin her yıl 
Orman, Genel Müdürlüğü bütçesine konula
cak ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 
6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fık
rası hükmü; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü; 

ç) 15 . 5 .1957 tarihli 6964 sayılı Ziraat Oda
ları IBirliği Kanununun geçici 3 ncü maddesi 
hükmü; 

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununun 66 ncı maddesi hükmü 
ile bu maddeye yeni bir fıkra ekliyeıı 1187 sa
yılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 107 sayılı Motor
lu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci 
maddesi hükmü; 
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f) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkın
daki 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hük
mü; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı iik öğre
tim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinin 
(a) bendi hükmü; 

ğ) 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci 
maddesi hükmü; 

1972 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili ter
tiplerine konulmuş miktarlar dahilinde uygu
lanır. 

h) Muhafazasına lüzum kalmayan evrak 
ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26.3.1953 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümleri; 

i) Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, 
İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen 
meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 
7 nci bu maddeye ek 5 . 12 . 1928, 1366 sayılı; 
ıl3 . 12 . 1934 tarih 2609 sayılı; 10 . 3 . 1930 ta
rih, 1569 sayılı; 16 . 4 . 1933 tarih, 2143 sayılı 
ve 11 . 6 . 1933 tarih, 2304 sayılı kanunlar; 3054 
sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ncı 
ve 1 . 5 . 1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla ta
dil edilen 1379 sayılı Kanunun 5 nci madde
si; 

j) 21 . 5 . 1955 tarih ve 6623 sayılı Türk 
Havayolları Kanununun 6 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrası; 

k) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
195, 199 ncu maddeleri ile 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 nci 
maddesi hükmü, 1972 bütçe yılında uygulan
maz. 

Ancak Türk Silâhlı Kuvvetlerinde (Jandar
ma dâhil) görevli Devlet memurları ile Ordu 
hastabakıcı, hemşire ve ebelerine yiyecek yar
dımı karşılığı olarak ayda 75 lira ödenir. 

'Bunlardan Ordu hastabakıcı, hemşire ve 
ebelerin askerî tıbbiye öğrencileri gibi iaşele
rine devam olunur. Ve her ne suretle olursa ol
sun yedirilmeyen günler için kendilerine her-
hamgi bir ödeme yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(Madde 66. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla deği

şik 20 nci maddesinin (B) fıkrasında ifade edi
len tahvillere yatırılacak yedek akçeler için 
maddede öngörülen % 40 lık limit 1972 bütçe 
yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. Silâhlı Kuvvetler ile ilgili vergi muafi
yeti hükümleri : 

Madde 67. — 1972 malî yılı içinde Gümrük 
Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna giren ham-
petrolün Millî Savunma Bakanlığı veya Jan
darma Genel Komutanlığı ile Millî İstihbarat 
Teşkilâtı ihtiyaçları için yabancı memleketler
den ithali ve yabancı memleketlerden ithal edi
len veya yerli hampetrolden istihsal olunan ve 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10. pozisyo
nuna giren akaryakıt ve madenî yağların Mil
lî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı ile Millî İstihbarat Teşkilâtı ihtiyaç
ları için ciheti askeriyeye ve Millî İstihbarat Teş
kilâtına teslimi Gümrük Vergisi, Belediye Hisse
si, Damga Vergisi, Rıhtım Resmi, ithalde ve da
hilde alman İstihsal vergileri ve Hazineye, kat
ma bütçeli idarelere ve özel idare ve belediyelere 
ait her türlü vergi, resim, hare ve zamlardan ar
diye ücretlerinden müstesnadır. 

Ancak; Millî Savunma Bakanlığı veya Jan
darma Genel Komutanlığı ile Millî İstihbarat 
Teşkilâtı ihtiyaçları için muafen ithal olunan 
hampetrolden elde edilen ürünlerin ciheti aske
riyeye ve Millî İstihbarat Teşkilâtına tahsis 
olunmayan kısmı yukardaki istisnadan fayda
lanamaz. 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dahil) sa
vunma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt dı
şından ithali zorunlu bulunan savaş silâh, araç, 
makina ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış 
ve yapılacak dış alımları Gümrük Vergisine ta
bi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir 
önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1972 yılı Bütçe Kanununun Silâhlı Kuvvet
lerle ilgili vergi muafiyet hükümleri başlıklı 
madde 67 ye 1 nci fıkradan sonra, 2 nci fıkra 
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olarak ilişikteki şekilde fıkra ilâvesini arz ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Kırklareli Sinop 
Ali Alkan Nazım înebeyli 

Siirt izmir 
Abdurahman Kavak Mümin Kırlı 

Muş îzmir 
İsâ Bingöl Orhan Kor 

Bolu 
Turgut Gülez 

«27.01 Gümrük Tarife Pozisyonuna giren 
akaryakıt ve madeni yağlar Millî Savunma Ba
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve İstih
barat Teşkilâtı ihtiyaçları için, adı geçen kuru
luşlara veya onların göstereceği lüzum üzerine 
akaryaikıt ikmalini yapan müesseselere birinci 
fıkradaki muafiyet esasları çerçevesinde teslim 
edilir». 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, 27.01 değil, 27.10 olacaktır. Demin de 
27.01 olarak okunmuştu. O zaman pozisyon deği
şiyor. 

BAŞKAN — Takrire, Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, 1 nci fıkrada zaten bu mua
fiyet tanınmaktadır. 2 nci fıkra bir açıklık, sa
rahat getirmek kastı ile yapıldı. Ama ne mak
satla yapılıyor, onu sayın önerge sahipleri izah 
ederse daha iyi olacaktır tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden sayın 
Alkan. 

ALİ ALKAN (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bu önergemizdeki maksadımız şudur: Bun
dan evvelki bütçe kanunlarındaki bu maddenin 
bu şekilde tedvin edilmiş olması suretiyle, yer
li hampetrolden elde edilmiş olan bencinde bu 
muafiyet tanınmamaktadır. Bu hususta Güm 
rük Bakanlığının ileri sürmüş olduğu, bu şekil
deki bir değişiklik sayesinde, askeriyenin şark
taki birliklerine almakta olduğu ve bir sürü kül
fetle 2 000 kilometre katetmek suretiyle, Ipraş 
Rafinerisinden İskenderuna ve^ oradan da As
kerî boru hattı kanalı ile, yine Batmana gel
mek suretiyle, benzin oradan tevzi edilmekte
dir. Buna mukabil, Batman Rafinerisi yerli ham 

petrol işlemekte ve oradan askeriyeye benzin 
verilememektedir. Sebebi de, bu muafiyetten 
istifade edemiyor. 

Burada, bizim yapmak istediğimiz, bir ta
kas muamelesidir. Batmandan verilecek benzi
ne mukabil, İpraştan Batı bölgelerine benzinin 
verilmesini sağlamaktır. Yani, burada askeriye
nin İpraştan, İskenderuna ve Batmana kadar 
yapacağı navlun masrafı ortadan kalkacak, bu
na mukabil Batman Rafinerisinin işlemiş oldu
ğu benzinin şarktaki kullanılma miktarı az ol
duğu için, orada stok artımı oluyor ve bunun 
da garba tekrar nakledilmek durumu doğuyor. 
Yani, biz askeriye için benzini İzmit'ten alıyor 
Şarka götürüyoruz, Batmandaki benzini de tek
rar Garba sevk ediyoruz. Bu şekilde büyük bir 
millî israf doğuyor. 

O bakımdan, bu şekildeki bir fıkra ilâvesi 
ile bu husus formüle edilecek ve bu şekilde bir 
israf önlenmiş olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet?.. Katılıyor. 
Komisyon?.. Katılıyor. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, takririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın İnkaya. 
OEMALLETİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Esasında mevcut madde bu meseleyi halle

diyor. Böyle bir önerge vermeye lüzum yok. 
Ama, lüzum olsa dahi, arkadaşımızın" söylemiş 
olduğu hususlara katılmaya imkân yok. Çün
kü, İpraş Rafinerisi de, Batman Rafinerisi de 
(Ipraş bugün millî bir rafineri olmamakla, be
raber, 1972 yılının sonlarına doğru, zannediyo
rum önümüzdeki günlerde millî rafineri haline 
gelecek.) Millî rafineri ve Türkiye Petrolleri
nin zaten İpraşla ortaklığı mevcut. 

Şimdi, buradaki bu «ciheti askeriye'ye akar
yakıt verme» meselesi, kendi bünyesi içerisinde 
halletmesi mümkün. Ancak, arkadaşımızın söy
lediği nakliyeden doğan 5 - 6 milyonun heba 
edildiği ve buna mani olmak için böyle bir 
muafiyetin tanınması suretiyle, Batmandaki 
akaryakıtın, depolarda stokları da mevcut sa, 
askeriyeye verilmesi ve buna mukabil de Tür
kiye Petrolleri ipraştan bu verdiği kadar alma
sı hususunda bir imkânı sağlamak içindir. 
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Şimdi burada, bu 5 - 6 milyon nakliyeye gi
diyor gibi gözüküyor. Bu 5 - 6 milyonun §u şe
kilde halli mümkün; Batman'dan eğer imkânı 
varsa, ciheti askeriyeye Türkiye Petrolleri akar
yakıt verebilecekse, Batmandan satın alması 
mümkündür ciheti askeriyenin ve parasını Tür
kiye Petrollerine ödemek suretiyle alması müm
kündür. Bu 5 - 6 milyon fark, bütçeden ciheti 
askeriyeye verilen 5 - 6 milyonun Türkiye Pet
rolleri bütçesine gitmesi gibi bir durum vardır 
M, yine Devleltin bir kesiminden, Devletin di
ğer bir kesimine gidecektir. Bunun bir zararı 
olmayacaktır ve bu itibarla bu takrire lüzum ol
madığı gibi, varsa dahi bu şekilde iç bünyede 
yapılacak bir anlaşma ile halledilecektir. Ha
zinenin bunda bir kaybı yoktur. Bu itibarla, 
böyle bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Takririn lehinde ve aleyhinde 
konuşuldu. Takrire, Hükümelt ve Komisyon ka
tılıyor. 

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

Kabul edilen takrirle birlekte maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 63. — Katma bütçeli idarelerin dış 
borçlarını, genel bütçeden yapılan Hazine yar
dımlarından tediye vâdelerinde nakden veya he-
saben tahsil ve tediye etmeye veya ettirmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 69. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı genel bütçeli idarelerin bütçelerindeki 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinde 
yer alan ödenekler toplamından (Devlet borç
lan hariç) her kuruluş için yüzde 10 kesil
miştir. 

Her bölüm ve maddeden ne miktar kesinti 
yapılması gerektiği hususunda yukarki fıkra 
esasları saklı kalmak üzere Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmiştir. 

Gelir kaynakları tahakkukunun daha yük
sek harcamalara fiilen imkân vermesi halinde 
savunma enfrastürktür ve savaş gereçleri ile 
ilgili ödeneklere öncelik verilmek kaydı ile yu-

karıki fıkra esasları dâhilinde bu kesintiler top
lamını yüzde 8 e kadar indirmeye Bakanlar Ku
rulu yetkilidir 

Bu madde hükmü katma bütçeli idarelerin 
1972 yılı bütçe Ödenekleri için de uygulanır. 

1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin uygu
lanmasında 1972 yılı Bütçe Kanununu 1 nci mad
desinde yazılı ödenekler nazara alınır. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, madde üze
rinde söz mü istiyorsunuz? 

ALİ ŞAKIR AĞANOĞLU (Trabzon) — 
Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bu madde ile Hükümete verilmek istenen 

yetki, % 10 kısıntı, carî giderler içerisinde per
sonel maaş ve istihkaklariyle 1972 malî yılı 
içinde ödenecek Devlet borçlarına şamil olma
mak üzere ancak uygulanabilir. Bunun, tescil 
ve tashih edilmesi için söz aldım. Saygılar su
narım. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, buyurun Sa
yın Karavelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; aslında bu 
hükme ithiyaç olmadığı aşikârdır. Bildiğiniz 
gibi ödenekler Maliyece azamî sınırları tespit et
mek için konur. Daima alt sınırlarda tutabil
mek, bütçe yetkililerinin görevleri arasındadır. 
Şimdi, bu fıkra buraya konurken, bütçenin yük
sek sanılan, yüksek gösterilen hudutlarını dü
şürmek ve bir ölçüde de Maliyeye tasarruf im
kânları vermek için bu hüküm düzenlenmiştir; 
ama gerçekçi olarak hükmü tahlile ihtiyaç var
dır. 

Sayın arkadaşlarım, bildiğiniz gibi (A/l), 
(A/2), (A/3) cetvelleri de hükmün şümulü için
dedir, istisnaları hariç. Yani, Devletin kanun
la sınırlanmış carî harcamaları; maaşlar, öde
nekler bu hüküm içerisindedir. Bunun uygula
ma kabiliyeti var mıdır? Devlet borçları için 
hususî hüküm konmuştur, diğer maddeler için 
hüküm konmamıştır. Kanunla düzenlenmiş öde
nekler % 10 kesintiye tabi tutulabilir mi? Tu
tulamaz. Sayın Bütçe Komisyonu Başkanının 
bütçeyi takdim nutkunda yer aldığı gibi, büt-
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çe 5 milyar liralık tasarrufa tabi tutulmuştur, 
yorumu yanlıştır. Uygulama kabiliyeti yoktur. 
Buna aldanmamalıyız. 

Aslında, sadece kesintiye tabi tutulabilecek
ler, maalesef hiç istenmediği halde yatırımlar
dır. Biz, günlerden beri yatırımlar kısıntıya tu
tulmasın, yatırımlara öncelik verilsin, yatırım
lara öncelik verildiği için bu bütçeyi tatminkâr 
buluyoruz ve savunuyoruz diyoruz ve bütçenin 
bilhassa yatırımlara makas atacak olan % 10 
unu kısıntıya tabi tutuyoruz. Bu bir zorunluk-
tur; ama gerçekçi olmak lâzımdır. 

Şimdi bu konuşmayı niçin yapıyorum? Ar
kadaşlar, yeni bir hava gelişiyor; gelir kanun
larını ortaya koymaya lüzum yok, bütçe denk
tir. Şimdi, bilhassa % 10 luk bir kısıntıya tabi 
tuttuktan sonra bütçe denk hale gelmiştir, ge
lecektir, munzam gelire ihtiyaç yok, vergi ka
nunlarını düzenlemeye ihtiyaç yok, -düzenlen-
mese de olur gibi bir görüntü meydana geliyor. 
Bu, katiyen yanlıştır. Kesin olarak yanlıştır. 
Aslında, bütçenin gelir cetvelleri, henüz kabul 
edildiği halde bir esasa bağlanmamıştır. En 
kaypak durumda olan ,en ele gelmez halde olan 
bütçenin gelir cetvelleridir. Gerçekçi olalım ve 
bilelim. Maliye bunu açıklamak istiyor. Fakat 
Senatoda bir anlayış görmüyorum ben, hatta 
Parlâmentoda bir anlayış görmüyorum. 

Şimdi, bütçe denk düzenlendiği zaman, bir 
15 nci madde vardı; bildiğiniz gibi 15 nci mad
de, memur terfilerini dondurmak için düzenlen
miş bir madde idi, kabul edilemezdi, Komisyon
da çıkarılmıştır. Bu çıkarılma ile denk diye dü
zenlenen bütçede bir açık hâsıl olmuştur. En az 
- 500 milyonluk bir açık 15 nci maddenin çık-
masıyle kendiliğinden hâsıl olmuştur. Bütçe 
denk olsaydı, bile, çok samimî olarak denk ola
rak tanzim edilmiş olsaydı bile bu açık meyda
na gelmiştir. 

Ayrıca; son para düzenlemesinden dolayı, 
döviz kurundan dolayı Sayın Maliye Bakanı 
defalarca ifade ettiler, 575 milyon lira seviye
sinde bütçe bir gelir kaybetmiştir. Bu da bir 
açıktır. Yatırımlar, geçen seneki seviyenin bi
raz üstünde düzenlenmiştir; daima överek kay
dediyoruz, ifade ediyoruz. Ama şunu dikkatten 
uzak tutamazsınız; geçen seneki fiyatlarla bu 
seneki fiyatlar arasında Devletin resmî rakam
ları perakende fiyatlarda % 16, toptan eşya fi

yatlarında % 23 fark var. Nerede kaldı sizin 
yatırımlara kattığınız munzam ilâveler? Bu, ya
tırımlara ve carî masraflara intikal etmeyecek 
midir? 

Bütçenin şişkinliği... Arkadaşlar, bunda çok 
samimî olalım, çok rica ederim. Geçen seneki 
bütçe, bugün fiilen 47 milyar da kapanıyor. 47 
milyarda kapanıyor, siz 1972 bütçesini 45 mil
yarda düzenlemek, takdim etmek istiyorsunuz. 
Birbirimizi kandırmayalım, kamuoyunu kandır
mayalım. 47 milyarla kapanan 1971 bütçesinin 
üstüne 57 milyarla - aynı ölçüler içerisinde, 
fonlar dahil - bir bütçe düzenleyebiliyorsak, bu 
samimîdir, doğrudur derim ben. Yoksa 45 mil
yara, 51 milyara düşürülmüştür... Bu, olmaz. 

Yan ödemeler meselesi halledilmemiştir. Yan 
ödemeler meselesi Devlete yüzmilyonlar getire
cektir. Devleti bu külfetle karşıkarşıya bıraka
caktır. Bu konu zaruridir. Uygulamayı bir ay 
durdurursunuz, iki ay durdurursunuz, sonra ne 
yaparsınız yani? Yan ödemeler meselesi, 500 
milyon seviyesinde, 800 milyon seviyesinde, çok 
temenni ederim asgari seviyede tutulsun. Şuna 
inanırım ki, ne kadar asgari seviyede tutulur
sa, Personel Kanunu o kadar az dejenere edilmiş 
olur, o. kadar âdil uygulanmış olur; ama yan 
ödemelerin uygulanmasından dolayı bir yüz 
milyonlar gene bütçeye gelecektir. 

Şimdi, bütçenin hali böyle iken, bütçeyi 5 
milyar tasarrufa tabi tutuyoruz, bütçeyi denk 
hale getiriyoruz, bütçenin külfetlerini azaltı
yoruz demek mümkün müdür? Bütçeyi destek
liydim, Hükümeti destekliydim; ama gerçekle
ri de bilelim, aldatıcı olmayalım. Yeni gelir 
kaynakları bulmaya, yeni gelir kanunlan çı
karmaya mecburuz. Gelir için de mecburuz, 
sosyal adaleti sağlamak için de buna mecbu
ruz, yatırımları yaparak işsizliği önlemek için 
de mecburuz. Niçin gerçekçi olmuyoruz? Bu 
mecburiyetimizi biz idrak ederken, istikrarı da 
savunuyoruz. Çünkü, Türk ekonomisinin asıl 
karakteri, plan içinde öngörülen gelişme, yani 
istikrar içinde gelişme esastır. Yatırım + is
tikrar gelişmeye optimum denge sağlayacak
tır. Bundan kaçmamayız. Hem maliyeciler ola
rak, hem de oylarını veren parlamento üyeleri 
olarak durumu gerçek noktalariyle değerlen
direlim. Yoksa, ufak tefek bir bütünlük içinde 
düşünülmeyen mütalâalarla durumu hafiflet-
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mek istemeyelim, yanıltmayalım kamuoyunu ve 
yamlmayalım arkadaşlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir 

önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bütçe üzerinde gerek Karma Komisyonda 

gerek Genel Kurulda muhtelif vesilelerle söz 
alarak zaman ve imkân ölçüsünde arz ve iza
hına gayret ettiğim veçhile, millî ekonomi ve 
malî politika gerçeklerine tam uygunluğu ol
mayan 1972 yılı Bütçesi; gelir ve gider bakı
mından calibi dikkat rakamlara sıçramış, ger
çekten dengesiz, eniflaislyonu tacil ve teşvik edi
ci eğilimli, genel ve katma bütçeli idarelerin 
kamu hizmet ve faaliyetlerine muhassas ödenek 
miktarları ve bunların carî yatırım ve trasnfer 
harcama grupları itibariyle de gayri mütevazin 
bir manzara göstermektedir. 

Bu durum muvacehesinde, genel ve katma 
bütçelerdeki ödeneklerden, bölüm ve maddele
rin kendi husussiyetlerine göre, ayrı ayrı tespit 
edilecek uygun miktarlarda tenzilât yapılarak, 
1972 yılı gider bütçelerinin daireler itibariyle 
makul seviyelere indirilmesi ve filhakika kon
solide gider bütçesinin, G.S.M.H. ya göre ger
çekleştirilebilecek miktara kadar düşürülmesi 
zarureti aşikârdır. Ancak; gider bütçelerinden, 
böyle prensiplere dayanan sistemli bir tespit ve 
tenzilât yapılması için, elde, bütçeye tertip 
plânına uygun tahlil tabii ve rakamları bulun
madığı gibi mevcut müzakere şart ve zamanının 
da kifayetsiz olduğu bir gerçektir. 

Her ne kadar Karma Komisyon, 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına eklediği 69 ncu mad
de ile, ödenekler toplamından seyyanen % 10 

kesmek suretiyle, bir ölçüde böyle bir düşüşü 
gerçekleştirmeyi derpiş etmek istemişse de, 
madde metni, gayeyi, kesin ve bütçe kaide ve 
prensiplerine göre halletmemiştir. 

Şu anda mevcut imkânsızlıklar dikkate alı
narak, bazı belli mahzurları olabileceği bilinmek
le beraber, faydalarının çokluğu nazara alına
rak, sözü geçen 69 ncu maddenin, kesinlikle ifa
de olunup tatbikata daha yararlı olabilmesi için, 
hiç olmazsa, aşağıdaki şekilde değiştirilerek, 
konsolide gider bütçesinin, yuvarlak olarak, 
(52, 0) milyar liradan (5,2) milyar lira düşüle
rek (46,8) milyar liraya indirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

Madde 69. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı Genel Bütçeli idarelerin bütçeleri ile katma 
bütçeli idarelerin 1972 yılı bütçelerindeki (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinde yer alan 
ödenekler toplamından, % 10 kesilmiş ve 1972 
genel ve katma (konsolide) bütçeler toplamı iti
bariyle, bütçe ödeneği, % 10 kesinti ve harcan
masına mezuniyet verilen ödenek miktarları, 
ilişik tabloda gösterilmiştir. 

Genel ve katma bütçeli idarelerin (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinin kendi bö
lüm ve maddelerindeki ödeneklerden, ne miktar 
kesinti ve aktarmalar yapılması ve düzenleme
lerde bulunulması gerektiği hususuna, yukarda-
M fıkra esasları saklı kalmak üzere, Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin uygu
lanmasında, bu maddeye ilişik tabloda konsolide 
(Harcamasına mezuniyet verilen ödenek) topla
mı nazara alınır. 
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T A B L O 

(A/1) (A/2) (A/3) 
Cari harcamalar Yatırım harcamaları Sermaye teşkili ve transfer harcamaları T o p l a m 

Harcanmasına Harcanmasına Harcanmasına Harcanmasına 
mezuniyet veri- mezuniyet veri- mezuniyet veri- mezuniyet veri-

B ü t ç e s i Bütçe ödeneği % 10 kesinti len ödenek Bütçe ödeneği % 10 kesinti len ödenek Bütçe ödeneği % 10 kesinti len ödenek Bütçe ödeneği % 10 kesinti len ödenek 

Genel bütçe 24 170 843 789 2 417 084 379 21 753 759 410 4 368 926 087 436 892 608 3 932 033 479 21 772 309 167 2 177 230 917 19 595 078 250 50 312 079 043 5 031 207 904 45 280 871 13£ 
Katma bütçeler 2 226 798 562 222 679 856 2 004 118 706 5 089 323 204 508 932 320 4 580 390 884 1 061 664 636 106 166 464 955 498 172 8 377 786 402 837 778 640 7 540 007 762 

Toplam 26 397 642 351 2 639 764 235 23 757 878 116 9 458 249 291 945 824 928 8 512 424 363 22 833 973 803 2 283 397 381 20 550 576 422 58 689 865 445 5 868 986 544 52 820 878 901 
Hazine yardımı 6 721 525 337 672 152 534 6 049 372 803 6 721 525 337 672 152 534 6 049 372 80S 

Konsolide 26 397 642 351 2 639 764 235 23 757 878 116 9 458 249 291 945 824 928 8 512 424 363 16 112 448 466 1 611 244 847 14 501 208 619 51 968 840 108 5 196 834 010 46 771 506 098 
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BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve Ko
misyon katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, Yüce Sena
to'ya bazı bilgiler arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalnız, sayın 
Atayurt takririni izah için söz talebetmiştir, is
terseniz daha sonra izah buyurun? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — Hay
hay efendim. 

BAKAN — Saym Atayurt, takririnizi izah 
edeceksiniz, buyurun. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın Senatörler. 

1072 Bütçe kanun tasarısının can alıcı bir 
maddesi olan 69 ncu madde üzerinde bu takriri 
arz etmemin gerekçelerini vermiş bulunduğum 
önergede esas noktalar itibariyle beyan ve ifade 
etmiş durumdayız. 

Karma Komisyonda cereyan eden müzakere
lerde genel ve katma bütçelerin ve dolayısiyle 
konsolide gider bütçesi ile gelir bütçesinin esas 
strüktür ve bünyesinde herhangi bir ciddî deği
şiklik ve operasyon yapılmış bulunduğu iddia edi
lemez. Ancak, müzakerelerin sonuna gelindiği bir 
anda, rakamlar toplandığında, gelir - gider muva
zenesi üzerinde durulduğunda, hakikaten bütçe
nin geçmiş yıllar tatbikatı da dikkate alınmak 
suretiyle, kabarık bulunduğu gibi bir noktai na
zar Karma Komisyona hâkim olmuş ve bizzarur 
69 ncu madde tedvin edilmek suretiyle kanun ta
sarısının 1 nci maddesindeki giderlerden seyya
nen % 10 indirilmesi suretiyle bir denkleşme te
mayülü belirmiştir. 

Hakikatte, normal olan durum, bütün daire ve 
teşekküllerin - ister genel bütçeli olsun, ister kat
ma bütçeli olsun - bölüm ve maddeleri müzakere 
edilirken, her birisinin ödeneği üzerinde mevcut 
duruma g1öre gereken tenzil, ilâve ve aktarma
ların yapılarak her bütçeyi kendi içerinsinde hal
letmek ve sonradan bunları konsolide etmek esas
tı. Fakat, bütçe tertip planına göre neticeye va
rıldığında tahlil tabloları mevcut olmadığı için 
böyle bölüm ve maddelerin hangisinden daha az, 
hangisinden daha tenzilât yapılması lâzım gele
ceği fikrinin tespitine imkân hâsıl olmadığı için 

dir ki, Karma Bütçe Komisyonu, bütün ödenek
lerden , Devlet borçları hariç olmak üzere, cari 
olsun , yatırım olsun, transfer harcamaları ol
sun % 10 tenzilât yapma prensibini 69 ncu mad
denin ilk fıkrası ile kabul etti. Fakat bu maddeye, 
sonradan gelen fıkralara da bu % 10 tenzilâtı ke
sin ve kati bir şekilde yapmamak suretiyle Hü
kümete bazı yetkiler tanıdı ve bahusus gelir ta-
hakkukatınm daha fazla harcamalara imkân ver
mesi suretiyle bu miktarın % 8'e kadar olabile
ceği noktasını tespit etti. 

Yine 69 ncu maddenin en son fıkrası ile de 
Merkez Bankasına avans için % 15 oranında ya
pılacak müracaaatta, burada yaptığı tenzilâtı de
ğil, kanun tasarısının 1 nci maddesindeki miktar
ları esas aldı. 

Bütçe tatbikatında, şüphesiz Hükümetlere bir 
takım elastikiyetler verilmesi ve oynak ekonomik 
zeminlerde ve fiyat dalgalanmalarının bulundu
ğu mekânlarda hükümetlerin bazı ekonomik ve 
malî tedbirler alarak enflâsyonist eğilimi durdur
ması ve fiyat dalgalanmalarını önlemesi, yani ge
lişmelerin istikrar içinde devam etmesini sağ
laması âcil ve yerinde tedbirler alınması için 
teçhiz olunması sarureti aşikârdır. 

Biz, 69 ncu maddeyi, bütçe tekniği ve imkân
ları ölçüsünden ele alarak daha kabili tatbik bir 
hale ifrağ için üç fıkra halinde tespit ettik. Bu 
mütehavvil indirme oranını, mutlak surette % 10' 
a irca ettik. Ancak, bu % 10 içerisinde (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dahil bölüm ve mad

delerde gerekli tenzilât, aktarma ve yeni düzenle
meleri yapmayı Hükümetin yetki ve kararlarına 
bıraktık. Ayrıca, Merkez Bankasına müracaat
ta da 52 milyar lirayı değil, 46,8 milyar liraya 
düşecek olan bütçe rakamının esas alınması lâ
zım geldiği tezini ifade ettik. Eğer, elimizde ha
kikaten tevhit edilmiş tahlil tabloları mevcut 
bulunsa idi, personel giderleri gibi, aktedilmiş 
mukaveleler gibi, Devlet borçlan gibi üzerlerin
de her hangi bir tenzilât yapılmaması lâzım ge
len miktarları orada ifade ederek... 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, on dakikalık 
takyide tabi bulunuyorsunuz, ona göre konuşma
nızı rica edeceğim efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Başüs-
tüne Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

Bu itibarla, bunların ancak, tâyin ve tesbiti, 
genel bütçe rakamı üzerinde Hükümetin seyyal 
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bir tatbikat icra ederek gerekli düzenlemeleri 
yapmasına istinadetmektedir. Şüphesiz, G9 ncu 
maddenin tasarıda yer alan şekli ile olan mah
curları dikkate alındığı takdirde, bendenizin 
teklif etmiş olduğu 69 ncu madde metninin daha 
&z mahzurlu olacağını düşündüğüm için bu tek-
-üii yapmış bulunuyorum. Bütçenin, önceden bel
li bir rakamın harcanmasına mezuniyet vermesi 
prensipinden hareket edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; gelirler bakımından 
vaki olan durumları arz etmiştim. Bundan ev
velki 62 ve 63 ncü maddeler vesilesiyle. Bilfarz, 
meselâ belediye gelirleri, özel idarede Emlâk 
"Vergisi ile uğranılan kayıplar bakımından bun
ların gerçekleşmesi imkânlarının zorluğunu izah 
^etmiştim. Aynı zamanda Malî Denge Vergisinde 
Geçici Komisyonca kabul edilmiş bulunan % 8 
<den % 3 e iniş ve netice itibariyle bürüt yerine 
:net müddeabihin esas alınması, bu tahakkukla
rın yapılması ve bunlardan 2 milyar 150 milyon 
lira kadar bir kayıp olabileceğini ve yine 15 nci 
madde için - Sayın Karavelioğlu burada ifade 
ettiler - terfilerin serbest bırakılması neticesin
de tekrar 5 - 6 yüz milyon liralık lâakal, ortala
ma buraya bir harcama zorunluluğu gireceğini 
Saym Karavelioğlu belirttiler. Bütün bu mülâ
hazaları teemmül etmek suretiyle belli bir rakam 
üzerinde durulmasının pratikte faydalı olacağı 
:mülâhazasiyle bu takriri takdim etmiş bulunu
yorum. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Saym Ke

mal Yılmaz, niçin katılmadığınızı izah edecek
siniz. Buyurun efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Saym 
Atayurt'un takririnde bir katiyet ifade eden, 
yani 46 küsur milyara indirmek isteyen teklifi, 
şimdiye kadar bütçelerimizin gelişi itibariyle 
^uymamaktadır. 

1969 bütçe yekûnu, ki seneleri içerisinde ye
tti ek ödenekleri almıştır, 27 milyar 774 kü-
c"? milyon, 1970 Bütçesi 34 milyar 604 milyon 
küsur, 1971 Bütçesi 41 milyarı aşmış durumda 
ve 1972 Bütçesi ise bildiğiniz gibi 52 milyara 
yaklaşmaktadır. 

Şimdi, seyir takibedildiği takdirde, hemen 
hemen 7 milyar civarında her sene bütçeleri
mizde bir inkişaf olmaktadır. Bu şeneki bütçede, 

bu 7 milyarı aşan kısımda Hükümet, yeni vergi 
tedbirleri ile gelmiş. Bu vergi tedbirlerinin he
nüz ne olacağı, Yüce Meclislerce ne şekilde bir 
karara varılacağı da belli olmadığı için Bütçe 
Karma Komisyonu, bütçeye ve bilhassa Bakan
lar Kuruluna bir elastikiyet, bir yetki vermek 
halamından 69 ncu maddeyi getirmiştir. 

Şimdi, bazı arkadaşlarım bu getirilen 69 ncu 
madde ile, gerek Devlet borçlarında ve gerekse 
personel masraflarında tasarruf edilemiyeceği 
mülâhazasını serdettiler. Haklıdırlar; ama eğer 
bütçe raporumuz tetkik edilirse görülecektir ki, 
orada da Bütçe Komisyonu bazı temennilerle 
gelmektedir. Bilhassa, carî masraflarda tasar
rufa gidilmesi yanında en ehemmiyet verilmesi 
lâzım gelen, Devlet dairelerinde münhal olan 
kadrolara yeni tâyin yapılmamasını ve bilhassa 
torba kadro ile intibakları temin maksadı ile ve
rilmiş olan kadroların yerine yeni kadroların 
alınmasını, bilhassa bakanlıklardaki kadroların 
ciddî bir reorganteasyona tabi tutulmasını te
menni etmiştik. Sayın Bakan da Bütçe Komis
yonunda verdiği izahatta, bu Bütçe Komisyonu
nun temennisine iştirak ettiğini ifade etmişti. 
Bu maksatladır ki, bu 69 ncu maddeyi getirmiş 
bulunuyoruz. 

Şayet 69 ncu maddeyi getirmese idik, bütçe 
rakamları bir katiyet kesbedecek, gelir imkân
ları bulunmadığı takdirde - biraz önce arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi - aksine olarak bütçe bir 
muvazenesizlikle karşı karşıya gelecekti. Bu ba
kımdan, bu 69 ncu madde Hükümete bir yetki, 
bir elastikiyet vermekle beraber bütçede de bir 
muvazene unsuru olmaktadır. 

Bu bakımdan Bütçe Karma Komisyonunun 
getirmiş olduğu maddenin aynen kabul edilmesi 
hususunda yardımlarınızı rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Takrire Hükümet katılıyor mu 

efendim? 

BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜRÜ TURHAN KIVANÇ — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Takrire, Hükümet ve Komis
yon katılmıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
le-/... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 
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69 ncu maddeyi okunan seldi ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 70. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 71. — Bu kanunun, 
a) Kendi Meclisleri ile iMli hükümlerini 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları, 

b) Sayıştay ile ikili hükümlerini Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
* ur u.tur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde© söz isteyen sa
yın üye?. Sayın Atayurt, buyurun efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendini, 
bendeniz bu madde üzerinde değil, demin oyla
nan 69 ncu madde hakkında bendenizin yazmış 
olduğu metnin sayın arkadaşımız tarafından 
okunmadığıdır. Zapta geçmesini rica edece
ğim. 

BAŞKAN — O, zapta geçer efendim, Ka
nunlar Müdürlüğü dosyaya aldı; o zapta geçer 
efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenle.'... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Bilgen, bir takririniz var, tekriri mü

zakere talep ediyorsunuz; fakat takririnizde is
tediğiniz husus, Tüzüğümüzün tekriri müzakere 
hakkındaki, maddesine uygun düşmüyor. Sizin 
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takririniz bir değişiklik, bir ilâve talep ediyor. 
Takrirde söylediğiniz gibi, bize verilmiş de mu
amele görmemiş her hangi bir önerge mevcut 
değildir. Bu itibarla, takririnizi oya koymam 
mümkün değildir. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Müsaade ederse
niz izah edsyim? 

BAŞKAN — Neyin izahı efendim, takririniz 
Tüzüğe uygun değil; ama usul hakkında söz is
terseniz verebilirim ancak. Yani Tüzük madde
sine uygun olduğunu ispat etmek için söz ister
seniz veririm; ama benim izahımı kabul ederse
niz, bu verdiğiniz önerge bu sekliyle tekriri mü
zakere hakkındaki maddemize uygun düşmemek
tedir. İsterseniz Tuzüçümüzün maddesini bir 
kere okuyayım, daha iyi aydınlanırız efendim. 

«Madde 77. — Bir tasarı veya teklifin kesin 
olarak oylanmasından önce, komisyon veya bir 
üye, tasan veya teklifin bir veya birkaç mad
desinin hatalı olarak kabul edildiğini ileri süre
rek gerekli değişikliğin yapılmasını isteyebi
l i n 

Hatalı kabul edilmiş bir maddemiz yok. Si
zin önergeniz maddeye bir ilâve istemektedir. 
Bu itibarla mümkün değildir efendim. 

Bugünkü programımızın öğleden evvelki kıs
mı tamamlanmıştır. Eer ne kadar devam edil
mesi hususunda bir notumuz mevcut ise de, öğ
leden sonra daha çok sayın üyenin bulunduğu 
bir celsede parti gruplarının görüşlerini alma
mız daha uygun düşmektedir. 

Bu itibarla 14,30 da tekrar toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,30 
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İKİNCİ OTURUM 

O : 2 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin ikinci Otu- rumunu açıyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Başkan
lığının; çırak kalfa ve ustalık kanunu teklifinin 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
3 er üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair tezkeresi (2/13, 3/60) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi

lip Cumhuriyet Senatosuna gönderilen «Çırak 
kalfa ve ustalık kanunu teklifi» nin bir an ev
vel görüşülmesini temin maksadı ile, havale 
edilmiş olduğu Malî ve iktisadî işler, Anayasa 
ve Adalet, Millî Eğitim, Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plan Komisyonlarından üçer üye alınmak 
sureti ile kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Malî ve iktisadî İşler 
Komisyonu Başkanı 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

BAŞKAN— Çırak, kalfa ve ustalık kanunu 
teklifinin, havale edilmiş olduğu Malî ve ikti
sadi işler, Anayasa ve Adalet, Millî Eğitim, (Sos
yal işler ve Bütçe Plan Komisyonlarından üçer 
üye seçilmek sureti ile kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesi talebedilmektedir. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Grub başkanlıklarının, 15 . 2 . 1972 Salı 
ve 17 . 2 .1972 Perşembe günleri yapılacak bir
leşimlerin ara vermeye dahil edilmesine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Geceli gündüzlü devam eden müzakereler 

dolayısiyle üyeler yorulmuştur, ivedi bir konu 
da yoktur. 

15 . 2 . 1972 Sah ve 17 . 2 . 1972 Perşembe 
günü yapılacak birleşimlerin ara vermeğe dahil 
•edilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu 
Başkanı 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 
Millî Güven Partisi 

Grup Başkanvekili 
Urfa 

i. Etem Karakapıcı 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Kars 
Mehmet Hazer 

Millî Birlik Grupu1 

Başkanı 
Tabiî üye 

Fahri özdilsk 
Kontenjan Grupu Başkanı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fahri Korutürk 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) (De
vam) (1) 

BAŞKAN — 1972 Malî Yılı Bütçe Kanun 
tasarısının tümü ve maddeleri üzerindeki görüş
meler bitmiştir. Şimdi, içtüzüğümüzün 74 ncü 
maddesi gereğince işlem yapılacaktır. 

Ancak içtüzüğümüzün 74 ncü maddesi, mad
delerin müzakeresi bittikten sonra bir lehte, bir 
aleyhte iki sayın üyeye söz verilmesini âmir 
bulunduğu halde, on senelik tatbikatımızda 
grupların görüşlerini müzakerelerin sonunda da 
bildirmeleri ve buna fırsat ve imkân hazırlama
ları için her grup sözcüsüne söz vermek şeklin

di ) 10 S. Sayılı basnıayazı 1.2. 1972 tarihli 
25 nci Birleşim tutun ağının sonuna eklidir. 
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de bir teamül husule gelmiştir. Bu teamül gere
ğince, 74 ncü maddenin bütçe müzakereleri için 
meydana gelmiş olan bu teamülü gereğince iş
leme devam edeceğiz. 

Şimdi, Millî Güven Partisi Grubu adına sa
yın Fehmi Alpaslan bütçenin müzakereleri so
nunda, tümü üzerinde partisinin görüşlerini 
açıklayacaktır. Sayın sözcüler bundan evvelki 
müzakerelerde olduğu gibi muayyen zamanla 
takyit edildiklerini lütfen hatırlasınlar. 

Buyurunuz efendim. 
M. G. P. GRTJPU ADINA FEHMİ ALPAS

LAN (Artvin) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze
rinde Millî Güven Partisi Cumhuriyet Senato
su Grupu adına son konuşmayı yapmak üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bu konuşmamız da hiç şüphesiz gerçekçi ve 
yapıcı olacaktır. 

Bu konuşmamız, Grub Başkanvekilimiz Urfa 
Senatörü Sayın Doktor ibrahim Etem Karaka-
pıcı tarafından takdim edilmiş bulunan bütçe
nin tümü üzerindeki grub görüşüne sadık kalı
narak, bütçe müzakerelerinde ortaya konan gö
rüş ve cevapları ile on günlük bütçe görüşme
leri sırasında cereyan eden önemli olaylara özet 
halinde değinmek suretiyle Yüce Heyetinize 
takdim edilecektir. 

Değerli senatörler, 

Millî Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grubu, dar parti görüşlerine yer vermeden, ya
pıcı ve gerçekçi bir tutum içinde incelediği 
1972 yılı bütçesinin müzakerelerini de aynı duy
gu ve görüşle takibetmiş ve millî menfaat ve 
memleket gerçekleri ile ilmin ve akim gerek
tirdiği tenkit, temenni ve tedbirleri dile getir
meye çalışmıştır. 

Müzakeresini yaptığımız bütçeyi Yüce Mec
lislere takdim etmiş bulunan Hükümetin kuru
luş şekil ve şartları ile bu kuruluşa yol açan 
olayları değerinde tutarak yaptığımız ve taki-
bettiğimiz konuşmalarda, millî hayat için önem 
taşıyan müsamaha, güven ve ümitlerimizi, 
mümkün olduğu derecede kamçılamaya çalıştı
ğımızı lütfen kabul buyurursunuz. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu politik, sos
yal ve ekonomik bunalımdaki temel sebepleri, 
bunların müsebbiplerini, ilim ve hakikat yönün-

[ den çok iyi bilen ve bu meseleleri muhtelif ve
silelerden faydalanarak tedbirleri ile birlikte 
kamuoyuna ve büyük milletin temsilcisi Yüce 
Meclislere sunmuş bir siyasî teşekkülün grubu 
olarak hem de en açık, en cesur ve en rahat 
şekilde söz söylemek hak ve imkânına sahibol-
mamıza rağmen, geldiğimiz, daJha doğru deyimle 
getirildiğimiz noktada, şahidi olduğumuz bir
çok sorumsuz davranışlar karşısında bile iyi 
niyet ve sorumluluk duygularımızı kendimiz
den uzaklaştırmadık. 

Sitem, serzeniş ve esprilere dayalı sözlerimiz 
olmuş ise, manasında tutulması icabeden bu söz
lerimizin milletçe vaki şikâyetleri def ve özle-

I nen şartları temin maksadına matuf olduğunu 
hassaten belirtmek isteriz. 

Fakat, üzülerek arz ve ifadeye mecburuz ki, 
bu bütçenin müzakereleri, içinde bulunduğu
muz şartları, gerilere iterek hedefe varma yö
nünden arzulanan ve ziyade ümit veren bir hü
viyet arz etmemiştir. 

Özellikle bütçe müzakelerinin görüşülmesi 
sırasında cereyan eden bizim dışımızdaki siyasî 
faaliyetlerde «hafızai beşer nisyan ile malûl
dür» sözüne fazlasıyle bel bağlanmış olduğunu 
müşahade etmiş bulunmak bizi düşündürmeye 
devam etmektedir. 

Bu bütçe müzakereleri sırasında, henüz de
vam etmekte olduğunu gördüğümüz ve edece
ğini tahmin ettiğimiz yıkıcı faaliyetlerin ta-
mamiyle ezilip kökünden kazınacağına dair 
huzur ve güven veren kanunî, idarî, sosyal ve 
ekonomik tedbirlerin tam olarak alındığı kana
atini elde edebilmiş olmadığımız için müteessi
riz. 

Bu bütçe müzakereleri vesilesiyle, yeni Hü
kümetin, genellikle art düşünceler ve memleket 
bünyesine uymayan ve millî çıkarlara aykırı 
hayalî davranışlar peşinde olmadığına inan
makla beraber; büyük inanç, yetenek, cesaret, 
azim ve sebat bekleyen sorunlarımızın kısa za
manda halledileceği yolunda kesin kanaat ve 
sağlam bir ümit bulduğumuzu söyleyemiyorsak 
bunu her düşüncenin ötesinde vatan ve millet 
selâmet ve saadetine olan titizliğimize bağlama
nızı istirham edeceğiz. 

Yine bu bütçe müzakereleri vesilesiyle, Hü
kümet dışındaki faaliyetleri değerlendirirken, 

I anlamını yüksek dirayetinize tevdi eyleyeceğim 
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bir sözle yetineceğim. Aziz arkadaşlarım; «ma
zinin süngeri, istikbalin meşalesi olamaz.» 

Maziyi, acı - tatlı, aydınlık veya karanlık 
yönleriyle bırakmak istiyorsak, - ki, bırakmak 
istemezsek ayağımıza dolaşır - partiler olarak, 
şahıslar olarak feragat ve fedakârlığa ve parti 
taassubu ile şahıs putlaştırmasından uzaklaşma
ya mecburuz. 

Aziz senatörler; 
Bütçenin ekonomik yönden haklı tenkid ve 

büyük hassasiyetle takibi icabeden; 
— 1971 bütçesinin enflâsyon ve hayat paha

lılığını kamçılayan açık finansmana Ölçüsüz bir 
şekilde başvurulması ile arz ettiği rekor seviye
deki açığının mahzurları, 

— 1971 bütçe uygulama dönemindeki fiyat 
artışlarının bilhassa dar ve sabit gelirli vatan
daşlar üzerinde yaptığı ağır tesirler, 

— İsrafla mücadele mevzuunun açık bir ted
birin ötesinde kesin bir ümide bağlanamamış 
olmasının verdiği üzüntü ve endişeler, 

— Bütçenin tümü üzerinden % 10 a kadar 
tasarruf yapma yetkisinin Hükümete verilmiş 
olmasına rağmen, bu tasarrufun behemahal sağ
lanacağına dair kanaat ve ümit veren vaad ve 
taahhüdün ademî mevcudiyeti sebebiyle duyu
lan kaygılar, 

— Kamu İktisadî Teşebbüslerinden beklenen 
yatırımlar için bütçeden ayrılması zarurî 8 mil
yardan 4 milyarının bütçede gösterilmeyerek 
Devlet Yatırım Bankasına aktarılmış olmasına 
rağmen, 52 milyarı bulan şişkinlik içindeki büt
çenin, hayat pahalılığını dayanılmaz hale geti
receğine dair görüşümüzü bertaraf edici bir 
kavrayış ve izahın yapılmamasmdan doğan cid
dî endişelerimizin eksilmeden devamı, 

— Vergi gelirlerinde % 50 nin üstünde bir 
artışı öngörmenin ham hayaline fazlasıyle sarı
lıp, yeni vergi demetleriyle ortaya çıkılmasının 
millete vereceği ıstırap ve ekonomimize getire
ceği durgunluk üzerindeki ikazlarımızın itiba
ra alınmamasından doğan haklı şikâyet ve en
dişeleri aynen devam ettiren tutum, 

— Verginin, pahalılığı önleyici bir tedbir 
gibi takdim edilmesindeki garabeti izale eyleye
cek bir anlayışa gelinmemiş olması, 

Ve saire gibi halleri, bütçe müzakereleri ma
alesef azaltmamıştır. 

Bu sebeple, ilk gün söylediklerimizi son gün 
de söylemeye mecbur kalmaktan, ziyadesiyle 
üzgün bulunuyoruz. 

Burada, müzakereler sırasında memleketin 
millî savunması ve dış politikasıyle ilgili olarak 
açıklanan görüşler üzerinde kısaca durmak is
tiyoruz. 

Çok hassas ve pek ciddî olan bu mevzular
da, takibolunan temel politika bakımından Hü
kümetle aynı görüşte olduğumuzu arz ederek, 
hatalı bir görüş veya ifade tarzı olarak ortaya 
atılan karşı sözlerin, ayrı bir mâna ifade etme 
hüviyeti bakımından, sahiplerinin daha dikkatli 
davranması temennimizi izhar eylemeden geçe
meyeceğiz. 

Üzerindeki görüşümüz ve çok sıkı takip hak 
ve vazifelerimiz mahfuz kalmak kaydı ile gü
nün şartlarını ve Hükümetin bu şartların eseri 
olduğunu dikkatimizde tutarak, memleketi büt-
çesiz bırakmaya ve bütçe vesilesiyle buhran ya
ratmaya hiç bir sorumlu organ veya kişinin hak
kı bulunmadığının idraki ile bütçeye, gerekli 
tasarrufların yapılmasında titizlik gösterilmesi
ni tekrar temenni ederek müspet oy vereceğimi
zi arz ediyor ve bütçenin büyük milletimize ha
yırlı olması dileğiyle Yüce Senatonun pek de
ğerli üyelerini Millî Güven Partisi Grubu adına 
derin saygı ve sevgilerle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer. Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET HAZER 
(Kars) — Sayın Başkan değerli arkadaşlarım; 

Bilindiği gibi 1972 yılı Bütçesi pek de elve
rişli olmayan bir sosyal ve siyasal ortamda hazır
lanmıştır. Program bütçe Özlemi bu yıl da ger
çekleşmemiştir. 

26 milyarı carî, 9 milyarı yatırım, 16 milyarı 
da sermaye teşkili ve transfer harcamalarından 
ibaret olmak üzere - global olarak arz ediyo
rum - 52 milyara yaklaşan 1972 Bütçesi, geçen 
yıla oranla 14 milyar kadar bir artış göstermiş
tir. Geçen yılın inisial rakamlarına göre artış ora
nı, % 35 in üstündedir. Halbuki, 1968 Bütçesin
de bu artış % 13,1969 da % 8 idi. 

1972 deki büyük sıçrama, devalüasyon gibi 
olağanüstü sebeplerin de tesiriyle olmuştur. Bu 
nedenle 1972 yılı artışını reel bir artış olarak 
kabul etmek doğru olmaz. Bunula beraber, bütçe 
harcamalarında büyük artışlar olmuş, gelir kay-
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naklarmm bu ölçülere ulaşacağı ise şüpheli bu
lunmaktadır. 

Henüz kanunları geçmemiş vergilere daya
nan 1972 Bütçesini bugünkü hali, Bütçe Kanunu
na koyulan % 10 tasarruf tedbirleriyle denkleş-
tirilmek istenmiştir. Bu tedbir, kanaatimizce hem 
yeterli değil, hem de lüzumlu değildir. Yeterli de
ğildir çünkü bu % 10 tedbiri icra, ancak belli ko
nularda, yani maaş gibi, ücret gibi, mukannen 
konularla, ilama dayalı borçlar, senetler karşı
lığında uygulanamaz. Sadece bunu dışında kalan 
ödeme konularında uygulanabilir ki, bunların 
tutan da büyük olmaz. 

Esasen ödenek tevzii idarenin yetkisi içinde 
bulunduğuna göre, bütçe ile verilen bu yetki sa
dece bir tavsiye mahiyetinde kabul olunabilir. 
Bu tavsiyenin ne ölçüde uygulanacağı da yıl so
nundaki harcamalar ve hesaplardan anlaşıla
caktır. 

Asıl mühim konu; bütçenin hazırlanmasında 
karşılaşılan güçlükler ve bütçenin Parlâmento
daki inceleme usullerinden ileri gelen aksak
lıklardır. 

Yüce Heyetinizce de malum olduğu üzere, 
bütçeler aylarca Bütçe Karına Komisyonunda, 
sonra da iki Mecliste ayrı ayrı ele alınmakta, 
fakat sonunda esaslı bir tedbir ve esaslı bir dü
zeltilme yapılamamaktadır. Nitekim, 1972 yılın
da böyîe bir düzeltmeye İhtiyaç görülmüş; fa
kat ne Bütçe Karma Komisyonu, ne de Yüce 
Heyetiniz bu ihtiyaca uygun bir değişiklik ve 
düzeltme yapma durumunda değildir. Bunun 
başlıca nedeni; bütçe hazırlanışında uygulanan 
usullerle, Meclislerimizin çalışma tarzından ileri 
gelmektedir. 

Hiç olmazsa Bütçe Karma Komisyonu, büt
çenin sadece teknik yönleriyle, rakamlariyle 
kalem kalem uğraşarak esaslı bir inceleme ve 
eleştiri yaparak, bağlanmış bir bütçeyi Meclis
lere sevk edebilmesi idi, bugün bu sıkıntılı va
ziyetle karşı karşıya gelinmezdi. 

Bütçe Karma Komisyonunda sadece siyasal 
münakaşalar yapılmıştır; tıpkı burada yapıldı
ğı gibi. Bunun sonunda da denk olmayan, eko
nomik hayatın ihtiyaçlarına pek uygun bulun
mayan bir bütçe ile karşı karşıya kalınmıştır. 

Yeni vergi kanunlarının bu bütçeyi ne ölçü
de destekleyeceği ise henüz belli değildir. Çün

kü, ne kanunlar kabul edilmiş, n» oranlar bel
li, ne de buna dayanılarak esaslı bir hesap yap
mak mümkündür. 

Şunu arz etmek istiyoruz ki, bütçenin ha
zırlanmasında icraya taallûk eden, yürütmeye 
taallûk eden eksikler olduğu olduğu gibi, Par
lamentonun da bu konuda alacağı tedbirler 
vardır. Bu iki tedbir bir arada alınmadığı müd
detçe, idare, Derlet memurları, özellikle mali
ye teşldlâtı yılda 5 - 6 defa Meclislere gelip 
gitmekle yorulacak işler aksayacak ve Yüce 
Heyetiniz bütün bu çalışmalardan, bu eleştiriler
den sonra köklü esaslı, ihtiyaca uygun bir dü
zeltme ve değişiklik yapamıyacaktır. 

Bu, Anayasamızda Parlamentoya tanınan 
yetki yetersizliğinden de değildir. Başlangıçta 
arz ettiğim usul hatalarından, usul güçlüklerin
den ileri gelmektedir. 

Ayrıca, siyasal denetim de bu yüzden işle
memektedir. Yalnız bu yüzden de değil, baş
ka sebeplerden de işlememektedir. Bir yıl evvel 
Hükümet icraatı hakkında veya bütçenin her 
hangi bir konusunda yapılan tenkitlerin, alı
nan kararların, ertesi yıl ne ölçüde uygulanıp, 
nasıl bir tedbir alındığını izlemek bugünkü 
parlamenter sistemimiz içinde, bugünkü usul
ler içinde, içtüzük hükümleri içinde mümkün 
olamamaktadır. Hiç olmazsa, bir yıl evvel ya
pılan eleştirilerin, Parlamentoda alınan karar
ların, Hükümetin bir icraatında olduğu gibi, 
bütçesinde de inikaslarını görmek lâzımgelir. 
Bunun için de bütçe hazırlanmasında yeni bir 
uygulamaya gitmek zaruret haline geldiği 
inancındayız. 

Muhterem arkadaşlar, biz, bütçenin genel 
yapısı, içinde bulunduğumuz ekonomik ve sos
yal şartlan, gerek bütçenin tümü hakkındaki 
mâruzâtımızda, gerekse her bakanlık bütçesi
nin müzakeresinde etraflıca anlattığımız için 
detaylara girmiyoruz. Fakat, Türkiye'nin için
de bulunduğu bugünkü sosyal ve siyasal şart
lar nazara alınarak, ümit bağlanılan bir iki ko
nunun mutlaka gerçekleşmesini bekliyoruz. 

Bunlardan birisi : 
Yatırımların a,rtık daha fazla bekletilmeden 

Meclislere getirilmesi ve Meclislerin de vermiş 
oldukları oylara ve beyanlara uygun bir des
tekleme ile bunların gerçekleştirilmesidir. 
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Bir diğeri ele : 
Anarşik olayları büyük ölçüde önlemeye 

muvaffak olan Hükümetin, normal yönetime 
dönüş hazırlıklarına şimdiden başlamasıdır. 
İçinde bulunduğumua şartlardan başka, son 
yıllarda ve halta son. aylarda yeni yeni mese
lelerin, yeni yeni karışıklıkların çıktığını da 
görüyoruz. Bunun için, Hükümetin içinde bu
lunduğu ve karşılaştığı güçlükleri taktir ede
rek, destekleme gayretlerimizi ve oylarımızı 
devam ettirmek kararındayız. 

Esasen, Hükümetin kuruluş şartlarının ağır
lığını ve içinde bulunduğu şartların güçlüğünü 
Yüce Heyetinim de taktir etmektedir. Fakat, 
ortam o haldedir ki, dün anarşi tahriki yapan
lar, şimdi demokrasi savunuculuğu rolünde, ve 
böylece ortam karışmakta, Mm haklı, kim ki
min dostu, kim bu Hükümeti destekliyor, kim 
köstekliyor; pek belli olmamaktadır. O itibarla 
Hükümeti körü körüne desteklemek olmadığı 
gibi, rasgele sarsmak ta bugünün şartları için
de olumlu bir yol olmadığı kanaatindeyiz. Bu 
Hükümetin tenkit edilecek, bu Hükümetin eleş
tirilecek icraatı olmuştur, bundan sonra da ola
caktır. Fakat anahedefi göz önünde bulundu
rarak biran evvel normal döneme girmek, biran 
evvel refomları gerçekleştirmek için sabırlı ol
maya ve bu Hükümetin sarsıntısız geçitten geç
mesini sağlamaya hep beraber medbur olduğu
muz inacmdayız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiys bilindiği gibi 
epeyce bir zamandan beri bir kalkınma ham
lesi içindedir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma dö
nemini bitirmek, Üçjüncü Beş Yıllık Kalkınma
nın hazırlıklarına girmek üzereyiz. Bâzı yıllar
da programda öngörülen kalkınma hızına va
rılmış, erişilmiş, bazı yıllarda bunun gerisinde 
kalınmıştır. 15 yıllık bir perspektif içinde ön
görülen hedefe varılıp varılmayacağı şimdiden 
kesinlikle belli değildir; fakat belli olan bir 
nokta, bir esas vardır. O da; kalkınmayı sa
dece rakam olarak kabul etni3k, kalkınmanın 
sadece rakamlarla hesabını yapmak hatalı bir 
görüştür. Kalkınma elbette hesaba, rakama da* 
yanan, plana dayanan bir esastır; fakat millî 
heyecanı ve halkın katkısını beraberinde sürük-
lemeyen bir kalkınma yarım kalmaya mecbur
dur. 

Türkiye Cumhuriyeti ilk yıllarında kalkın
masını millî heyecanla destekleyerek mesafeler 
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katetmiş, temel reformlar böyle yapılmıştır. 
Atatürk döneminin o heyecanlı, o millî birlik 
şuuru içinde yapılan hizmetlerini küçük gören
ler olabilir, fakat şimdi yeniden öyle bir döne
me girmeye, yeniden millî heyecanla kalkınma
yı tamamlamaya ve bütünleştirmeye mecburuz. 
Bunu yapabilmek için de halka güven vermek, 
halkın ıstıraplarım görmek ve tedbirleri zama
nında almak lâzımdır. 

Türkiye'de çeşitli eğilimler yeraltından yer
üstündeki birbirine karışık halde cereyan edip 
durmaktadır. Bu karışık eğilimleri ve eylemle
ri millî şuur içinde, birlik içinde ve kalkınma 
hamlesine bütün milletçe katılmış olmanın ver
diği bir güçle yenebiliriz. Bunu yapmaya Türk 
Milleti hem kadirdir, hem alışıktır. Muhalefet
te veya iktidarda olmak, partiler arasında bazı 
ihtilâfların bulunması bu anahedefe varmayı 
engelleyecek bir unsur olarak da ileri sürüle
mez. ihtilâfları yanyana yürüyerek, konuşarak 
halledebiliriz. Fakat hedeften sapmalar, başka 
bahaneler altmda örtülür, saklanırsa, ne kal

kınma hedefine varmak mümkün olur, ne de 
huzura kavuşmak... Türkiye bugün öyle bir dö
nemi atlatmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, sadece siyasal dene
tim değil, idarî denetimde de eksiklikler var
dır. Bugün Devlet ihaleleri genellikle müteah
hit hileleri, kontrol yetersizliklerinden malûl 
bulunmaktadır. Devletçe yapılan bütün yatı
rımlarda arızalar var, şikâyetler vardır; fakat 
bunların hiçbir yerde mesulleri aranıp bulun
mamaktadır. Bu yanlış usulleri de biran evvel 
gidermek kalkınma hamlelerine yeni bir güc 
kazandırmak olur. 

idarenin içinde bulunduğu tereddütleri ve 
şikâyetleri gidermek için Hükümetin başlattığı
nı haber aldığımız idarî reform tedbirlerinin de 
herkiz ne safhada olduğu Yüce Heyetinizce bi
linmemektedir. Bu tedbirleri biran evvel diğer 
tedbirlerle beraber, diğer reformist hamlelerle 
beraber gerçekleştirmek zorundayız. Aksi tak
dirde sadece toprak reformu veya toprakla il
gili diğer ön tedbirlerin alınması yeterli olma
yacaktır. Çünkü idarî reform yapılmadan, o 
reformları uygulayacak kadrolar yetiştirilme
den ve hazırlanmadan, onlar yetkiler ve imkân
lara kavuşturulmadan hedefe ulaşmak mümkün 
olmayacaktır. Bunların hepsini bir arada dü-
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şünmek ve hepsini bir arada esaslı tedbirlere 
bağlamak lâzımdır. 

Bağımsız, partiler üstü bir Hükümetin ge
tirdiği böyle bir bütçede bu aksaklık ve eksik
likleri fazlaca büyütmeden İnceliyoruz; fakat 
eksik tarafları olduğunu ve bu haliyle gerçek
leşmeyeceğini de ifade etmeyi vazife sayıyo
ruz. 

Hükümet sıkışık bir dönemde bu bütçeyi ha
zırlamıştır. Müsait olmayan şartlar içinde hazır
lamıştır; ama hiç olmazsa uygulamada Mecli
sin temayüllerine uygun bir tedbir silsilesini al
malı ve siyasî hayatta, bilhassa ekonomik ha
yattaki anormal gelişmeleri durdurmalıdır. 

Hayat pahalılığı her sınıf ve her meslekteki 
vatandaşın şikâyeti haline gelmiştir. Devlet 
elinde ve kontrolunda olan bazı hizmet ve mal
lara zaman zaman yapılan lüzumsuz zamlar, 
haksız zamlar genellikle Hükümet aleyhindeki 
menfî propagandalara mesnet yapılmaktadır. 
Meselâ, kömüre yapılan yüzde 300 oranındaki 
zam, Hükümet içinde ve Hükümet aleyhine 
alınmış bir tedbir gibi görünmekte, her yerde 
her vatandaş bundan şikâyet etmektedir. Bu
nun gerekleri ve sebepleri ne olursa olsun bir 
kalemde bu kadar önemli bir İhtiyaç maddesi
ne r;c 300 oranında zam yapmayı mazur gör
mek mümkün değildir. Bunu, sıkıntı içinde bu
lunan, hele bu yılın ağır kış şartları içinde sız
lanan vatandaşlara anlatmak da mümkün değil
dir. 

Binaenaleyh, Sayın Hükümet Başkanı ve 
Hükümet, fiyatları istikrarda tutabilmek için 
alınacak esaslı tedbirler yanında ve onlardan 
daha öncelikle bu halk ihtiyacı olan kömüre ya
pılan f/c 300 zammı yeniden ele almalı, bir re
vizyona tabi tutup, bir çareye bağlamalıdır. 
Aksi takdirde dostları da, dost olmayanları da 
şikâyette devam edecekler ve dostları da haklı 
şikâyetler karşısında savunma imkânı bulama
yacaklardır, nitekim bulamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Hükümetten 
daha başka hizmetler de bekliyoruz; Parlâmen
to İle ilgili seçimlerin hazır bulunması, Partiler 
Kanunundaki aksaklıkların giderilmesi gibi... 
Artık demokrasinin seçim hilelerinden, kütük 
dalaverelerinden, delege sahtekârlıklarından 
koruma zamanı gelmiştir. Bu tedbirler alınma
dıkça Parlamentonun gücünü dosta düşmana 
ve herkese anlatmak da, ispatlamak da güç ol

maktadır. Parlamentoyu sağlam bir zemine, tâ 
kaynağından itibaren meşru bir zemine oturt
mak için, bu Hükümet müstesna bir durumda
dır. Müstesna durumu bağımsız olması, partiler 
dışında bulımmasındandır. Böyle bir Hükümet 
başka memleketlerde başka hiçbir hizmet yap
masa bir seçim hükümeti hüviyetiyle kendi 
memleketine büyük hizmetler yapabilir ve ta
rihte de hayırla anılacak eserler bırakabilir. 
Hükümetin bu konuda hazırlıklı olduğunu isti
yoruz; fakat arz ettiğimiz gibi, yıllarca parti
lerin bir araya gelip, yapamadıklarını bu Hükü
metten bekliyoruz. Güç bir iştir, kolay bir iş 
değil, ama bu güç işi güç şartlarda kurulmuş, 
güç şartlar içinde çalışan bu Hükümet yapabi
lir ve yapmalıdır da. 

Biz Parlamenterler olarak bu konuda imkân 
ölçüsünde yardımcı olacağız; fakat konuyu te
melinde bir esasa oturtmayı, ancak teknik im
kânlara sahibolan böyle bir Hükümet yapabilir. 

Ayrıca bu Hükümetten bir şey daha istemek 
durumundayız. Meclise gelen kanunlar genel
likle İyi hazırlanamamaktadır. Hatta bu kanun
lardan bazıları, yanlış, diğer mevzuatla çelişki 
halinde gelmiş olduğu için, Yüce Heyetinizce 
reddolunmakta veya yetkili mercilerden, Cum
hurbaşkanlığından geriye çevrilmektedir. Bu 
Parlamento içinde bir kanun yapma, bir kodifi-
kasyon heyetinin eksikliğinden ileri geldiği gi
bi, Hükümet içinde de böyle bir heyetin bulun
mamasından ileri geldiği inancındayız. Hükü
met, bu tedbiri de alabilir. 

Arkadaşlar hatırlarsınız, plan ve kalkınma 
meseleleri uzun yıllar münakaşa edildikten son
ra, planlı döneme Millî Birlik zamanında giril
miş; ilk kararı onlar almış, onlar teşkilâtı kur
muşlardır. Tıpkı onun gibi, bu bağımsız Hükü
met de bu kanun yapma işini bir esasa bağla
yabilir. Kanun yapma işi deyip geçmemek lâ
zım. Kanunlar birbiri ile çelişik halde, memur
lar, tatbikatçılar kanunların çokluğu altında 
ezilmiş durumdadır. Hangi kanun hangi kanu
nun hangi maddesini kaldırmış, bazen kanunun 
tamamı kalkmış, bir fıkrası ayakta, bazen de ta
mamı kalkmış, ama uygulanmaktadır. Size mi
saller vereyim; 

Reformist olmayan iki kanun bir ay evvel 
bu Meclisten geçti. Birisi Noterler Kanunu. No
terler Kanunu, bir üş yeri halinde çalışan noter-
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lere birtakım yeni haklar, yeni meseleler getiri
yordu, fakat biz bunun Devletleştirilmesini bir 
reformist hareket olarak görüyorduk, böyle ya
pılmadı. 

Üniversite personeline yüzde yüz zammı ön
gören bir Avans Kanunu geçti Memleketin bek
lediği yüzde yüz avans değildi, memleketin bek
lediği, hatta üniversite ilgililerinin beklediği de 
reformlarla beraber maaşların düzeltilmesi idi. 
Yani Full - Time işleyecek, dengeli bir dağılım 
olacak, memleketin ihtiyaçlarına göre vazifeler 
dağıtılacak, bunlara da ihtiyaçları ve hak ettik
leri ölçüde ödenekler verilecekti. Fakat bir pal-
yatif tedbir, bir geçici tedbir olarak Avans Ka
nunu getirildi. Bunu şunun için arz ediyoruz; 
böyle bir Avans Kanununun getirilmesi, üni
versite reformlarını geciktirici bir sebep olacak
tır. Bu endişe ile bu noktayı yüksek huzurunu
za arz etmeyi faydalı gördük. 

Bilhassa muhterem arkadaşlar, Hükümetin 
kuruluş nedenlerini, Hükümetin hazırlıklarını 
ve sıkıntılarını takdir ederek, bu 1372 yılı Büt
çesinin denk olmamasına, büyük açıklarla ka
patılmak istenmesine rağmen, olumlu oy kulla
nacağız. inşallah gelecek yılın bütçesi böyle bir 
ihtirazı kayıtla değil, tam gönül rızasiyle, gö
nülden isteyerek bir destek kazanır ve Yüce 
Parlamento da yanlışlıklarını, eksikliklerini 
bildiği bir bütçeye değil, tamamlanmış bir büt
çeye oy vermenin huzurunu kavuşur. 

Bu İnançla, bu temenni ile Yüce Heyete say
gılar sunar, bütçenin Hükümetimize, milletimi
ze hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nusret Tuna, 
Adalet Partisi Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (Kastamonu) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; 

1972 yılı Bütçesini 10 günden beri geceli 
gündüzlü konuşuyoruz. Adalet Partisi Grubu
nun bütçenin tümü ve daireler bütçesi üze
rindeki görüşlerini sözcü arkadaşlarımız tam 
bir vukufla ifade buyurdular. Sonunu bağla
maya yaklaştığımız şu sırada, ben sadece bazı 
hususlara temas etmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 10 gün içinde 
yapıcı tenkit yapanlar arasında, çok ağır it
hamlarda bulunanlar da olmuştur. Derinlere 
•inip, sebebini tahlil ettiğimiz zaman, demokra

si yolunda çok partili hayat bakımından me
safeler kat etmemize rağmen, dilediğimiz mer
haleye ulaşamadığımızı, riayeti zarurî bazı ku
rallara bilerek, bilmeyerek riayet etmediği
mizi görüyoruz. Bu konuşmamda, her hangi 
bir parti veya teşekkülü hedef almadığımıza 
itimat buyurmanızı rica ediyorum. 

Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, çok 
partili hayatta partilerin herbiri, memlekete 
hizmet bakımından takibedeceği yolu progra
mında, seçim beyannamesinde tespit ederek, 
halkın huzuruna çıkar. Seçimler yapılır; mil
letin en fazla takdirine mazhar olan parti ikti
darı ele alır. Diğerleri de, muhalefette kalır
lar. Her iki grubun müşterek gayesi, memle
kete en iyi şekilde hizmettir. İktidara gelen
ler programında ve seçim beyannamesinde va-
dettiği hususları tahakkuk ettirmek üzere 
faaliyete geçer. Diğer muhalefet partileri de, 
iktidar partisinin program ve seçim beyanna
mesine sadık kalıp kalmadığını denetler. Bu 
yolda vaadin tahakkukuna yardımcı olur. Be
nim programımı tatbik etmiyor, şeklindeki kö
tüleme, çok partili hayatın normal kaidelerine 
sığan bir görüş değildir. İktidara gelerek, gö
rüşlerini hâkim kılmak mümkündür. Muhale
fetteyiz, ama fikirlerimiz iktidardadır, şek
lindeki bir mütalâa ve bu husustaki zorlama 
kısır çekişmelere sebebiyet vermekte, demok
rasiden şikâyeti çoğalmaktadır. Meselâ, karma 
ekonomiyi kabul eden Adalet Partisi, özel sek
töre ağırlık vermektedir. Sosyalist partilerin 
öngördüğü özel sektör teşebbüsünün devlet
leştirilmesini, böyle bir partiden bekleyeme
yiz. Aşırı sol fikirlere reform adını vererek 
benimsetmeye çalışma, denenmiş, semere ver
memiş bir gayrettir. 

Muhterem arkadaşlarım, oyun kaidelerinde 
mutabakat varsa, müsabakaya çıkılabilir. 
Kaideleri benimsenmemiş bir oyunun, muay
yen bir netice vermesi imkânsızdır. Meselâ, 
müsabakaya çıkan iki futbol takımından bi
ri, topun kale direğine değmesini gol sayıyor, 
diğeri ağlara takılması şartını koşuyorsa, bun
ların müsabakası kavgasız, gürültüsüz salim 
bir neticeye ulaşmaz. 

Münakaşaları da, semeresiz bir çatışma
dan ileri geçmez. 

Parlamentomuzun semeresiz çatışma arena
sı olarak gözükmesinin en başında, demokratik 
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kurallarda ittifak halinde olmayışımızın bü
yük payı vardır. Demokrasimizin geçerli ku
ralları Anayasamızda, seçim kanunlarımızda 
ve Meclis tüzüklerimizde mevcuttur. Bu nisa
mı ruhlarımıza tam sindiremediğimiz takdir
de, kısır çekişmeye mani olamayız. Meselâ, hem 
seçim olacak, hem sandık nazara alınmaya
cak.. Bu mevzudaki münakaşayı olumlu neti
ceye bağlamaya imkân yoktur. 

G-elismiş cemiyetlerde seçimler, huzuru ve 
sükûnu temin eder. Millet hakemliğini yap
mış, iktidara lâyık gördüğünü seçmiş sayı
lır. Herkes bu neticeye hürmet eder. Geri kal
mış cemiyetlerde ise, seçimler yeni problemle
rin, yeni husumetlerin kaynağıdır. Kaybede
nin kendi durumunu tahlil ederek gelecek se
çimleri kazanma yollarını araştırması, ona gö
re çalışmaya başlaması lâzımgelir. Kendinden 
uzun atlayanı geçmenin yolu, gece gündüz ça
lışıp, antremanlar yapmaktır. Rakibin bir aya
ğını sakat ederek atiayamaz hale getirmek, nor
mal rekabet sayılamaz. Gayri meşru rekabeti 
seçenler, demokratik nizamı kabul etmiş gö
zükmesine rağmen, rakibinin kazancını küçült
mek için, halka para dağıtarak ,veya cenne
tin anaihtarını bağışlayarak oy topladığını söy
lemekten, ilân etmekten çekinmez. Oy kullan
ma anına kadar başının tacı yaptığı milleti, 
neticeyi öğrendikten sonra en ağır şekilde kö
tülemekten çekinmez. Cahil vs liyakatsiz oldu
ğunu ortaya atarak seçim neticesini protes
to eder. Cemiyetlerin tekâmül merhaleleri ge
ride kaldıkça, muvaffakiyetler husumet do
ğurmaya başlar. Kötülemelerin arkasından ka
zanan ekibi, ne pahasına olursa olsun, söz sa
hibi yapmaktan uzaklaştırmak arzusu gelir. Bu 
'husumet, her müspet icraatı ters görme, ya
kışan her iftirayı yapma, kazananın hasmını 
çoğaltmak için her müesseseye, kuvvet sahibi 
her kuruluşa jurnal etme, hattâ ve hattâ silâhlı 
darbeler hazırlama, darbe hazırlayanlara yar
dımcı olma derekelerine kadar ulaşır. 

Demokrasinin vazgeçilmez- unsurları olan 
partiler, birbirlerini bu şekilde can hasmı ola
rak görmeye başladılar mı, o vasatta demokrasi 
gelişemez, kökleşemez. Karşılıklı söylenen söz
leri duymaları, anlamaları, anlaşmala,n müm
kün değildir. Bu sebeple, konuşmalar kısırlaş
makta, demokrasiye itimat azalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasi müsa
maha ve fazilet rejimidir. Kendi kurallarına iç
ten gelen samimiyetle inanılmadığı takdirde, 
muvaffakiyet imkânsızdır. Türkiyemiz 1950 -
1980, keza 1961 - 1971 arasında çok partili ha
yatta, partiler arasında bulunması lâzımgelen 
normal centilmence rekabeti, can husumeti şek
line soktuğundan demokrasimiz buhranlara 
uğramıştır. 

îşte muhterem arkadaşlarım, Parlamento
muz demokratik kurallardaki tam mutabakatsız-
lık dolayısıyle kısır çekişmeler içinde gözük
mektedir, kendine olan itimadı sarsmaktadır. 
Görüntümüzü tashih etmek için başvuracağı
mız en semereli yol, demokrasinin kurallarına 
içten inanmak, ona göre hareket etmek, mü
samahasını benimseyip, faziletini rehber edin
mektir. Elbet demokrasinin de kendine has 
bazı noksanları vardır, fakat insan haysiye
tine en hürmetkar rejim olduğu, daha iyisi
nin halen bulunamadığı tarihî bir gerçektir. 
Türk Milleti, asırlık mücadeleler sonunda ken
dine hayat tarzı olarak, vasıfları Anayasada 
yazılı Cumhuriyeti seçmiştir. Büyük Atatürk'
ümüzün vasiyeti de budur. Demokrasi düşman
larının kötüleme gayretleri, milletimizin uya
nıklığı sayesinde boş bir çaba hududunu aşa
mayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar olan 
beyanlarımla, demokrasimizin kısır çekişmeler 
içinde kötü görüntüsüne temas etmek iste
dim. 

«Su uyur, düşman uyumaz.» diye bir tabir 
vardır, iç çekişmelerimizin had hale geldiğini 
gören düşmanlarımız, elbet bundan faydalan
mak isteyecektir. Tarihimizi , coğrafyamızı bi
ran gözden uzak tutmamalıyız. Tarihten gelen 
husumete ilâveten, sıcak denize giden yol 
üzerinde mania biziz, Akdeniz'deki donmanın 
anaüssü ile irtibatına engel olan yine biziz, zen
ginlikleri ile dünyanın hasetini çeken, Orta -
Doğu'ya hudut olan, Batı blokları ile, Doğu blok
larının temas noktasında olan yine biziz. Şu 
jeopolitik durumumuzu nasıl görmemezlikten 
gelebiliriz? Bu hususiyetlerimiz dolayısıyle, 
beynelmilel komünizmin saldırısına maruz 
kaldık. Soğuk harbin ustası olan bu teşekkül, 
cemiyetimizdeki tabiî dargınlıklardan, ihtilâf
lardan, husumetlerden faydalanmakta, bize 
has masum sorunları ortaya atarak, bizi bir-
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birimize düşürmekte; kendi aramızda mücade
le yapıyoruz zehabını vererek, toplumumuzu 
kendine alet olarak kullanabilmektedir. Tah
min ettiği çeşitli işbirlikçilerini memleketin 
kilit noktalarına, millî müesseselere nasıl yer
leştirdiğini, bunları şartlandırarak nasıl hare
kete geçirdiğini duruşma safhalarından ve 
çeşitli beyanatlardan ibretle öğrenmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, teşhis tedavinin 
yarısıdır. Teşhiste ittifak etmez isek, içinde 
bulunduğumuz buhrandan nasıl kurtulacağı
mız hususunda isabetli bir neticeye varama
yız. 

12 Mart'tan sonra anarşiyi önlemek, reform
ları, yapmak üzere bir Hükümetin kurulması
na rağmen, anarşinin durmayıp hızlanması; em
sali anarşist hareketlerin, reformlarını yapmış 
Avrupa, Amerika ülkelerinde de gözükmesi, 
anarşistlerin bizzat Leninci, Maocu, Marksist 
nizamı Türkiye'ye getirinceye kadar müca
delelerine devam edeceklerini mahkeme hu
zurunda açıkça bildirmeleri karşısında; bu ha
reketleri geçen iktidara müteveccih göster
me, masum reform talepleri arkasına sak
lama, ancak, kışkırtıp, ağır cezalara mahkûm 
ettirdikleri gençlere karşı, takdirî tahfif se
bepleri hazırlama suretiyle vicdan azapları
nı azaltma arzusundan başka bir mana taşı
maz. 

Söz buraya gelmişken, yanlış anlaşılan bir 
hususa daha temas etmek istiyorum. Hukuka 
bağlı devlet, hukuk kaidelerine tam riayet 
ederek, hukuk ve nizam tanımaz kanun ka
çakçılarına karşı mücadele vermektedir. Bu 
sebeple, Anayasa elden geçirilmiş, hürriyetle
rin suiistimaline mani olacak kayıtlar kon
muş, güçlü bir hükümetin teşkiline yaraya
cak bazı tadiller yapılmıştır. 

Bu Anayasa değişikliğine muvazi olarak, 
tatbikat kanunları hazırlanmaktadır; bir kıs
mı meclislere gelmeye başlamıştır. Beynelmi
lel komünizmle topyekûn milletin mücadele 
yapamadığını iddia etme, kara tablolar çizme 
kara ruhlu kimselerin eseridir. Kaba kuvvet
le bir anda netice alınabilir. Kuvvetin değil, 
kanunun tedip etmesini isteyen hukuk devlet
leri için, hürriyetleri kısıtlamadan, hürriyet 
suiistimalini önleme, kanunları zorlamadan 
adaleti tecelli ettirme oldukça zor bir iştir. 
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Fakat, tarihin her devresinde çeşitli buhran
ları atlatmış olan Devletimizin, insan hakları
na dayalı, Anayasamıza ve kanunlarımıza bağ
lı kalarak bu buhranı da atlatacağından emi
niz. 

Savaşlar millî birlik ve beraberlikle yapılır. 
Ufak menfaatler, parti çıkarları millî menfaatle
rin içinde erimelidir. Topyekûn milletin, bütün 
müesseseleri ile bir millî cephe kurması ve 
herkesin üzerine düşeni tam yapması şarttır. 
Adalet Partisinin en ön safta vazifeye âmâde 
olduğunu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün yapılan kav
ga demokratik Cumhuriyete inananlarla, onu 
yıkmak isteyenlerin yaptığı kavgadır. Yıkıcı
lar demokrasiyi güçsüz göstermeye uğraşmak
ta, başka rejimlerin peşinde dolaşmaktadır
lar. îki dev idaoloji tecrübelerden yararlana
rak prensiplerinden feragat etmekte, kendi 
noksanını ikmal etmeye çalışmaktadır. 1%1 
yılında toplanan Kurucu Meclisimiz, bu fikir 
cereyanlarından habersiz değildi. Türk Mil
letine hayat tarzı olarak karma ekonomi esas
larını kabul ederek sosyal adalet ve sosyal gü
velik ilkelerini ve Anayasanın diğer prensip
lerini getirdi. Hürriyet nizami içinde plânlı ve 
dengeli olarak hızla kalkınmaktayız. Demok
ratik Cumhuriyet düşmanlarının nazarlarına 
bazı bilgileri sunmak istiyorum. 

1962 yılında sabit fiyatlarla 62 milyar lira 
olan gayrisâfi millî hâsılamız 1972 yılında 120 
milyar liraya ulaşmıştır. 1962 nin 9 milyarlık 
yatırımı, 1972 yılında 26 milyar liraya çıkmış
tır. 10 yıllık planlı devrede 165 milyar liralık 
yatırım yapılmıştır. 1962 yılında bankalarda
ki mevduat 10 milyar lira civarında iken, 1971 
de 45 milyar liraya ulaşmıştır. Bugün Merkez 
Bankamızda 800 milyon dolar civarında dövi
zimiz hazır bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, rakamlarla kıy
metli zamanlarınızı almak istemiyorum. Bu mi
saller daha da çoğaltılabilir; zirveye yaklaş
mış durumdayız. 

Bu münasebetle Sayın Başbakana ve Hükü
mete bir hususu ehemmiyetle duyurmak isti
yorum. 

1973 yılında Cumhuriyetimizin 50 nci yıldö
nümünü kutlayacağız. Bu, tarihimiz bakımın
dan fevkalâde mühim bir hâdisedir. Daha evvel 
Kutlama komisyonları kurulmuş, faaliyete ge-
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girilmişti. Bu komisyonların faaliyetleri mura
kabe edilerek tam bir şekilde hazırlanmalı, 
ona göre programlanmış dev yatırımlar, sene
sinde ikmal olunmalıdır. Törenler o şekilde 
ayarlanmalı ki, müteredditlerin uyarılması te
min edilmeli, hür ve demokratik nizam bütün 
ruhlara tanı olarak sindirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1971 yılı Bütçesi 
toparlak hesap 38,5 milyar lira iken, 1972 yılı 
Bütçesi 52 milyar lira olarak teklif olunmuş
tur. Ancak, şimdiye kadar bütçede olan ve bu 
sene çıkarılan Devlet Yatırım Bankasının kul
lanacağı 4 milyar lira bu rakama dâhil değil
dir. O da nazarı itibara alındığı takdirde 56 
milyar liralık bir gider bütçesi teklif olunu
yor elemektir. Normal gelirler bu masrafları 
karşılayamadığından açığın vergilerle kapan
ması esası kabul edilmiştir. 

Sayın sözcülerimizin tafsilen arz ettikleri 
gibi, bu bütçe normal hacmmdan büyük bir 
bütçedir. Karşılık gösterilen vergiler de mil
letin ödeme gücünü aşacak vüsattadır. Bundan 
dolayı bütçenin % 10 oranında küçültülmesi 
esası kabul edilmiş, sadece bütçeye esneklik, 
Hükümete hareket kaabiliyeti tanımak üzere 
her rakam ayrı ayrı küçültülmemiş, dairelerin 
bütçeleri yekûnundan bu tasarrufu sağlama
ları esası uygun görülmüştür. Maliye Bakanı
mızın müsellem olan titizliği ile, Meclisin bu 
kararma harfiyen riayet edeceğinden emin 
bulunuyoruz. 1972 bütçesi küçültülmüş olmak
la beraber, içinde büyük imkânları da sağla
yan bir bütçedir. Yatırım gücü, 1965 teki ya
tırımın üç mislidir. İstihsali artıracak, işsiz
liği ortadan kaldıracak, vatandaşın vergi öde
me takatini çoğaltacak bir tatbikatın yapılma
sını beklemekteyiz. 

Bütün yatırımların Devletten beklenmesi bir 
fikir zümresinin görüşüdür. Vatandaşa itimat 
edildiği takdirde özel sektörün, teşvik tedbir
leri ile muayyen istikâmetlere ve yatırımlara 
sevk edilmesi mümkündür. Nitekim, 1965 - 1970 
yılları arasında iki milyar liralık teşvik tedbir
leri kullanılarak 14 milyar liralık özel yatırım 
yaptırılmıştır. Tahakkuk eden yatırımların yıl
lık vergisi iki milyar liraya baliğ olmuştur. 
Sözcü arkadaşlarımın ısrarla belirttikleri teş
vik tedbirlerinin ihyası ile ithalât ihracat üze
rindeki bürokratik kayıtların biran evvel kal-
dınîmasını ehemmiyetle rica etmekteyiz. 
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Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın sonu
na gelmiş bulunuyorum. Millî Mücadele ver
meye mecbur olduğumuz bir devredeyiz. Aziz 

> milletimiz bizden birlik ve beraberlik istemek
tedir. Kısır çekişmelerden, kırıcı isnatlardan 
üzüntü duymaktayız. Zor günlerin rehberi Bü
yük Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisin
den sadece kanun çıkarmamış, ondan kuvvet ala
rak düşmanı vatanımızdan temizlemiş ve bize 
Türk Devletini armağan etmiştir. Aynı emane
tin sahibi, aynı idealin yolcularıyız. Yasama 
Meclîsimizi, Cumhuriyeti savunma plâtformu 
olarak kullanmaya ve Cumhuriyeti koruyacak
lara güç kaynağı olmaya mecburuz. 

Bütün grubları bu kutsal vazifeye davet 
eder, 1972 yılı Bütçesinin aziz milletimize uğur
lu ve hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi 
Adalet Partisi Grubu adına hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mucip Ataklı, Millî Bir
lik Grubu adına, buyurunuz. 

M. B. G. ADINA: MUCİP ATAKLI (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Rejimlerin gücü ve yönetimin başarısı öz
gür fikrin, kaygusuz eleştirinin varlığına bağ
lıdır. Bunalımlardan çıkış için siyasal güçle
rin zevahiri kurtarmak anlaşmaları geçici bir 
ferahlık sağlar, fakat geleceği garanti ede
mez. İçinde bulunduğumuz olağanüstü du
rumdan normal duruma geçmek için sarfedilen 
gayretler köklü çözüm yollarını açmaz, yığın 
halindeki sorunlarımıza çare bulmaz ve sos-
yo - ekonomik bunalımı gidermezse, siyasal uf
kumuzun aydınlığa kavuşması ve millî birlik 
ve beraberliğimizin idamesi tehlikeye düşer. 
Çağdaş uygar toplumların yaşayış standartla
rına ulaşamayan, sosyal güvenlik ve sosyal ada
leti sağlayamayan toplumlarda bunalımlar ih
tiyaç ve istekler gerçekleşinceye kadar devam 
eder. Sorunlarının bilimsel çözüm yollarını mil
lî bünyesi ile birleştiremeyen toplumlar az ge
lişmiş ülke olmanın ıstırabından kurtulamaz
lar. 

1972 yılı Bütçesinin eleştirmelerini bitir
mekte olduğumuz şu sırada Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyelerine ve Hükümetimize, 
Millî Birlik Grupunun görüşlerini şimdiye ka-

| dar arz ettiğim bu esaslara uygun olarak bir 
I kez daha sunmak istiyorum. 
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Saym senatörler; 
12 Mart'm getirdiği ilk Erim Hükümeti, 

göreve başladığı günden itibaren temelinde 
teşhis hatası bulunan bir politikanın yürütü
cüsü olmak durumuna düştüğü için, hem 12 
Mart Muhtırasının gereklerini yerine getire
memiş, hem de başarılı olma umudunu yitir
miştir. Genel niteliği bu olan hükümetlerden 
fazla iyimser olarak, sorunlara çare bulaca
ğı ümidini taşımak elbette ki mümkün olamaz
dı. Nitekim, 11 nci ayını doldurmakta olan 12 
Mart Hükümetleri bu süre içerisinde sıkıyöne
tim imkânlarının sağladığı asayişi düzeltme 
konusu dışında, olumlu, muhtıranın ve Sayın 
Cumhurbaşkanının temennilerhıdeki reformcu 
hamlelerinden hiçbirisini gerçekleştirememiştir. 
Bütün gayretini, henüz kendisine ve milleti
mize yarar sağlamadığına kani olduğumuz Ana
yasa değişikliğine sarf eden Sayın Erim, da
ha yararlı olarak kullanması imkânı olan za
manı israf etmiş ve varlıklarının nedeni olan 
Anayasayı benimsemeyen zihniyetlerin de ba
şarılarının âmili olmuştur. 

Sayın senatörler, 12 Mart Muhtırasının ama
cı ve hedefi, 12 Mart öncesi kalıntılarının te
mizlenmesi ve Türkiye'yi bunalıma sürükle
mekte asıl neden olan sosyal ve ekonomik ya
pının Atatürk'çü bir görüş ile, köklü tedbir
ler ile düzeltilmesi esaslarını öngörmekte idi. 
Bu açık hedef ve amaca karşılık Sayın Hü
kümet Başkanı, politikasını 12 Mart'm mahkûm 
ettiği kalıntılara dayayarak işe başlamak su -
reti ile daha başlangıçta başarıya ulaşmama
nın engellerinin ihdas etmek gibi yanlış bir 
tutum içerisine düşmüştür. 

Kanımızca, ilk Hükümeti zaafa uğratan, İkin
ci Hükümeti de başarısızlığa mâhkum edecek 
olan bu yanlış politikadır. 12 Mart'm strate
jik bir sapmaya uğratılmasına, Hükümetin bir 
siyasî temel görüşe sahibolması kadar, ekip 
çalışmasını organize edememesi, Parlâmento dı
şı sermaye çevrelerinin etkisine boyun eğme
si ve dayanaklarını tespitteki hatası ve yöne
timdeki yetersizlikleri de âmil olmuştur. Bu
nun sonucu olarak, Hükümet itibarını yitir
miş ve Birinci Erim Hükümeti büyük bir kıs
mı ile istifa etmek zorunluluğunda bırakılmış
tır. 

Sayın senatörler; tarih, lider zaafının mil
letlerin kaderinde çok zararlı sonuçlar doğur-
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duğu örnekleriyle doludur. Bunun en ilginç ve 
yakın tecellisini dost Pakistan'ın durumunda 
görmekteyiz. 12 Mart muhtıracılarmın çok iyi 
niyetlerine rağmen, ilk Hükümetin başarısızlı
ğı, geniş Atatürk'çü ve devrimci çevreler dâ
hil, bütün toplumumuzu hayal kırıklığına ve 
umutsuzluğa düşürmüştür. 

Şimdi, İkinci Erim Hükümeti ile yeni bir 
dönem içerisinde bulunuyoruz. Demokratik re
jimin bütün unsurları ile yeniden hayat bul
ması, herkesten önce 27 Mayıs Devrimi ile de
mokrasiyi bütün gerekleriyle getiren grubu
muzu memnun eder ve sevindirir. Bu bakımdan 
İkinci Erim Hükümetinin başarıya ulaşması
nı içtenlikle arzu etmekteyiz. Bu temennimi
zin gerçekleşmesi bizi son derece memnun ede
cektir. Ancak, başarıya ulaşmanın kesin ka
rarlılığına bizi götüremeyen bazı hususlar var 
ki, bunları dile getirmenin zorunluluğunu duy
maktayız. Uyarımızın samimiliğine inanılma
sını temenni etmekteyiz. 

Kanımızca yeni Hükümet daha fazla Parlâ
mento desteğine sahip ve çoğunluğun siyasî 
eğilimine yakın, merkeze kayan karakteri ile 
reformcu iddialarından vazgeçmiş görünen, 
programı ile biran önce seçime gitme hazırlığı 
içinde görülmektedir. Bu görüşümüze dayana
rak beyan etmek isteriz ki, gelecekte yeni bu
nalımlara, hattâ kesin müdahalelere açık bir 
tedbirsizlik içerisinde, sırf siyasî güçlere ik
tidar devretmek amaciyle bir politika güdül
mez hata olur, Silâhlı Kuvvetlerin iyi niyetini 
yanlış yorumlamak anlamını taşır. Bu neden
lerle Sayın Erim'in yeni Hükümetinin yöneti
mini daha dinamik, daha devrimci, İlk Hükü
meti dönemindeki yanlış politikadan arınmış 
olarak yeni bir yörüngeye oturmasını, Parla
mento ve siyasî partilerin de daha gerçekçi ve 
akılcı olmalarını dilemekteyiz. 

Sayın senatörler, 12 Mart'ı takibeden gün
lerden itibaren Türk Silâhlı Kuvvetleri, fiilî ta
sarruflarla bir ilişkileri olmadıklarını ispatla
mıştır. Buna rağmen, Hükümetin başarısızlık
larının orduya maledilmesinin, kamuoyunda 
uyandırılması ve yaygınlaştırılması açık bir 
haksızlıktır. Az gelişmiş ülkelerde, Silahlı Kuv
vetlerin politika dışında tutulması gereği he
nüz sağlanamamıştır. Yurdumuzda ise, bütün 
ülkelerin ordularından daha fazla devrimci 
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karakterde bulunan Silâhlı Kuvvetlerimiz, he
men hemen muntazam aralıklarla müdahale 
ederek, yönetime yon vermiş ve milletimizi çe
şitli badirelerden kurtarmasına rağmen, usun 
müddet iktidara sahip çıkmamıştır. 

Bu müdahalelerin temel nedeni, devrimci 
ordu zihniyetinin, tutucu yönetim zihniyetiy
le bağdaşmamasına dayanmak, kanımızca ger
çekçi bir teşhistir. Şu halde aralıklı müdaha
lelerin önlenmesinin akılcı ve doğru yolu, Ata
türk'çü yörüngede birleştirmektir. 12 Mart'm 
getirdiği dönemden, seçimli döneme emniyet
le ve kısa zamanda gidebilmek için, politika 
için yeterli sayılan çözümlerin, Silâhlı Kuvvet
lerimiz tarafından da tatminkâr sayılabilmesi-
nin imkânını sağlamak zorunluğu vardır. 

Reform görüntüsü veren tedbirlerle, secim 
ortamı yaratılması ve seçime gidilmesinin, ge
lecekte yeni bunalımların nedeni olacağını 
ifade etmek, herhalde kehanet değildir. Silâh
lı Kuvvetleri hayal kırıklığına uğratacak al
datıcı tedbirler, demokratik düzen için bir teh
like yaratabilir. 

Sayın senatörler, rejimimizin teminatının 
garanti unsuru, sosyo - ekonomik sorunlara 
olumlu çözümler bulmaktır, üzülerek ifade et
mek isteriz ki, bugüne kadar görev yapmış hü
kümetler, hep kısa vadeli mutat işler peşinde 
koşmuş, köklü tedbirlere her nedense imkân 
bulamamışlardır. İkinci Sayın Erim Hükümeti
nin, bu yolda bir atılımın öncülüğünü yapma
sı, gelecek hükümetlere de ışık tutabilir. 

Yurdumuzda usun zamandan beri uygula
nan ekonomik politika ile, milletimiz üretim 
toplumu haline getirilecek, yerde, tüketim 
toplumu olacak eğilimlere şevkedilmiştir. Tüıik 
ekonomisinin buna tahammülü yoktur. Bu po
litika Türk milletinin çıkarlarına aylarıdır. 
Yaratılan her imkânın, öncelikle yatırıma yö
netilmesi, millî ekonomimizin hedefi olmalı
dır. 

Bu bakımdan 1972 bütçesinde, yatırıma 
öncelik verilebilmiş olmasını isabetli bulmak
tayız. 

İkinci Beş Yıllık Planın en az sanayi sek
töründe de hedefe ulaşabilmiş olmasını arzu 
ederdik; maalesef bu hedef elde edilememiştir. 
Sanayi sektöründe geri kalmış, millî ekonomi
mize çok pahalıya mal olmaktadır. Bütçe cari 

harcamalarındaki plan dışı artış, Personel Ka
nununu büsbütün kamçılamıştır. Bu ise, bütçemi
zi tahmin edilemeyen ağır bir yük altına sok
muştur. Hükümetçe personel politikasına sa
hip çıkmak, hiç kimseyi memnun etmiyen bu 
konuda, büyük gayretler sarf edilmelidir. 

Türk ekonomisinin önümüzdeki senelerde en 
büyük çıkmazı, işsizlik meselesidir, işsizlik; teş
kilâtlı bir baskı grubu halini almadan, istihdam 
politikasında büyük hamleler yapılmalıdır. Yurt 
dışına işçi göndermeyi, Devletimiz için devam
lı bir düzen olarak görmeye imkân olmadığına 
göre, yurda dönüşlerinde onlara iş bulma im
kânları şimdiden planlanmalı ve kendi olanak 
larmdan da "bu maksatla yararlanmalıdır. 

Eğitimde devrim yaparak, her yıl onbinie-
rin üstünde biriken yarı münevver ve münevver 
işsizliğe çare bulunmalıdır. 

Fiyatların % 20 seviyesinde artmış olması, 
yatırımlardaki nispi artışı azaltmıştır. Aynı za
manda mevcut gelir dağılımı adaletsizliğini de 
artırmıştır. 

Gelir bütçesinin henüz elle tutulur hale gel
memiş olması üzücüdür. 1971 bütçesinin büyük 
açığı, 1972 bütçesinin açığını daha da önemli 
hale getirmiş bulunmaktadır. Kamu maliyesinin 
gerçekçi bir denkliğe kavuşturulması, Hükümetin 
gayesi olmalıdır. Enflasyonist gidi? ancak böy
le durdurulabilecektir. 

Bütçenin tanziminden daha çok, uygulama
sının önemli olduğunu biliyoruz. Bu itibarla, 
Hükümetin uygulamada başarılı olmasını dili
yorum. 

Kalkınmamızda coğrafî öncelik, Güney -
doğu ve Doğu bölgelerimiz içindir. Hükümetin 
har tasarrufunda bu önemli hususu o:'6z öımzı.-
de tutacağım ummaktayım. 

Yeraltı ve T^erüstü servetlerimizin, yurt ve 
millet yararına en iyi şekilde kullanılması ted
birleri alınmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri, 
yıllardır ihmal edilmektedir. Çevre şartlarının 
ıslahı ve halk sağlığı laboratuvarlannın kuru
lup çalıştırılması sağlanmadan, halk sağlığından 
söz edilemez. Sağlık konularının düğümlendiği 
noktalardan biri de, ilâç sorunudur. Kalite ve 
fiys.-t hızlı çözüm beklemektedir. 

Çalışma hayatımızı düzenleyen yasalar ye-
j tersizdir. Sosyal güvenlikten yoksun milyonlar -
| ca işçinin sorunlarına çözümler getirilmelidir. 
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Kışın çok şiddetli geçtiği, bu yıl, halkın 
çektiği sıkıntı, bunlara tanık olanlara ıstırap 
vermektedir. Ulaştırma sisteminde köklü bir 
düzeltmeye, yakıt probleminin süratle halline 
şiddetle ihtiyaç vardır. Devlet, sivil, asker bü
tün imkânlarını seferber ederek, bu azap verici 
sıkıntıları hiç değilse hafifletmelidir. 

Geri kalmış ülkemizin kalkınmasında, karma 
ekonomiyi uygularken, Devletçiliğe ağırlık ver
menin zorunluğu, istismarcı çevrelerin yaygara
larına rağmen asla zedebnmemelidir. 

Dehşet dengesinin bozulmaması dünya için 
evrensel bir sigortadır. Millî Savunma ve dış 
politikamızın bu temel görüşe dayandırılma
sında yarar vardır. 

Tembellik, nemelâzımcılık, Devletin bir ar
palık olduğu zihniyetinin yıkılması, reformala-
rm gerçekleştirilmesi kadar önemli konulardır. 
Bu bakımdan, Devlet çarkı bir düzene sokul
malı ve disiplinli bir çalışma esası getirilmelidir. 

Sayın Senatörler, Demokratik düzen içersin
de Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir anla
yışla, kalkınmamızı sağlayacak bir parlemen-
to çalışması düzenlemek, hükümetleri de sorum
luluklarını idrak eden bir bünye ve yetenekte 
görmek, bizim daima temel görüşümüz olmuş
tur. Bu bakımdan, sözlerimizi bağlarken, buna
lımdan çıkış hususundaki görüşlerimizi de özet
lemek istiyoruz: 

Söz, basın ve fikir özgürlüklerinin güvence 
kavuşturulamadığı, kişinin temel hak ve özgür
lüklerinin teminat altına alınmadığı ülkelerde, 
yönetimde keyfilik ve başarısızlık, toplumda da 
huzursuzluk sürer gider. Bu huzursuzluklar, 
gide gide büyük bunalımlara yol açar. Bunun 
için, öncelikle basının itam özgürlük içinde, hür 
fikir gücünün yaratıcılığını ortaya koymasına 
imkân verilmelidir. Aydınların küskünlüklerinin 
bertaraf edilmesi, rejime güven artırıcı bir un
sur olur. 

Ordu-Aydm, Ordu-halk ilişkilerinin sıkı ve 
sıcak duygular içinde bulundurulmasına önem 
verilmesi, problemlerin çözülmesini kolaylaştı
rır. Hak ve adaletin yerine getirilmesinde gös
terilecek titizlik, idareye olan güveni artıracağı 
kadar, sarsıntısız dönem değiştirmenin de te
mel dayanağı olacaktır. 

Birinci sayın Erim Hükümeti buhranında*! 
sonra, siyasi partilerimizde v^ Parlemento&a 
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sağduyunun hakim olduğunu memnunlukla mü-
şahade etmiş bulunuyoruz. Hükümetin de bu 
durumdan yararlanarak, biran önce reformcu 
tasarıları Parlementoya sunacağını ummakta
yız. 

Sorunlarımız çok ve ağırdır; bunların çö
zülmesi, güçlü iradelere ihtiyaç göstermektedir. 
Geleceğimizin garantisi olan reformların sami
miyetle ele alınıp, gerçekleştirilmesine şiddetle 
ihtiyaç vardır. Olağan döneme dönüşün en bü
yük garantisi, 12 Mart Muhtırasını veren Si
lâhlı Kuvvetlerimize, yönetimin seçimli düzene 
devrinden sonra, Türkiye'nin 12 Mart öncesi du
rumuna tekrar düşürülmiyeceği kanaatinin ve 
Muhtıranın öngördüğü reformların yapılacağı 
güveninin verilmesidir. Bu şartı yerine getirecek 
unsurların başında, Parlemento ve Hükümet gel
mektedir. Eğer bunlar gerçekleştirilirse, emni
yetle yeni bir düzen içersinde, demokratik ku
rallar içersinde, gerçek demokrasiye kavuşma
mız mümkün olabilir. Aksi takdirde büyük bu
nalımlar beklemek gerekir. 

Bunun için, hep birlikte doğru yolu bulaca
ğımız umudunu taşıyarak, Hükümetin başarılı 
olmasını, 1972 yılı Bütçesinin milletimiz için ya
rarlı olmasını diliyor, Grubum adına saygıları
mı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başlbakan Sayın Nihat Erim. 
Buyurunuz efendim. 

İBAŞBAKAN NİHAT ERİM (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Savın Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri; 

10 gündür geceli gündüzlü çalışarak, Dev
letimizin 1972 yılı Bütçesini, olumlu eleştirile
rinizle daha iyi bir tarzda uygulama imkânını 
sağladınız. Hükümet adına sözlerime başlar
ken, Yüce Senatoya yürekten teşekkürlerimi 
arz etmek isterim. 

Partileri adına 1 Şubat gününden şu ana 
kadar konuşan sayın sözcülerle, kişileri adına 
konuşan değerli senato üyeleri, Devlet haya
tının her konusuna derinliğine değindiler.. Ko
nuşmalarında Hükümeti teşvik edici sözler ya
nında, acı eleştiriler de oldu. Biz bunların hep
sini aynı saygı ve aynı değerlendirmeyle kalbul 
ettik. İçinde bulunduğumuz çok partili parla
mento hayatının icaplarından saydığımız bu 
davranışlar karşısında, yüksünmedik. 

iBütçe, dünyada parlamentonun doğumuna 
I vesile olan bir tasarruftur. Parlamentolar, en 
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titiz dikkatleri bütçe üzerinde gösterirler. Tem-
isileisi oldukları vatandaşların kaynaklarını is
raf ettirmemek için ellerinden gelen gayreti 
sarfederler. Hükümetler ne kadar iyi niyetli 
olunsa olsun, elbette, doğrudan doğruya halkın 
içinden gelen vatandaşla hergüin temasta olanı 
parlamento üyeleri kadar, halkın günlük ühtl-
yaçlarını, İstıraplarını ve dileklerini yakından 
takibedemezler. Bu bakımdan sayın senatörle
rin, zaman, zaman, bir bakıma in'safeîizhMa va
sıflandırıl sJblleeek olan konulmalara kadar git
miş olmalarını da, bu anlayış içinde görevin 
tdbiî bir Sonucu olarak görüyoruz. 

Üzerinde en çtek durulan konu. Devletimi
zin israf iğinde olduğu konumdur, Bis de bu 
nokta üzerinde gereken önemi» durmaktayız. 
Verdiğimiz ödenekleri azamî tasarruf zihniye
tiyle kullanacağımıza inanmanızı rica ediyo
rum. 

Bütçe, Karma Komisyona geldiği andan be
ri, bu tasarruf ve israf konusu üzerinde aralık
sız her gün, her bütçe vesilesiyle durulmuş
tur. Komisyon, sonunda Bütçe Kanununa ekledi
ği 69 ncu madde ile Hükümeti giderlerde % 10 
kii3intı ya.penaya medbur etmiştir, Gelirler im
kân verdiği taktirde bunun % 8 e indirilmesi
ne imkân vermiştir. Bu, Hükümet için zorunlu 
ibir maddedir. Hükümet bütün iyi niyetiyle ve 
ciddiyetle bunun üzerine eğilecek, elbette ki, 
Parlâmentonu.!! emri yerine gelecektir- Ancak, 
şunu da ilâve edeyim İd, yatırımları kısmadan, 
yatırımlardan fedakârlık etmeden bütçeyi uy
gulamak başlıca amacımızdır. 

IBu S3ne bütçedeki yatırımlar küçümaene-
cek bir miktarda değildir. Tersine planlı kal
kınma dönemimizde, planın ve 1972 programı
nın gereklerini göz önünde tutarak tespit edil
miştir. Bütçe Millet Meclisinde ds görüşülüp 
kesinleştiği zaman, gene Yüksek Planlama Ku
rulunda uzmanlarla birlikte toplanılarak, büt
çenin son aldığı şekil içinde, yatırımlara dokun
madan bütçenin nasıl uygulanabileceğinin bi
lmiş si açıdan g'özden geçirileceğine emin olabi
lirsiniz. 

iSajîn senatörlerin ÜE3rinde durduğu diğer 
ıbir konu da hayat pahalılığı konuludur. Bu 
kcnu aylardır hep cephesinden incelenmekte
dir. Burada hayat pahalılığı konusunda, bunun 
fssJbepleri vs neticeleri üzerinde tekrar durarak 
tartijma konusuna denmek istemiyorum. Yal

nız, dün burada Ticaret Bakanımızın da söyle
diği gibi, Hükümet hayat pahalılığı ile ciddî 
bir mücadele içindedir ve şimdiden bunun ne
ticeleri alınmaya başlanmıştır. Son ayda hayat 
pahalılığının artış hızı azalmıştır. Bu alandaki 
tedbirlerimiz devam edecektir, önlüm'üzdeki ay
larda hayat seyrinin, hayat pahalılığının tabiî 
sayılacak akışına dönmüş olacağımızı kuvvetle 
ümidetmekteyiz. 

Buracla, az önce grupları adına mütalâala
rım beyan eden sayın sözcülerin bugün değin
dikleri bâzı konulara da temas etmek isterim-

'Bası gösdüler, aradan 10 - 11 ay kadar za
man geçtiği halde Hükümetin kendisine hedef 
olarak aldığı noktalardan çok uzakta bulun
duğunu işaret ettiler. Ben bu fikre müsaade
nizle iştirak etmiyorum. Hükümet 11 aya ya
kın zaman içinde çok iş görmüştür. Anayasa 
değişikliği bir strateji hatası değildir. Anaya
sayı değiştirmiş olmasaydık, toprak reformu 
yapamazdık. Anayasayı değiştirmiş olmasay
dık, Sıkıyönetim kalktığı zaman, anarşistlerin 
ve tedhişçilerin, Türk Milletini içinden parça-
le.yıp bölmek isteyenlerin eylemlerine engel 
olacak kanunları çıkaramazdık. Bu kürsüden 
ifade etmekle mutluyum; az önce Bakanlar 
Kurulundan çıkıp buraya gelirken, bu alanda 
7 kanun tasarısını Bakanlar Kurulu kabul etti 
ve Yüce Ms&lise gelmek üzeredir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bravo. 
BAŞBAKAN NİHAT EBİM (Devamla) — 

Huturunuzda 10 aydır Yüce Parlamentoya sun
muş olduğumuz kanun tasarılarını birer birer 
saymaya kalkarsam, eminim ki, (gözden kaçıyor, 
unutuluyor) siz de hayret edersiniz. Bunu, ya
lan günlerde bir vesileyle bütün memlekete ilân 
edeceğim. 

Siyasî Partiler Kanunundan tahsisen bahse
den arkadaşımız oldu. Bugün Bakanlar Kuru
lundan çıkan kanunlardan bir tanesi de Siyasî 
Partiler Kanunudur, 

Üniversite Personel Kanunu eleştirildi. Yani, 
üniversite öğretim üyelerine ve yardımcılarına 
bir ayrı kanunla avans verilmesi eleştirildi. Bu
nun, Üniversiteler Reformu Kanununun Yüce 
Parlamentoya gelmesini geciktirdiğine işaret 
edildi. Bu doğru değildir arkadaşlar. Üniversite
ler Kanunu da hazırdır. Pazartesi günü Bakan
lar Kurulunun yapacağı toplantıyı bu kanunun 
görüşülmesine hasredecektir. Bu kanun da önü-
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müzdeki hafta sonunda Yüce Parlamentoya 
takdim edilecektir. 

Tüm eğitim reformu, (ki, ben Üniversiteler 
Kanunundan da daha fazla, tekrar -ettiğim gibi, 
ona önem vermekteyim) ilkokuldan itibaren or
taokul sistemimizi de üretime yönelik bir kül
tür eğitimi sistemi haline sokma teşebbüsü; o 
da 10 aydır yapılan çalışmalar ve daha evvelce 
yapılmış olan çalışmalardan da istifade ederek 
olumlu bir merhaleye gelmiştir. Ümit ediyorum 
ki, ay sonunda o konudaki kanun tasarısı da 
Yüce Meclise sunulacaktır. 

Sırası gelmişken Toprak Reformu Anakanun 
tasarısından da bahsedeyim. Komisyon öğleden 
evvel, öğleden sonra ve gerektiği saman gece de 
çalışmak suretiyle Toprak Reformu Kanununun 
maddelerinin dörtte üçüne kesin şeklini vermiş
tir. Kalan dörtte birini de önümüzdeki hafta 
sonuna kadar bitirmek vaadini bana göndermiş
lerdir. Toprak Reformu Anakanun tasarısını da 
Şubat ayı sonunda Yüce Meclise sunmuş olaca
ğız. 

Görülüyor ki arkadaşlar, Hükümetin asayiş 
konusunda, reformlar konusunda hiçbir şey 
yapmadığını söylemek gerçeklere uymamaktadır. 
Ele aldığımız Üniversiteler Kanunu, Eğitim 
'Sisteminde Reform Kanunu, Toprak Reformu 
Kanunu bir gün oturup, sabahtan akşama ka
dar çala kalem yasılarak meydana getirilecek 
kanunlar değildir. Birinci Erim Hükümeti ku
rulduğu andan itibaren, milletlerarası uzman
lardan da faydalanarak çeşitli komisyonlarda, 
çeşitli kademelerde Toprak Reformu ön Tedbir
ler tasarısı ve Toprak Reformu anatasarısı üze
rinde, konunun önemi ile orantılı, ciddî çalışma
lar yapılmaktadır. Ben, daha ziyade bu reform 
tasarısının 10 ay gibi bir samanda hazırlanma
mış olmasını eleştirenlere müsaadenizle hayret 
ediyorum. Bu toprak reformu en azından 1936 
yılından beri çeşitli zamanlarda Devlet adamla
rımız tarafından ele alınmış, işlenmiş, tekrarlan
mış, fakat bir türlü başarılamamış bir iştir. 10 -
15 - 20 senede başarılamamış bir işe biz 20 ay 
da istemiyoruz, nihayet 10 - 11 nci ay içinde, 
arada Hükümet değişikliği oldu, buna rağmen 
Toprak Reformu tasarısını bu ay sonunda huzu
runuza getirmek fırsatını bulmuş oluyoruz. 

Arkadaşlar, bizim Hükümetimizin tabiî bir 
alışılmamış bünyesi var. Biz Parlamentoda hiç
bir partiye dayanmıyoruz. Bizim partimiz yok, 

dışarıda gazetemiz de yok; ancak bütün parti
lerin memleketin içinde bulunduğu ortamı göz 
önünde tutarak 12 Martı gözönünde tutarak bizi 
desteklemeleri, bize yardımcı olmaları, bizi teşvik 
etmeleriyle başarı kazanabiliriz. Yoksa, bu ol
madığı saman Hükümet havada kalır. 

Sayın Ataklı, Hükümetin 12 Marttan önceki 
kalıntıları temizleyecek yerde onlara dayandığı 
gibi bir mütalâa söylediler, Arkadaşlar bu ko
nuda açık olalım. 12 Mart muhtırasını ben vakit 
buldukça tekrar tekrar okurum. 12 Mart muh
tırası 2 nci maddesi ile demokratik bir Hükü
met kurulmasını ve demokratik usullerle çalış
masını istemiştir. Bir Parlamento olacak, o Par
lamentoda partiler olacak ve Hükümet, o par
tilere dayanmayacak, bu nasıl şeydir? Açık ola
lım. Parlamento varsa Parlamentoda partiler 
vardır ve partilerin önemi de Parlamentodaki sa
yılarına göre sıralanır. Ben ilk günden itibaren 
Parlamento ile çalışmayı büyük bir şeref ve vaz
geçilmez bir şart saydım. Parlamentodaki parti
lere istinadedeceğim. Ya ne yapacaktık biz ya
ni? Sabahleyin Hükümetten her gün emri yev
miyi çıkarıp «Bugün bu kanunları istiyorum, ya
rın .şu kanunları istiyorum» diye Parlamentoya 
emri yevmiler mi gönderecektik? Elbette Par
lamento De, Parlamento dediğiniz zaman da par
tilerin idarsciıeriyle, yöneticileriyle, liderleriyle 
Görüşerek; onların prof'?arıIarı ayrı, program
larında birbirinden çok ayrı, birbirine zıt nok
talar var, c noktalı:: üzerinde ' görüşleri aynı 
noktada birleştirmeye çalışarak yürütecektim; 
başka yolum var mıydı benim? Bıvnu yapmanın, 
bir gün bu'kürsüden bana kusur olarak ileri sü
rüleceğini doğrusu hiç düşünmemiştim. Hem 
Parlamento olacak, hem demokrasi olacak, hem 
de Hükümet, Parlamentoyu hesaba katmayacak 
yahut Parlamentodaki çoğunluğu hesaba kat
mayacak. ya ne yapacak, azmlıklı mı çalışacak? 
O saman kanunlar buradan nasıl çıkacak? Be
nim demokrasi anlayışım, Parlamento anlayışım, 
af buyursunlar bu mantığı takibedemiyor. 

Anayasa değişikliği, elemin de söylediği 
gibi, asla bir teşhis hatası olmamıştır, asla bir 
strateji yanlışlığı olmamıştır, Anayasa, Büyük 
Parlamentonun tasvibi ile ve Parlamentodaki 
üyelerin 2/3 ünün oylarıyle değişmiştir. Bunu 
Anayasa değişikliği burada görüşülürken de 
söyledim. Değerli Millî Birlik Grubundan konu-
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şan bazı değerli arkadaşlarım, Anayasa deği
şikliğini benim eserim olarak söylediler, takdim 
ettiler. Bu şeref bana çoktur. Bu Yüce Parlâ
mentonun eseridir. 2 3 çoğunlukla bir eseri bu 
Parlamento kabul etmişse, belki ben teşebbüsü 
almakla Parlâmentonun düşüncelerini önden 
sezmiş olmak gibi bir hizmette bulunmuş olabi
lirim, 

Açık olalım; demokrasiye inanıyorsak, Par-
lamentolu seçime dayanan demokrasiye inanı
yorsak onu sonuna kadar takibedelinı, ikna me
todunu, anlaşma metodunu, karşılıklı fedakâr
lıklarla uzlaşma metodunu terk ettiğimiz za
man, Parlâmentoyu inkâr etmiş oluruz. Bu, dün
yanın her yerinde böyledir. Parlâmentoların 
anası sayılan, kaynağı sayılan ingiltere'den baş
layın, dünyanın öbür ucuna kadar nerede Par
lamento varsa orada uzlaşma vardır, orada an
laşma varır. Parlâmento olmadığı zaman o re
jimler belli, adları da belli. Onlar bazı şeyleri 
çabuk yaparlar, ama onların hataya düşmeleri 
de o kadar çabuk olur. Burada değerli arkada
şımın kötü liderlik örneği olarak zikrettiği uğ
radığı akıbette bizim de çok üzüntü duyduğu
muz dostumuz bir memleketin, neden bu akıbe
te uğradığı derinliğine tahlil edilirse, eğer hal
ka dayanan, seçime dayanan bir Parlâmento 
ile çalışmış olsaydı, hatalarını suç derecesine 
vardırmadan önlemek imkânı bulunurdu ve bel
ki o memleket de bu akıbete uğramazdı, («Bra
vo» sesleri) 

Arkadaşlar, bu vesile ile bir noktaya daha 
işaret etmek isterim. Bu kürsüden bazı sözler 
sistemli olarak sık sık tekrar edilmekte : «Erim 
Hükümeti itibarını yitirmiş.» Kimin nezdinde? 
Onu söyleyen arkadaşımın nezdinde belki. Erim 
Hükümeti bu Parlamentonun nezdinde itibarını 
yitirdiği gün; bir gün değil, bir saat yerinde 
durmaz arkadaşlar. Duramaz, durmayı kabul 
etmez. Bunun tecrübesini yaptık. Binaenaleyh 
bunu söylemek bir propaganda değerini haiz
dir. Çünkü söyleye söyleye, gerçek olmasa da 
bazı çevrelerde yer edebilir. 

Bunun gibi, «12 Mart Muhtırasını veren Si
lâhlı Kuvvetlerin, Hükümetin başarısızlığında 
rolü yoktur, bu başarısızlığı onlara yüklemek 
insafsızlıktır.» denilmekte. Kim yüklüyor onla
ra? Dikkat ediliyorum, bu söz ihtimamla tekrar 
ediliyor. Benim ağzımdan bir defa çıkmış mı
dır; «Ne yapayım ben, Silâhlı Kuvvetler böyle 

istiyor da böyle yaptım» diye bir söz benim ağ
zımdan çıkmış mıdır? («Yok» sesleri) Bu söz 
bir defa çıkmamıştır arkadaşlar. Silâhlı Kuv
vetleri tenzih ederim. Silâhlı Kuvvetler 12 Mart 
Muhtırasını vermiş, bir istekte bulunmuş, bir 
yol göstermiş, o andan itibaren bir daha hiçbir 
müdahalede bulunmamıştır. Elbette ben Parla
mento île, Parlâmento liderleriyle, parti yöneti
cileriyle görüştüğüm, onların düşüncelerini öğ
rendiğim, kendi düşüncelerimi onlara söyledi
ğim gibi, 12 Mart Muhtırasına imza koyanlarla 
da vazife dolayısıyle temastayım ve Silâhlı Kuv
vetlerin görüşlerini onlardan öğrenmeye çalış
maktayım. Ya, onları bırakıp da kimden öğre
neyim, Sayın Ataklı'dan mı öğreneyim, arka
daşlarından mı öğreneyim? («Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

«Reform görüntüsü veren tedbirler» diye 
ifade edilmiştir. Arkadaşlar, ben kendimi ve 
Hükümetteki arkadaşlarımı bundan tenzih ede
rim, biz aldatmacaya çıkmadık. Biz reform ya
pıyoruz, getirdiğimiz tasarılar reform tasarıla
rıdır. Bu tasarıları madde madde, hüküm hü
küm eleştirmek lâzım. Umumî yuvarlak laflar
la «reform görüntüsü veren tasarılar» demek 
hiçbir şey ifade etmez, işte Toprak Reformu 
Ön Tedbirler tasarısını getirdik, komisyonda, 
buyurun tetkik edin, neresi reform görüntüsü 
veriyor, neresi reform değildir? Maden Kanu
nu tasarısını getirdik, Boraksı devletleştiriyo-
ruz, linyitleri, büyük linyit ocaklarını devletleş-
tiriyoruz, Bu vesile ile söyliyeyim, gelecek sene 
ısınma için yakıt sıkıntısı bu tedbirlerle sürati 
katiyede bertaraf edilecektir. 

Hani ya «İngiltere Kraliçesi buraya gelmiş 
de bizo (Boraks devletleşmesin) diye telkinde 
bulunmuş da, onun için Boraksi devletleştir
mekten vazgeçmişiz.» Dost ve müttefik bir Dev
letin Hükümdarını tenzih ederim; asla uzaktan 
yakından bu konuya temas olmamıştır. Boraksın 
devletleştirilmesi için tasarı Yüce Parlamento
dadır; yalvarıyorum, rica ediyorum, biran ev
vel öncelikle bu tasarının kanunlaşmasına yar
dımcı olunuz. Bunun gibi her gelecek tasarı, bi
zim inancımıza göre reform tasarısı olacaktır. 
Eleştirilerinize, mükemmelleştirmek için yapa
cağınız tenkidlere açıktır. 

Arkadaşlar, bu edebiyat ile yürürsek, işte 
o zaman memleket normal şartlara dönemez. 
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Memleketin normal şartlara dönmesini istiyor
sak, elde kesin, 'ilmen, aklen izah edilebilecek 
aksine deliller olmadan ne Hükümeti, ne başka
sını suçlamaktan vazgeçmeliyiz. Mazideki ten-
kid edilecek politika tutumlarından biri de, 
mesnedi olmadan yapılan suçlamalardır. Bu 
suçlamalardan vazgeçmek lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, uzun çalışma devre
sinden geliyorsunuz, yorgunsunuz, sözlerimi 
fazla uzatmak istemiyorum. Özetlemek için şun
ları bir kere daha yüksek huzurunuzda tekrar 
etmek istiyorum. 

Verdiğiniz ödenekler azamî tasarruf zihni
yeti ile kullanılacaktır. 

Yatırım programlarını aynen gerçekleştir
meye çalışacağız. 

Ekonomide İstikrarın bozulmamasma gay
ret edeceğiz. 

Hayat pahalılığı ile başlattığımız mücadele
yi aralıksız sürdüreceğiz. 

Memleketin kalkınması ve savunması ile il
gili konular, öncelikle bizi meşgul eden konular 
olacaktır. 

Ordumuzun silâh gücünü artırmaya çalışa
cağız. 

Başta NATO olmak üzere ittifaklarımıza sa
mimiyetle bağlı kalacağız. 

Arkadaşlar, burada bir noktaya temas et
meliyim. 

Dünyada dehşet dengesi var diye sırtımızı 
dehşet dengesinin rehavetine terk edemeyiz. Bi
ze, büyük güçteki devletlerden biri saldırmaz-
mış. Ya bizim sınırlarımızı çeviren küçük ve or
ta güçteki devletlerden biri saldırırsa, ona ne 
yapacağız? Bugün dünyada De Gaülle çok id
dialı idi, - Fransa dahil, hangi devlet bütün si
lâhlarını kendisi yapıyor? Daima bu kulaklarla 
duydum; «Amerika'nın nükleer savunma şem
siyesi olmadan Avrupa ayakta duramaz.» diye. 
Komşu devletlere göz gezdiriniz. Bulgaristan, 
Yunanistan, Suriye, Irak... Bunlardan hangisi 
kendi imkânlarıyle silâhlanıyor ve biliyor mu
sunuz bunlar nasıl tırnağından dişine kadar si
lâhlıdır? Biz bunların karşısında «Dehşet den
gesi var, bu denge bozulmaz, rahat edelim.» di
yebilir miyiz? 

Bütün diplomasi tarihi, bütün askerlik tari
hi şunu söyler; «Siyasî kuvvet dengesi ve aske
rî kuvvet dengesi boşluğa tahammül edemez, 
boşluk gördüğü yeri doldurur.» Biz burada NA

TO'dan eıkc/fScik, HATO İle silahlanmaktan vaz
geçersek, biz üçüncü devletiz diye yalnız kalır
sak ne olacak? Bugün kalkınmaya sarf ettiği
miz kaynakların hepsini, tamamını; ordumuzun 
küçültülmüş, altı tümene indirilmiş olduğunu 
farz edin, milyarları bir hesabedin, ordumuzun 
Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerini bugünkü sevi
yesinde tutmak için şu 20 milyar yatırıma ayır
dığımız paranın tamamını ayırsak acaba kâfi 
gelir mi? 

Şu halde 1945 ten, ikinci Cihan Harbinin 
ertesinden itibaren Türkiye'nin bugüne kadar 
takibettiği politika için, müttefik olsun, dost 
olsun tarafsız olsun bizim dışımızdaki politikacı
larla, Devlet adamlariyle, devletler münasebet-
leriyle meşgul politikacılarla kiminle konuşsa
nız hepsi yalnız ve yalnız takdir söylüyorlar, 
Türkiye'nin takibetmekte olduğu politikayı tak
dir ettiklerini söylüyorlar. Kim? Fransa Sa
vunma Bakanı Debre, ki, Fransa'da NATO teş
kilâtından çıkmanın şampiyonu idi. Bizim du
rumumuz başka, sizin durumunuz başka diyor. 

Binaenaleyh, bu Hükümet yüksek tasviple
rinizden emin olarak NATO ittifakına, dostluk
larına sadık olacaktır; fakat bu hiçbir zaman bir 
kışkırtma politikası olmayacaktır. Bizim kim
seye karşı çevrilmiş bir niyetimiz yoktur, kim
senin toprak bütünlüğünde gözümüz yoktur, 
kimsenin bağımsızlığında gözümüz yoktur, kim
senin içişlerine karışmak emelimiz yoktur, kim
senin rejimi ile uğraşmayız; ama aynı şartlarla 
bize karşı da riayet edilmesini isteriz. Buna ri
ayet eden büyük - küçük her devletle, sonsuz 
iyi niyetle, iyi komşuluk yapmaya hazırız ve 
zaten yıllardır bu şekilde devam etmekteyiz. 

Sıkıyönetim kalktığı zaman, anarşistlerin ve 
tethişçilerin kendileri için bu memlekette de
vamlı sıkıyönetim varmış gibi sivil idare ve 
adliye mahkemeleri tarafından takip altında bu
lunduracak şekilde kanunları Yüce Parlâmento
ya getirmekteyiz. Bugün Bakanlar Kurulunda 
kabul ettiğimiz 7 tasarıdan bir tanesi de Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan deği
şikliktir. Fransa, Cezayir harbi esnasında bu 
eylemcilere karşı devlet güvenliği mahkemesi 
divanı kurmuştu. Biz, oraya gitmiyoruz; mev
cut mahkemelerimizden birini ihtisas mahkemesi 
olarak bu nevi suçlara tahsis ettik ve çabuk 
netice almak için de Ceza Muhakemeleri Usulü 
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Kanununda gerekli değişiklikleri Yüce Parlâ
mentonun tasvibine sunuyoruz. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
parlamenter rejim de şartlar ne olursa olsun, 
içende .ve dışarıda şu bilinmek lasını: Hiçbir 
hükümet, Türkiye'de, Türkiye'nin içinden fet-
hediimesins yarayan örgütlerin serbest faaliyet
te bulunmasına, Türk Milletinin bölünmesine 
müsaade etmeyecektir. Buram için gerekli ted
birler ne olmak lazımsa, onları Hükümet bula
cak, Parlâmentoya sanacak ve Parlâmentonun 
da tasdik edeceğinden emin bulunmaktayız. 

Bütün bunları, hukuk devleti düşenine do
kunmadan yapacağın arkadaşlar. Burada Ana
yasa değişikliklerini savunurken söylediğim gi
bi, yaptığımın Aneyasa değişikliklerinden senra 
kendine hukuk devleti diyen re Üyle olan Ba
tım n en ileri hukuk devletlerinden hiçbirinden 
geriye düşmedik, Bleydan okudum ben, bura
da da, dışarıda da. Paris'e git çiğim saman, Pa
ris'teki o malûm örgütler, Almanya'dan da 
bindirilmiş kuvvet getirerek nümayiş yapmak 
istiyorlardı. Kendileriyle açık, eerbcet karsılr]-
tim ve sordum: Senin memleketinde bir yabancı 
başkonsolosu kaçırıp öldürenlere ne yaparsınız 
sis? Serbest mi bırakırsınız, gezdirir misiniz? 
Nedir kanunlarınız? Bizimkinden hafif değil. 
Bunu yaptık biz ve tekrar ediyorum; biz Avrupa 
Konseyi üyesiyiz, iekandinav memleketleri ga
yet hassastırlar. İsveç, Norveç, Danimarka, Ho-
lânda bu konularda gayet hassastırlar. Her gün, 
gün aşırı, her hafta bu memleketlerin par
lâmentolarında - Aeırı solcu demiyeyim. - bâzı 
milletvekilleri kalkıyorlar, Türkiye'deki durum 
ne olacak diye diskleri bakanlarına sual soru
yorlar. Dışişleri bakanı eskiyor; Türkiye'de 
anormal hiçbir şey yoktur, Türkiye bizim müt
tefikimizdir, Avrupa Konseyi üyesidir, Türki
ye'de hukuk devleti vardm, Türkiye'de demok
rasi vardır cevabını veriyor. Demek ki, bizim 
yaptığımız değişiklikler ve bizim tatbikatımız o 
memleketlerin standardından bizi geriye düşür
memiştir. Ben, bunları burada söylüyorum, öy
le bir telgraf geldiği saman, Irabsr geldiği za
man §u cevabı veriyorum. Sefirimiz gitsin, ko
nuşsun, ne izahat istiyorlarsa verein. Sorduk
ları saman, hiçbir şey yok, Parlâmentodur. 
Kendi basma bir milletvekili çıkıyor, bunu, söy
lüyor. Türkiye bizim gibi bir memlekettir, bi
zim gibi bir Devlettir. Aldığımız cevap budur. 

10 . 2 . 1972 0 : 2 

Bu itibarı, bu düzeni muhafaza ederek, üyosi 
bulunduğumuz medeniyet ailesi içinde memle
ketimizi mâruz kaldığı - Her saman tekrar et
tiğim. - komplodan selâmete, Hükümet ve Par
lâmento bir arada, elbette Silâhlı Kuvvetler de 
varifeleri başmda olarak çıkaracağız. Bundan 
zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. 

Normal demokratik aşamaya gelmek, biliyo
rum ki, bu Parlamentoda herkesin içten arzusu
dur. Hükümetiniz işbaşında bulunmasının se
beplerinden biri olarak da, bu hizmeti başarabil
meyi saymaktadır, buna çalışmaktayız. Bu he
defe vasıl olmak için Hükümetin gayreti yet
mez. Shasî partiler, bugünkü aşamada çok 
olumlu bir merhalede Hükümete yardımcı ol
makladırlar. Şimdi beni partilerin liderleri 
tazyik ediyor; asayişle ilgili kanunları getir, re
formla ilgili kanunları getir, Meclisler yaz tati
line girmeden evvel hepsini çıkarmak bizim boy
numuzun borcu olsun, diye. Hükümet de gör
düğü hu teşvik karşısında, gece gündüz çalışa
rak bu reform kanunlarım, belli başlılarını bu 
ay iğinde; bu ay yetmediği takdirde meselâ bel
ki malî idaredeki reform hususundaki tedbirleri 
Mart avı içinde yüce huzurunuza getirilecektir. 

Senatonun pek değerli üyeleri, Hükümet 
adına, arkadaşlarım ve kendim adına, Senato
nun 1072 yılı Bütçesini memleketimizin hayrına 
mükemmelleştirmek için, Hükümeti uygulama
sında uyarmak, aydınlatmak için sarf etmiş ol
duğu gayretle:-, emin olunuz ki, semeresiz kal
mamıştır ve semeresiz kalmayacaktır. Şükran
larımı arz ederim. 

Saygılarımla. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — 1972 malî yılı Bütçe kanunu ta
sarısının müzakeresi sona ermiştir. 

Şimdi, Tüzüğümüz gereğince, açık oylamaya 
geçilecektir. Açık oylama, Tüzüğümüzün 108 nci 
maddesine harfiyen riayet edilmek suretiyle 
yapılacaktır. Bu arada, Tüzüğümüzün 108 nci 
maddesine göre, oyunun rengini açıklamak iste
yen 1 lehte, 1 aleyhte 2 sayın üyeye söz veril
meli zorunluğu vardır. Ancak, bu ana kadar 
1 sayın üye bu maddeye göre söz istemiştir. Sa
yın Ataîay, lehte mi, aleyhte mi? 

SIRRI ATALAY (Kare) — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurun; 10 dakikalık zaman 

içerisinde bitirmenizi istirham edeceğim. 
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SIEEI ATALÂY (Ears) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

1972 malî yılı Bütçesi, Cumhuriyet Senato-
sundaki görüşleri sonunda birkaç dakika içinde, 
yüksek oylarınızla kabul edilmiş olacaktır. Gö
nülden dileriz ki, 1972 yılı için talihli olsun, 
mutlu olsun. 

1972 yık Bütçesinin, tümü itibariyle umumun 
selâmeti, ülkenin süratle kalkınması bakımın
dan, bugün içinde bulunduğumuz güç hayat 
şartlarının temelinde yatan sorunlara olumlu 
cevap verecek bir karakterde olmadığını da 
açıkça ifade etmek gerekir. Türkiye'nin içinde 
bulunduğu şartların tümüne, kökünden ve re
formcu bir açı içerisinden gerçekten çözüm ge
tiren bir niteliği temelinden taşımadığını gör
memek mümkün değil. 

Ancak, bugünün şart lan içerisinde dar bo
ğazdan geçen Türkiye'nin, mutlu yarınlara bir 
acı içerisinde bakıldığı takdirde, şüphesiz ki, 
Hükümeti desteklemek; şüphesiz ki, bu bütçeye 
beyaz oy vermek gereği ve zornnlıığu vardır. 
Ama gönül isterdi ki, 1972 yılı Bütçesi partiler-
üstü bir Hükümetin getirdiği Bütçe olarak, ya
tırımlara daha çok güç veren, cari masrafları 
çok az olan, hele hele resmî masraflar;, as olan, 
altyapı devrimlerini gerçekleştirecek ve hayat 
pahalılığını bir seviyede durdurabilecek olan 
bir bütçe olsaydı... Bütçe bu niteliği taşıma
maktadır, ama günün şartları da bilinmektedir. 

Bu şartların içerisinde Bütçeye beyaz oy kul
lanacağımı ifade eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, biliyorsunuz ki, 
beyaz oy kabulü, kırmızı oy reddi, yeşil oy çe-
kinseri tazammun etmektedir. Beyaz oy veren 
sayın üyeler Bütçeyi kabul etmiş olacaklar, kır
mızı oy vermiş olanlar reddetmiş olacaklar, ye
şil oy vermiş olanlar çekinser kalmış olacaklar
dır. 

10 . 2 . 1972 O : 2 

Kimdi, oylamaya nereden başlanacağına dair 
ad çekiyorum: Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucusal'dan başlana
rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
varsa, lütfen acele etsinler efendim. 

Sayın Oisrelioğlu, oyunuzu, kullandınız mı? 
SELÂIIATTİN CİZEELİOĞLU (üiyarba-

lar) — Kullanıyorum. 
BAŞKAN — Kullandınız. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen

dim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler 1972 malî yılı 
Bütçe kanun tasarısının müzakeresine 1 .2 .1972 
tarihinde başlanmış, geceli gündüzlü müzakere
ler neticesinde 10 . 2 . 1972 bugün sena ermiştir. 
Bu mesai süresi içersinde, 10 birleşimde 31 otu
rum yapılmış, 331 sayın üye 110 saat konuşmuş
tur. 

Keticede 1972 yılı Bütçe kanun tasarısının 
açık oylamasına 133 sayın üye iştirak etmiş, 124 
kabul, 9 ret oyu kullanılmış, tasarı Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun mesaisine teşekkür 
etmek üzere Maliye Bakanı Sav--" Sait Naci 
Ergin Bey kürsüye buyursunlar lütfen. 

MALİYE BA3CANÎ SAİT NACİ ERGİN 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkanım, 
Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Lütfedip bütçemizi kabul buyurdunuz, şük
ranlarımı arz ederim. Fakat bundan daha çok 
teşekkür ettiğim husus, bize olgun fikirleriniz, 
irşatkâr telkinlerinizle gösterdiğiniz yoldur. 
Bütçenin tatbikatında biz bu yoldan âzami de
recede istifade edeceğiz ve bunu kendimize reh
ber telâkki edeceğiz. 

Tekrar teşekkür ederim.. (Alkışlar) 
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IEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) III. —• BAŞKANLIK DİVANININ GEî 

S. — Turizm ve Tanıtına Bakanı Erol Yılmaz 
Akçalın, T. ('. Turizm Bankası kanun tasarısı
nın, havale edil iniş olduğa komisyonlardan seçi
lecek i er üyeden kurularak bir Geçici Komis
yonda görüşülmeline dair önergesi (1/00, i/10) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisince kabul edilmiş olan ve Sena

toya gelmiş bulunan «Türkiye Cumhuriyeti 
Turizm Bankası kanun tasarısının, önemine bi
naen biran önce kanunlaşması için havale edil
miş olduğu Malî ve iktisadî işler, Dışişleri, Tu
rizm ve tanıtma, Bütçe ve Plan komisyonlarm-

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, İğdır, Tuzluca, Kağızman 
Uçelerine yapılan komıtlara dair soru önergesi 
ve İmar ve İskân Bakanı Serhülent Bingöl'ün 
yazılı cevabı, (7/12) 

15 . 1 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın imar ve İskân Ba

kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Kars Senatörü 
Yusuf Ziya Ayrım 

1. 1961 zelzelesinden sonra İğdır - Tuzluca 
merkez ilçe ve köylerinde ne kadar konut zarar 
görmüştür? 

A) Şimdiye kadar bu yerlerde ne miktar 
konut yapılmıştır? 

B) Ne miktar para harcanmıştır? 
C) Kalori link sahibi olup da şimdiye ka

dar konutları yapılmıyanlar var mıdır? Ne ka
dardır? 

2. Tuzluca - Kağızman ilçelerinde heyelan, 
İğdır ve Aralık ilçesinin araş feyazanından han
gi ilçeler zarar görmüştür? 

dan alınacak dörder üyeden müteşekkil bir Ge
çici Komisyon kurulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Bize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

BAŞKAN — Takrirde yazılı olduğu şekilde 
bir Geçici Komisyon kurulması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 . 2 . 1972 Sah günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.50 

A) Şimdiye kadar bu köylere ne miktar 
konut yapılmıştır? 

B) Harcanan para ne kadardır? 
C) Bu yapılan konutlardan ne miktarına 

vatandaş yerleştirilmiştir? 
D) Halen vatandaşın yerleştirilmeyip boş 

kalan konut adedi ne kadardır? 
3. Vatandaşın 4 - 5 yıldır bu konutlara 

yerleşmemesinin sebebi nedir? 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 7 .2 .1972 

Konu : Sayın Yusuf Ziya Ayrım'm 
yazılı sorusu hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü 20 . 1 , 1972 gün 

ve 13090-253-7/12 sayılı yazısı. 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf Zi

ya Ayrım'm İğdır, Tuzluca, Kağızman ilçelerin
de yapılan konutlara dair yazılı soru önergesi 
cevap örneği 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Serbülent H. Bingöl 

imar ve iskân Bakanı 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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İğdır, Tuzluca, Kağızman ilçelerine yapılan konutlar hakkında C. Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrını in yazılı soru önergesine ilişkin cevahî not 

1. İğdır - Tuzluca merkez ve köylerinde ruk.ua gelen deprem âfetinin tarihi 5.9.19G2 diı 
Hasar durumu şöyledir : 

İlçesi Körü 

Tuzluca 
Tğdır 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
'Merkez 
Küllük 
Al icarı 
Kaçadoğanşalı 
Mürşütali re Malı. 
Saneohan 
Zulfukar 
Şiraeı 
(gökçeli 
Ağar er 
Panik 
Kuzugüden 
Keli i ham o 
Asma 
Bendemurat 
Mezre 
Mu e a 
Taşlıca 
Sıçnıılı 
Örüşmüş 
Kervansaray 
Oermeşof 
(iüngörnıez 
('eımetabat 
Bayatdoğanşalı 
Makmemet 
Zor - Kundu 
Aliköçek 
Pul ur 
Arapkir 
Yukarı çarıkçı 
Ki ti 
Kazancı 
Anı ara t 
Erci 
Kasınıcan 
Neeefali 
Karakoyun 
Kadıkışlık 
Oba 

Yıkık 
ağır 

42 
80G 

G 
G 
9 

Orta 
hasar Hafif ha. 

G4 
472 

45 
9 

4G 

28 
24 
:il 
11 
23 
0 
9 

İG 

VI 
10 

89 

2 G 9 
?>Z 
2 1 
88 
2:; 
8 

24 
24 
24 

1 
20 

1 
29 
10 
18 
27 
19 
8 

(Etkisi// 
» 

9 
8 

İG 
20 

G9 

4-
 

-

:'.4 

ır> 
1:) 
2."! 
24 
İG 
:Î8 
11 
40 

» » 
G0 

17 
: :18 

10 

4 
ÎT) 
5 
i 

:U 
19 
17 

15G 
23 
19 

i 

Gl 

7 
.17 

ı l ' ) 

2 
8 
2 

_..._ 
2G 

G 
4 

74 
4 
• > 
• > 

( K t 

» 
» 
» 

k i l i ) 
» 

» 
yy 

» 
» 
' » 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 

» 
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İlçesi 

İğdır 

Köyü 

Orgof 
Taşburun 
Çilli - Çiko 
Bazirhane 

Yıkık 
ağır 

28 
37 

17 

Orta 
hasar Hafif ha. 

72 
110 

10 

111 
53 

28 

İlçesi KÖVÜ Yıkık ağır Orta hasar Hafif Ha. 

iğdi* 

Aralık 

Diza) 
Nabveyis 
Tecirli 
Alkameı* 
Kızılzakir 
Yaycı 
İMalfeli 
Meşhaber 
Alut 
Aşağı Çarıkçı 
Erhacı - Kijik 
Karakuyu 
Melekli' 
Merkez 

Uımumi vekûn 

10 
46 
17 
40 
19 
45 
73 
76 
49 
10 

129 
14 

108 
79 

71 

32 
51 
40 
28 
32 
12 
22 
5 

227 
75 

31 
19 
31 

24 
20 
36 

1 
14 
4 
1 
8 

51 
54 

(Etkili) 

» 
» 

, » 

» 
» 

•» 

» 

2 074 2'106 1 493 

A) YıapLİan konut sayısı : 
Iğdiir Merkezde 
Anaînik Merkezde 
Tuzluca Merkezde 
İğdır köylerinde 

Toplam 
B) Harcanan para ı 

İğdır Merkezde 

242 Konut 
74 Komut 
32 Konut 
96 Konut 

444 Konut 

3 711 500 ,T1. 

Aralık Merkezde 
Tuzluca Merkezde 
İğdır köylerinde 

1 110 000 Tl. 
480 000 Tl. 
693 500 TL 

Toplam 5 995 000 Tl. 
C) Hak sahibi olup da, konut yapılmayanlar 
İğdır Merkezde 414 
İğdır köylerinde 945 

Toplam 1 359 

Not : 1962 yumdu Kars ili Aralık ilçe merkezinde meydana gelen depremden zarar gören hak 
sahibi afetzedeler için 74 adet konut yaptırılmış; bu konutlardan 44 adedi hak sahipleri tarafından 
çeşitli nedenlerle alınmayarak boş kalmıştır. Söz konusu ilçe merkezinde boş kalan konutların Ba
kanlık katından alınan 17 . 8 . 1971 gün ve 14788 sayılı olur ile 7269 - 1051 sayılı Kanunun 31/e 
maddesine göre Aralık Belediyesine devri uygun görülmüş ve gerekli devir işlemlerinin yapılması için 
Kars ili İmar Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 
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2. 19-68 yılı Nisan ayında vukuagelen su baskını ve yer kayması âfetleri sonucu tespit edilen 
hasar durumu : 

İli İle esi Köyü 

Kars 
•» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tuzluca 
'» 
» 

İğdır 
» 

Aralık 
» 
» 
» 
» 
» 

Selim 

Akoluk 
Hasankent 
Köprübaşı 
Alicanlar 
Koçkıran 
öödekli 
Hacıağ 
Eamazankent 
Y. Çiftlik 
A. Çiftlik 
Emince 
Gelinalan 

Toplam 

Yıkık köyü 

28 
5 
8 

,135 
296 
128 
45 
23 
52 
69 
20 
29 

838 

A) Yapılan konut sayısı 
İğdır 

Aralık 

Koçkıran 
OB ekranlı 
KerimbeyH 
Ortaalican 
Yukarıalıean 
Aşağıalican 
Güdeklı 
Karabağh 
Tazeköy 

225 
6 

16 
47 
46 
52 
81. 
37 
23 

İğdır 
» 
» 

Tuzluca 

Hacıağa 10 
Emıinoc 17 
Yukarıçiftlik 27 
Ramazankent 19 
A. Çamurlu 60 
Y. Aktaş - Allıa ıılı - Kılıçlı 71 

Kula 51 
Akoluık 26 
Çıraklı 19 

Toplam 833 

B) Harcanan para : 
Halen katî hesabı yapılmakta olduğundan kesin bir rakam vermek mümkün olamamaktadır. 
Harcanan para takriben 17 000 000 Tl. dır. 
C) Yerleşme durumu : 
Yapılan konutlardan 606 adedi vatandaşlarca teslim alınmıştır. 
D) Yapılan konutlardan 227 adedi âfetzedelerce teslim alınmamıştır. Ayrıca Tuzluca ilçesine 

bağlı Kılıçlı, Akoluk, Alhanlı, Aktaş, ve Çıraklı köylerinde meydana gelen su 'baskınından zarar 
gören hak sahibi afetzedeler için Tuzluca ilçe merkezinden yaptırılan prefabrike konutlardan 116 
adedi hak sahiplerince teslim alındığı halde 3 nçü maddede belirtilen sebeplerle boş kalmıştır. Söz 
konusu ilçe merkezinde boş kalan konutların 7269 ve 1051 sayılı Kanunun 31/e maddesine göre Tuz
luca Belediyesine devri uygun görülmüş ve gerekli devir işlemlerinin yapılması için Kars İmar Mü
dürlüğüne talimat verilmiştir. 

3. Bu bölgede vatandaşların âcil durumu gözönünde bulundurularak ve kendilerinin yazılı rı
zaları da alınarak prefabrike konut yapılmıştır. 

Ancak sayısı yukarda verilen vatandaşlar inşa edilen konutların iklim şartlarına uymadığı ken
di ihtiyaçlarına cevap vermediği ve borçlanma ^bedellerinin yüksek 'olması gibi nedenlerle konut
larına yerleşnıemektedirler. 
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1972 Yılı Bütçe kanunu tasr.nsma verilen oyların sonucu 
(Kaimi edilmiştir-) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Eıııanullalı Çelebi 
Sup hi G ü ı\s o y t r ak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karave'lioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgün eş 
Haydar Tunçkanat 
Mnzafer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAIIİSAR 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata ^ 
Turlum Knpnnlı 
Yiğit Kök er 
Man sur Ulus oy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş j 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirci 
Cem alettin. Likaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Orhaoı Kürümoğlu 

Üye s 
Oy ver 

Kabul ed 

ayısı : 183 
mler : 133 
aniler : 121 

Reddedenler : 9 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyaı 
Açık üyeli 

üar : 4S 
kler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLÜ , 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Urul 

ÇANAKKALE 
Nah.it Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Saba lı al tin Orhon 

GÜMCŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip S ey lı an 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
S ITTI Atalay 
Y. Ziva Ayrını 

* • * " 

Mehmet Iîazer 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil öz m en 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumra lı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküeük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdiilkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisarı Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
Hüseyin Avrıi Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refel Reııdeci 
Fethi Te ve t oğlu 

SİİRT 
A.bdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım încbeyli 
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SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Erfcürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

ANKARA 
Turgut Cebe 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Refct Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Seiâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

a. A.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

Mehmet ÜmıMı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
î. Eteni Karakapıcı 
Hasan O rai 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
•Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 

[Reddedenler] 
DİYARBAKIR 

Seiâhattin Cizrclioğlu 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 

KAY S E İH 
Hüsnü Dikeeligilı 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Hikmet ismen 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil 'Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakı p Hatun oğlu 
Edip Somuııoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 

Tekin Arıbıırun(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Faıkilı Özlen 

KÜTAHYA 
I. Et em Erdinç 

Hidayet Aydıııcr 
Seiâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 

MARDİN 
A bduiT a h m a n Bay a r 

UŞAK 
Mehmet Faik Ata yurt 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğam Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan (İ.) 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURDA ŞK AN IN-
0A SEÇİLEN ÜYELER 
•Özer Derini. (B.) 
Vehap Güvenç 
Cemal Madauoğlu 
Bahriye Üeok 
Ragıp Üner 

[Acık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

» « - « 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

10 . 2 . 1972 Perşembe 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
( i /554) ; Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




