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I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Yoklama 

Sayfa 
516:517 

517 

518 

IV. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 518,524,574 

1. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayninin, 
Tarım - Orman - Köy İşi eni Komisyonun
dan çekildiğine dair önergesi. (4/165) 5.18 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsilen, Türkiye - AET Karma Parlamen
to Komisyonu toplantılarına katılacak 1.5 
kişilik Karma Parlamento Komisyonuna 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/423) 518:522, 

524:525 
3. — A.P. ve C.H.P. Grup Başkanları

nın, ek ödenek ve aktarma kanun tasarı
larını görüşmek üzere Genel Kurulun 
23 . 2 . 1974 Cumartesi günü saat 10.00'da 
toplanmasına dair önergesi. (4/164) 574 

V. — Görüşülen İşler 522,525 
1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

Sayfa 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/45; C. 
Senatosu : 1/232) (S. Sayısı : 316) 522, 

522,577 :578 
2. — 1.973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

M'ület Meclisi bütçesinin «T — Cetveli»ııdc 
değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/75; C. Senatosu : 2/69) (S. 
Sayısı : 317) 522,523,579 :580 

3. — 28.2.1973 gün ve .1694 sayılı 1973 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/98; C. 
Senatosu : 2/68) (S. Sayısı : 318) 522,524, 

581:582 
4. — 1.973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) dşaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/44; C. 
Senatosu : 1/233) (S. Sayısı : 319) 522,524, 

583:584 
5. — 1974 malî yılı Genel ve Katma 

Bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet har
camalarının yapılmasına A*e Devlet gelir
lerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline vetld 
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Sayfa 
veren kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/51; C. Se
natosu : 1/234) (S. Sayısı : 320) 525:554, 

558:574,593:595 
6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/58; C. Se
natosu : 1/238) (S. Sayıyı : 321) 554,554, 

555,585:586 
7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/55; O. Senatosu : 1/236) 
(S. Sayısı : 322) 554,555,587:588 

8. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de-

Sayfa 
ğişiklik yapılmayı hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/57; C. Senatosu : 1/240) 
(S. Sayısı : 323) 554,556:557,589:590 

9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarıs'i ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/59; C. Senatosu : 
1/239) (S. Sayısı : 324) 554,557 :'558,591:592 

VI. — Sorular ve cevaplar 

A) Yazılı sorular ve cevaplan 

575 

575 

1. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi 
Süreyya Önerin, Siirt'te kurulacak 
teyislere dair, soru önergesi ve Başbakan 
Bülent Eeevit'in, yazılı cevabı (7/187) 575: 

576 

» • « 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakam Turan Güneş'e, Millî Savunma Bakanı 
Hasan Işık'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi; 

Bütçe Karma Komisyonu, 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonu, 
Bütçe ve Plân Komisyonu, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İslam Ko

misyonu başkanlıklarının, komisyonlarının gö
rev bölümlerine dair tezkereleri ve 

Tokat Üyesi Zihni Betilin, Anayasa ve Ada
let Komisyonu; 

Konya Üyesi Fakih Özlen'in, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu; 

Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yurtsever'in. Sos
yal İşler Komisyonu; 

Burdur Üyesi Ekrem Kabayın, Millî Eğitim, 
Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu; 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Vahap Gü
vencin, Hesapları İnceleme ve Sosyal İşler ko
misyonları üyeliklerinden çekildiklerine dair 
önergeleri Genel Kurulun bilgisüne sunuldu. 

Başkanlık Divanında açık bulunan bir Baş-
kanvekilliğine, İzmir Üyesi Necip Mıirkelâmoğ-
lu seçildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gös
terilen adaylar seçildiler ve 

Türkiye - AET Karma Parlâmento Komis
yonuna üye seçimi, bağımsız üyelerin aday göy-
terebilmeleri için gelecek birleşime ertelendi. 

Gruplar Başkanlıklarının, 1974 malî yılı ge
nel ve katma bütçeleri kanunlaşmcaya kadar 
Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet 
gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki 
veren kanun tasarısını görüşmek üzere Genel 
Kurulun 22 . 2 . 1974 Cuma günü saat 15,00'te 
toplanmasına dair önergeyi kabul olundu. 

22 . 2 . 1974 Cuma günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,55 'te son veril
di. 

Başkan Kâtip 
l1 ek in Anburun Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 
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SORl 

Yazılı Sorular 
1. —• Cumhuriyet Senatoyu Tabiî Üyesi Meh

met Özgüneş'in, Alâgöz Köyü ve Atatürk Müze
sinin elektrik ve yola kavuşturulmayma dair 
yazılı soru önergesi, İrisleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/192) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Türk Dilinin özleşmesi ve ge-

II. — G E L E N 

Rapor 
1. — 1974 malî yılı Genel ve Katma Büt

çeleri kanunlaşıneaya kadar Devlet harcamala
rının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, 

G E L E N K 

Raporlar 
1. •— 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet 

Meclisi bütçesinin «T — Cetveli»nde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/75; C. Se
natosu : 2/69) (S. Sayıyı : 317) (Dağıtma ta r i 
hi : 21 . 2 . 1974) 

2. — 28 . 2 . 1973 gün ve 1694 sayılı 1973 yılı 
Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 2/98; C. Senatosu : 2/68) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 21.2.1974) 

Raporlar 
1. —• Devlet Üretme Çiftlikleri Cenel Mü

dürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılmam hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/58; C. Senatosu : 1/238) (S. Sayısı : 
321) (Dağıtma tarihi : 22.2.1974) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğün 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması kakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/55; 
C. Senatosu : 1/236) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma 
tarihi : 22.2.1974) 

XAR 

Üşmesine dair yazılı soru önergeyi ,Millî Eğitini 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/193) 

Sözlü soru 

1. — Cumhuriyet Senatoyu Malatya Üyesi 
İlamdı Özer'in, 1967 yılında İtalya'ya ihraç edi
len zeytinyağına dair, sözlü soru önergesi Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/28) 

K Â Ğ I T L A R 

tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Mclisi : 1/51; C. Senatosu : 1/234) (S. Sayıyı : 
320) (Dağıtma tarihi : 22.2.1974) 

A Ğ I T L A R 

3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasamı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/45; C. Senatosu : 1/232) (S. 
Sayıyı : 316) (Dağıtma tarihi : 21.2.1974) 

4. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A), 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/44; C. Senatosu : 1/233) 
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi: 21.2.1974) 

GELEN KÂĞITLARA EK KITLARA EK 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu rapora (M. Meclisi : 1/57; Ü. Se
natoyu : 1/240) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma ta
rihi A 22.2.1974) 

4. — Beden Terbiyesi Cenel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/59; 
C. Senatosu : 1/239) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tarihi : 22.2.1974) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanveMli Mehmet ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Bundur) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'ın, Ta
rım - Orman Köy İşleri Komisyonundan çekil
diğine dair önergesi. (4/165) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Cumburiy et Senatosu Başkanlığma 
— Seçilmiş bulunduğum Tarım - Orman, 

Köy İşleri komisyonlarından istifa ettiğimi arz 
ederim. 

Kars 
Yusuf Ziya Ayrım 

'BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisini tenisi-
len, Türkiye - AET Karma Parlâmento Komis
yonu toplantılarına katılacak 15 kişilik Karma 
Parlâmento Komisyonuna dair Başkanlık tez
keresi. (3/423) 

BAŞKAN — Dün kabul edilmiş olan bir 
önerge gereğince. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna bir bağımsız üye seçilmesi icabctmektedir. 
Şimdi, bu bağımsız üyenin seçimine geçeceğiz. 
Bize bildirilmiş olan iki aday var; Sayın Yal-
çuk ve Sayın Tuııçkanaıt. Bu iki adayın seçi
mi Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğüne göre ya
pılacaktır, kürsüye sepet konacaktır ve sayın 
Üyeler arzu ettikleri bu iki adaydan birine oy
la rını kullanacaklardır. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, bu yolda bir önerimiz var. 

BAŞKAN — Efendim, o yoldaki önerinizi 
okudum. O yoldaki öneriniz bize hiçbir şey tel-
üdn etmemektedir. Zira; biz İçtüzüğe ve ka-

ıBAŞKAN — Gerökli çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

nunlara göre burada idare etmek durumunda
yız. İçtüzüğümüzün hükmü yani, kanunun İç
tüzüğe atfettiği (hükmü okuyorum: «Siyasî par
ti grubu mensubu olmayanların .seçimi, mensu
bu oldukları yasama, meclisinde o Meclisin İç
tüzüğüne uygun olarak yapılır.» Yani, şurada: 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri mensu
bu oldukları siyasî partinin Türkiye Büyük 
Millet. Meclisi Grubu tarafından aday gösteri
lirler, bu adaylar Cumhuriyet Senatosu üyesi 
iseler, Cum'huriyet Senatosu Genel Kurulunun, 
milletvekili iseler, Millet Meclisi Genel Kuru
lunun bilgisine ilgili Meclisin Başkanlığınca 
sunulmakla seçilmiş sayılırlar.» Hükmünün dı
şında kalmaktadır. müstakil aday için bu hük
mün dışında kalmaktadır, bu hüküm gereğin
ce yani, İçtüzüğe yapılan atıf gereğince İçtü
zük hükümlerine göre seçim yapacağım. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, dün Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun aldığı bir karar vardır, o karara ay
kırı tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında size söz 
veriyorum, buyurun. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet. Senatosunun sayın üye
leri ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın 21 . 2 . 1974 gün ve Genel Sekreterlik 
409-7-2799 sayılı yazılariyle Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına 378 sayılı Kanun uyarınca 
AET'ye, NATO'ya ve buna mümasil Parlamen
terlerin dış münasebetleriyle ilişkin bir seçi
min kontenjan çizelgesi ekli olarak sunulmuş-

IV. — BAŞKANLIK DİVANINI* 
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tu. Bundan evvelki oturumda yani, dünkü otu
rumda bu çizelgenin içerisinde Senatoda 43 ki
şi olarak temsil edilen kanun metnindeki bir 
siyasî parti grubuna ımensubolmayanlarm ki, 
•bu (grubun içerisinde 16 kişilik Millî Birlik 
Grubu, 14 kişilik Cumhurbaşkanınca Seçilen 
('"yeler Grubu, :> bağımsız tabiî senatör ve 10 
bağımsız senatör bulunuyorlar; bunların, ken
di aralarından bir adayın ne işeHdlde Cumhuri-
•yeit Senatosu Genel Kuruluna sunulacağı hak-
Ikında bir karışıklık çıkmıştı ve bu karışıklığa 
•göre de Cumhuriyet Senatosu dün bir karar al
dı. Bu, senatörlerin bir araya gelerek İçtüzük
te noksan olarak bulunan bu mesele için ne yol
da bir işlem yapacaklarına dair bir karardı. 
Bu karardan dolayı seçim bugüne ertelendi. 

Şimdi, Sayın Başikan. dün sanki Cumhuri
yet Senatosu böyle bir karar almamış; o ka
rardan sonra Baş'kanlık Divanı Genel Sekreter
liği tahrik etmek suretiyle Millî Birlik Grubu 
ve Kontenjan Grubunun Grup yöneticilerine, 10 
ıbağımsız senatörün de her birine ayrı ayrı tele
fonla hamer vermek suretiyle, bugün saat 11,00 
de Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda bir toplantı tertiplemiş ve saat 
11,00'de Millî Birlik Grubunun ve Kontenjan 
Grubunun temsilcileriyle ve kendisine tebligat 
yapılan bağımsızlardan da ancak iki arkadşın, 
katılmasiyle bu toplantı yapılmış. Dün varılan 
Cumhuriyet Sem a tosu kararına, göre bundan bir 
sonuç* çıkacak, o sonuç bugün Cumhuriyet Se
natosunun yüce ıttılaına arz edilecekti. 

Sayın Başkan, dün sanki böyle bir karar al
mamışız, hiç böyle bir şey yokmuş gibi bir öner
geyle bir arkadaş teklif edilmiş, bir başka öner
geyle de bir başka arkadaş teklif edilmiş. Mese
leyi bu durumuyla ortaya koymak suretiyle o 7 8 
sayılı Kanunun içerisinde sözü edilen seçim 
müessesesini çalıştırmaya çalışıyorlar. O tak
dirde, dün Cumhuriyet Senatosunun aldığı ka
rarın sonucu ne olacaktır? O karara istinade-
den, Başkanlık Divanının tertiplediği bugün 
saat 11,00'deki toplantının vardığı kararın so
nuçları ne olacaktır? 

BAŞKAX — Sayın Karaman, o kararı da 
lütfen okur musunuz? 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet. 
Şimdi arkadaşlarım, dün Cumhuriyet Senatosu
nun bugüne erteleme kararı gerekçesi olarak, 
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i)iı bağımsız grupların bir araya gelip bir aday 
tespit etmeleri önerilmişti. Dünkü tutanaklarda 
bu var. Dünkü oturumu idare eden Sayın Cum
huriyet Senatosu Başkanı, birçok defa bu oy
lamayı Sah gününe mi yoksa. Cuma gününe mi 
bırakılması şeklinde sundular ve Yüce Kuru
lunuz bugüne ertelenmesini kabul ettiler. 

Şimdi buna göre; dün akşam saat 17,00'den 
sonra Cumilıuriyet Senatosu Başkanlığı Genel 
Sekreterliği görevlendirmek suretiyle, Millî 
Birlik Grubunun grup odası sekreterlerine ve 
yöneticilerine, Kontenjan Grubunun yönetici
lerine ve Başkanına ve 10 bağımsız senatöre te
lefonla tebligatta bulundular. Bu 10 bağımsız 
senatörün ve -'i bağımsız tabiî senatörden yal
nız şu üç. arkadaşa kendileri bulunamadığı için 
te'bligat yapılamadı. Genel Sekreterlikten aldı
ğımız bilgiye göre. Sayın Simav. Sayın Mah
mut Vural, Sayın Mukadder Öztekin. Sonun
cu aday arkadaşımız Ankara'da olmadıkları için 
bulunamamışlar. Diğer 10 arkadaşımıza telefon
la bizzat, kendilerine bazılarının da yakınla
rına söylenmek suretiyle hu tebligat yapılmış. 
Buna göre. bugün saat 11,00'de Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda bir 
toplantı yapıldı. 

Bu toplantıya Kontenjan Grubu adına Grup 
Başkanı Sayın Erim, Millî Birlik Grubu adına 
bendeniz ve birgün evvel kendilerine tebligat 
yapılan bağımsızlardan ancak iki arkadaşımız; 
Sayın Hayri Munıeuoğlu ve Sayın İsmail İnan 
arkadaşlarımız buyurdular ve orada bu üç 
grup bir tanesi 16 kişilik Millî Birlik Grubu, 
bir tanesi 14 kişilik Cumhuriyet Senatosu Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu, bir ta
nesi de 10 bağımsız ve '.) bağımsız tabiî sena
törden meydana gelen !'•) kişilik grup halinde 
bulunmayan topluluk. Hukukî durum teşekkül 
etmişti, - fakat bazı arkadaşlarımız gelmediler 
ve buna uymadılar - kendi aralarında şu sonu
ca vardılar ve şu kararı verdiler ve bir tuta
nakla bunu tespit ettiler; bu tutanağı da biraz 
evel Sayın Başkana sunduğumuz aday öner
gesine ekli olarak iliştirdik. 

Tutanak şudur arkadaşlarım: 
«-578 sayılı Kanun uyarınca ilgili kurulla

ra siyasî parti gruplariyle siyasî parti grubu 
mensubu olmayan Cumhuriyet Senatosu üye
leri, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 19 Şu-
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bat 1974 tarihli ve 95 sayılı yazıları uyarınca 
ve 21 Şubat 1974 tarihli tebligatları üzerine 
Anayasa ve Adalet Komisyonu salonunda bir 
araya gelmişler ve aşağıdaki prensip karariyle 
secimi gerçekleştirmişlerdir. 

Prensip kararı : 
Bundan böyle : 
a) AET Parlâmentolararası Ortak Komis

yonu üye adaylığının Millî Birik. Grubuna. 
BAŞKAN — Sayın Karaman,, bir dakika

nızı rica edebilir miyim? 

Tutumum hakkında zatıâliııize söz verdim, 
siz esasa girdiniz. Neden dolayı tutumumu ek
sik veya yanlış görüyorsanız, lütfen o husus
lara temas ediniz, meseleyi kısaca bitirelim. Çün
kü. daha mühim işlerimiz var. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla; — Sayın 
Başkanım, dün Yüce Kurulun aldığı bir karar 
var. Bu kararın ana nedeni, bu 48 kişilik gru
bun. 

BAŞKAN — O kararı okursanız mesele hal
ledilir. Lütfen o kararı okuyun efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bu karar 
tutanaklarda var, bütün senatör arkadaşlarımız 
bunu biliyorlar. Seçimin bugüne ertelenmesinin 
nedenini dünkü birleşimi yöneten Sayın Baş
kanımız burada defalarca tekrarladılar. Bu ka
rar tutanaklarda vardır. Zatıâliniz belki dün
kü toplantıda yoktunuz; ama o andan itibaren 
bir hukuk teşekkül etti. O andan itibaren Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı bağımsrz üyelere 
telefonla tebligat yapmak ve bir toplantının 
saat 11,00'ile Anayasa ve Adalet Komisyonu 
toplantı salonunda olacağını bildirmek sure
tiyle hukuk yürütüldü ve o saatte de bir toplan
tı yapılmak suretiyle hukuk bir adım daha 
ileri götürüldü. O toplantıda bir karara varıl
mak suretiyle bu yoldaki hukuk bir adım daha 
ileri götürüldü ve şimdi o önerinin sonucu da 
Yüce Başkanlık Divanına sunulmakla tamam
lanmış oldu. Binaenaleyh, zatıâlinizin, sanki 
dünkü birleşime yeniden başlıyormuşuzcasma, 
iki adayın ismini okuyup oylamaya geçmesi, bü
tün bu hukuk kurallarını bir tarafa itmek an
lamına geliyor, onu arz ediyorum, Sayın Baş
kanım. 
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Arkadaşlarım, müsaade buyurursanız, bu
günkü toplantıda vardığımız kararlara. ait 
tutanağın 3 - 5 maddesi daha var, onları da 
arz edeyim : 

«b) NATO Parlâmentolararası Ortak Ko
misyonu üye adaylığının bağımsızlara, 

e) Avrupa Konseyi üye adaylığının Kon
tenjan Grubuna ayrılması, 

d) Yukarıda tanımlanan görevlerin çık
ması halinde belirtilen esasların uygulanma«ı 
karar altına alınmıştır. 

2. AET Parlâmentolararası Ortak Komis
yonu üye adayı olarak Millî Birlik Grubu Üye
si Tabiî Senatör Haydar TunçkanatTıı göste
rilmesi kara altına alınmıştır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde tuta
nak tutulmuş ve bu tutanak, toplantıya katılan 
arkadaşlarımız adına Kontenjan Grubunun Sa
yın Başkanı, Millî Birik Grubunun temsilcisi 
olarak bendeniz ve bir de bu toplantıya katılan 
iki bağımsız üye arkadaşımız tarafından im
zalanmak suretiyle tekemmül ettirilmiştir. 

Şimdi, ortada bu kadar geliştirilmiş bir hu
kuk varken, bunu bir tarafa itmek, 378 sayılı 
Kanunun içindeki boşluğu doldurmadan, 10 yıl
dır sürdürülen ve Yüce Senatoda daima sürtüş
melere sebep olan bir hükmünü hâlâ ısrarla yü
rütmeye kalkmak hukuka aykırıdır, Başkanlık 
Divanının kuruluşuna dair Anayasa Mahkeme
sinin vermiş olduğu iptal kararma aykırıdır. 
Bu yolda devam etmek bizleri yeni sürtüşmelere 
ve Anayasa Mahkemesine yeniden müracaatlara 
yönelik hareketlere zorlayacaktır. Bunu Yüce 
Senatonun bilgilerine sunmak istiyorum. Aksi 
halde bu vardığımız ve dünden beri tekemmül 
ettirilen hukuksal durum bir tarafa itilmiş ve 
10 yıllık uygulamalarda olduğu gibi, bu ka
nunun adayların hatta isimlerinin okunması su
retiyle seçimini öngören esprisine aykırı bir du
rum Yüce Senatonun çoğunluğu tarafından zor
la empoze edilmiş olacaktır. 

Hukuk çok gelişmiştir .10 yıldır bu kanun 
üzerinde ve son günlerde Yüce Senatonun bazı 
kararları muvacehesinde varılan sonuçlarla ve 
özellikle dünden beri gelişen şu (hukukî prose
dür içerisinde bugün bu seçimin daha doğru, 
daha hakkaniyetle yapılmasını, Yüce Senatonun 
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<bu yolda oylarını kullanmasını, hatta bu kadar 
'gelişmiş olan !bu prosedür içerisinde bu grupla
rın temsilcilerinin önerdiği adayın dışındaki, 
kişiliğine son derecede saygılı bulunduğumuz 
sayın arkadaşımızın da adaylıktan çekilmesini 
ben Yüce Senato huzurunda teklif ediyorum. 

'Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaman'a tutumum 
ıhakkın'da söz verdim. Sayın Karamanın dayan
dığı nokta Heyeti Umumiyenin dün aldığı 
karardır. Heyeti Umumiyenin dün aldığı karar 
şudur: 

«Bu seçimin yapılacağı bugün bildirilmiş
tir. Binaenaleyh, adaylar tespit edilememiştir. 
Adayların tespitine fırsat hazırlanması için 
seçim bundan sonra yapılacak ilk toplantı gü
nüne talik edilsin.» dendi ve bir önerge de bu 
yolda verildi, kabul edildi, seçim bugüne kaldı. 

Bunun dışında, «-T78 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi tatbik edilmesin de, şu şekil tatbik edil
sin» diye bir karar alınmadı. Sayın Karaman'in 
konuşması sırasında dikkat buyurduysanız, 
«Böyle ıbir karar varsa lütfen okuyun» dedim, 
okuyamadılar. 

Şimdi, ben tekrar -)1H sayılı Kanunu; yani 
'bahsettikleri hukukun kanım şeklini takdim 
edeceğim, ondan sonra da kanunun emrettiği 
tatbikatı yapacağım. 

o78 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri mensubolduk-
ları siyasî partinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi grnlbu tarafından aday gösterilirler. Bu 
adaylar Cumhuriyet Senatosu üyesi iseler Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun, Milletvekili 
iseler Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgisine 
ilgili Meclisin Başkanlığınca sunulmakla seçil
miş sayılır.» elenmektedir. Kimler seçilmiş sa
yılır'? Siyasî parti gruplarına mensup olanlar. 

'Siyasî parti gruplarına mensup olmayanlar 
için aynı maddenin bir başka fıkrası da «Siyasî 
parti grubu mensubu olmayanların seçimi, men
subu oldukları yasama Meclisinde o Meclisin 
İçtüzüğüne uygun olarak yapılır.» demektedir. 

Bu seçimler İçtüzüğümüze uygun olarak şim
diye kadar birkaç defa yapılmıştır. Teamül ola
rak, hukuk olarak zabıtlarımızda mevcuttur. 
Binaenaleyh, biz de aynı yolu tekrarlayacağız. 
Bunun dışında, tutumumda herhangi bir hukuk 
dışı hareket olmadığını arz ederek muameleye 
devam ediyorum. 

Bağımsızlardan iki aday vardır; birisi Sa
yın Safa Yalçuk, diğeri de Sayın Haydar Tunç-
kanat'tır. 

Oy sepeti kürsüye konmuştur, zarflarla bir
likte mühürlü oy pusulaları dağıtılmıştır. 

Şimdi, tasnif heyeti için ad çekiyorum: 
Sayın Azmi Erdoğan! Burada. 
Sayın Tarık Remzi Ba l tan! Yok. 
Sayın Mehmet Ali Pestilci! Burada. 
Sayın Halil Tunç ? Yok. • 
Sayın Abbas Cilâra?. Burada. 
Sayın Azmi Erdoğan, Sayın Mehmet Ali 

Pestilci ve Sayın Abibas Cilâra arkadaşlarımız 
tasnif heyetine seçilmişlerdir. 

Şimdi, seçime nereden başlanacağına dair ad 
çekiyorum: Haydar Tunekanat (Tabiî Üye). 

(Tabiî Üye Haydar Tunekanat t an başlana
rak oylar toplandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye
ler lütfen acele etsinler efendim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif He
yeti lütfen yerini alsın efendim. 

Tasnif Heyeti vazifesini ifa ederken biz, 
müzakerelere devam edeceğiz. 

— 521 — 



C, Senatosu B : 32 22 . 2 . 1974 O : 1 

V. - GöRÜŞt 

1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
anun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/45; C. Senatosu 1/232) (S. 
Sayısı : 316) 

2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet 
Meclisi Bütçesinin «T •— Cetveli» nde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/75; f. Se
natosu 2/69) (S. Sayısı : 317) 

3. — 2$ . & . 1973 gün ve 1694 sayılı 1973 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması Jıak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/9$; O. Senatom 2/68) 
(S. Sayısı : 318) 

'•i. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/44: C. Senatosu 1/233) (S. 
Sayısı : 319) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen Kâğıtlar arasında bulunan 316, 317, 

31.8 ve 319 sıra sayılı dört adet aktarma kanun
larının önemine ve m üst a celiye tine binaen gün
demde mevcut bütün işlere ta'kdimen Gelen Kâ
ğıtlardan gündeme alınarak öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Doğan Barutçuoğiıı 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili 

BAŞKAN — 316, 317, 318 ve 319 sıra sayılı 
kanun tasarılarının Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer işlere takdimen görüşülmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/45; ('. Senatosu 1/232) (S. 
Sayısı : 316) (1) 

(1) 316 Sıra sayılı basma yazı tutanağın so
nuna eklidir. 

fLEN İŞLER 

I Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması. Ka
imi edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenle!'... Ka
imi edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

I Madde 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın (930) kod numaralı (Malî Transferler) 
programının (09) kod numaralı (Diğer Malî 
Transferler) altprogramınm (3) ödenek tü
ründe yeniden açılan (002) kod numaralı (1327 
sayılı Kanunun 93 ncü maddesi gereğince Dev
let memurlarına ödenecek 9 aylık maaş fark
ları karşılığı) harcama kalemine (5 200 000 000) 

I liralık olağanüstü ödenek verilmiştir. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
j sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kaimi edenler... Etmeyenler... Madde ka
imi edilmiştir. 

Madde 2. —• 1973 yılı Bütçe Kanununun 
69 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«'Maliye Bakanlığı Bütçesinin ı930) kod nu
maralı Malî Transferler programının (09) kod 
numaralı diğer malî transferler altprogramınm 
(3) ödenek türünde yeniden açılan (002) kod 
numaralı faaliyette mevcut ödenekten genel 
bütçeli dairelerin ve giderlerini tamamen ken
di gelirleri ile karşılayanlar hariç katma büt
çeli idarelerin hizmet programlarında yer alan 
veya yeniden açılacak «Diğer eski yıllar borç
ları» faaliyetine, yılı bütçesinde karşılığı bu
lunsun veya bulunmasın 9 aylık maaş farkla
rının ödenmesi amaeıyle aktarma yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

9 aylık maaş farklarının bütçeleştirilmesi 
ile ilgili işlemlerin 1973 malî yılı içinde tamam
lanamaması halinde yukarda belirtilen tertip
teki ve genel bütçeli dairelerle katma bütçeli 

1 idarelerin bütçelerinde yer alan (008) kod nıı-
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maral ı «Diğer geçen yıl lar borçları» .faaliyet
lerinde yer alan ödenek bakiyelerini erte
si yıl bütçesine devretmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 9 aylık maaş fark lar ın ın bütçeleştiril
mesi ile ilgili işlemler 1974: malî yılının ilk dört 
ayı içinde bitirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

'> neü maddeyi okutuyorum. 
Madde •'). — Bu K a n u n yayımı tar ih inde 

yürür lüğe girer . 
BAŞKAN — Madde üzerindi1 söz isteyen sa

yın üye? Yok. .Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kail rai edenler... Kaimi etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 

4 neü maddeyi okutuyorum. 
•Madde 4. — Bu K a n u n u Maliye Bakanı yü

rü tü r . 

B A Ş K A N — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasar ının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler. . Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacakt ı r . 

2. — 1973 yılı Bütçe Kamumun bağlı Millet 
}feclisi Bütçesinin «T — Cetveli» nele değişiklik 
yapılmanı hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/7o; (\ Se
natosu 2/69) (S. Sayısı : 317) (1) 

BAŞKAN —• Komisyon raporunun okunu}) 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kal rai etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin t ümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Bu teklif Ka rma Komisyonca reddedi lmiş t i r ; 
r aporu oya arz et t iğim zaman rapor kabul edil
diği t akd i rde bu teklif reddedilmiş sayılacak
tır. 

(1) 317 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmişt ir ; teklif 
reddedilmiştir . 

Rapor kabul edildi, yani teklif reddedildi . 
Açık oylarınıza sunulacakt ı r . 

3. — 28 . 2 . 1973 gün ve 1691 sayılı 1973 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 2/98; •('. 'Senatosu 2/68) (S. 
Sayısı : 318) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul, edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabu l edenler... Ka'bul et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir . 

.1. nei, maddeyi okutuyorum. 

28 . 2 . 1973 g'ün ve 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe 
Kanununda değişiklik yapılması hakkında 

Kanun teklifi 

Madde 1. — 197:! yılı Bütçe K a n u n u n u n 
25 nei madesi ile Sayıstaya tahsis edilen kad
rolarından, 1 . (> . !97o tar ih inden geçerli olmak 
üzere ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
kaldırılmış. 2 sayılı cetveldeki, kadrolar eklen
miştir. 

BAŞKAN* — Maddi1 üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yo'k. Maddeyi cetvel iyi e birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul. 'edilmiştir. 

2 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun, yayımı tar ihinde 

yürür lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

•> neü maddeyi okutuyorum. 
Madde :>. — Bu Kanun hükümler in i Cum

huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlar ı 
yürü tü r . 

(1) 318 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte aleyhte söz is
teyen sayın üye? Yok. Teklifin tümünü 03da- ı 
rmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif acık oylarınıza sunulacaktır. ! 

4. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ' 
işaretli cetvelde değişiklik, yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/44; (\ Senatosu 1/233) (S. 
Sayısı : 319) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının (930) kod numaralı (Malî transferler) 
programının (09) kod numaralı (Diğer malî 
transferler) altprogramınm (3) ödenek türünde 
mevcut (001) kod numaralı (Devlet Me- j 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GE 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen, 
Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu 
toplantılarına katılacak 15 kişilik Karma Parla
mento Komisyonuna dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/423) 

(1) 319 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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murları Kanununun ve yönetmeliklerin ge
rektirdiği giderler karşılığı) harcama kale
mine (3 000 000 000) liralık ek ödenek veril
miştir. 

«Bu ödenekten genel ve katma bütçeli ku
ruluşların ilgili tertiplerine yapılacak aktarma
lar işlem tarihine bakılmaksızın, 28 . 2 . 1974 
tarihinde icra edilmiş sayılır.» 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza ara ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Ka-bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz is
teyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul, edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 

NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Türkiye - AET Karma Parlâmento Komisyo
nu toplantısına katılacak bir bağımsız üyenin se
çimine ait tutanak gelmiştir, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkaııl 1 ğa 
Türkiye - AET Karma Parlâmento Komisyo

nu toplantısına katılacak bir bağımsız üye için 
yapılan seçime 130 üye katılmış ve neticede, il i— 
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şik listede adları Vazıh zevat inzal arında «göste
rilen oyları 'almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

İstanbul. Zonguldak 
Erdoğan Adalı Mehmet Ali Pestile, i 

Gümüşhane 
Abba'S Cilâra 

1. Safa Yaleuk 
2. Haydar Tunekanat 
3. Bos 

m 

130 

BAŞKAN 
durduğu clhel 
tebrik ederim. 

Sayın Safa Yalçuk nisabı dol-
iivo SfH-i] misi erdi r, kendilerini 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

5. — 1971 malî yılı Gene7 re Katma Bütçe
leri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının 
yapılmasına ve Devlet geliri eri fin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Kouıisyonu raporu (M. Midisi: 1/51; 
(/. Senatosu: 1/231) (S. dayısı : 320) (1) 

BAŞKAN' 
rant. 

Bir önerge var, takdim ediyo-

Yüksek Başka n 1 ığa. 

Bugünkü gelen kâğı t lar arasında bulunan 
1974 malî yılı Genel ve Katma Bütçeleri 'kanun-
laşmcaya kadar Devlet harcamalarının yapılma
sına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tah
siline yetki veren 320 S. Sayılı kanun tasarısının, 
önemine ve müstaceliyetine binaen, gelen kâğıt
lardan gündeme alınmasını ve gündemde mev
cut bü tün 'işlere ta'kdimen (incelikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma, Komisyonu 
Başkanı 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğiu 

B A Ş K A N — 320 S. Sayılı kanun, tasarısının 
gelen kâğı t lardan gündeme alınması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kahal et
in ey en! er... Kabul edil m ist i r. 

Diğer işlere takdim en görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı üzerindeki müzakerelerimize geriyo
ruz efendini. 

(1) 320 S. tfcnjılı Basmayazı tutanağın sonuna 
e ki i eli r. 

Tümü üzerinde M>Z istemiş olan sayın üyeleri 
s-nra siyle takdim ediyorum: Adalet Partisi Grubu 
adına, Sayın Ora! Karaosmanoğlu. Diğer grup
lar sözcülerini bildirini mislerdir, lütfen bildirsin
ler. 

iv;sısei. um üskr in i takdim etmek üzeri 
talebinde bulunmuş olan sayın üyeleri sır'asıyte 
okuyorum : Sayın Hü-nü Dikrçl'gil, Sayın Selâ-
haddin, Ba'büroğlu. Sayın İsmail Kutluk. 

Sayın Maliye Bakanı, bir takdim konuşması 
yapacak mısınız efendini.' 

MALİYU BAKANI DKNİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Hayır efendim, yapmaya
cağım. 

BAŞKAN — Ada'ei Par! isi Grubu adına Sa
yın Ora! Karaesmanoğlu, buyurunuz efendim. 

A. P. GKl BU A D İ N A ORAL IvAKAOS-
MANOĞLK (Manisa) — Sayın Başkan, Oumhıı-
'riye! Senatosunun Sayın Üyeler i ; 

Hükümet ka ra ! livasın m gecikmesi nedeniy
le, 1974 .Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının za
manında müzakeresi mümkün olamamıştır . 

Yüksek, tetkiklerinize sunulan 197-i Malî yı
lı Genel ve Ka tma Büteeler i kanunlaş ıucaya ka
dar Devlet harcamalar ın ın yapılmasına ve Dev
let gelirlerinin, tarh. t a h a k k u k ve tahsiline yet
ki veren Kanun tasar ıs ının içtüzük muvacehe
sinde derhal bastırı l ıp say m üyelere dağıtı lma
sı gerekmekte iken, toplant ıdan ancak bir - iki 
saat önce bastır ı l ıp dağıt ı lması Grup üyelerimi
zin üzüntüsünü mucip olmuştur. 

1974 Bütçe tasarısı 'kesinleşinceye katlar ki 
üç aylık dönemi kapsayan Yetk i Kanunu 1 Mar t 
1974 tar is i i t ibariyle yürür lüğe girmesi zarure
t ine inanmaktayız . Şimdiye k a d a r ki muhtelif 
uygulamalar da bu tarzda olmuştur. Tasarının 
bazı özelliklerim1 'kısaca değindikten, sonra, Grup 
olarak önemli n'ördüâümüz noktalara temas et-
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•inek. bu hususlardaki görüşlerimizi arz etmek 
istiyorum. 

Bütçe uygulaması ile ilgili Yetki Kanunu 
tasarısında 1973 Malî yılı Bütçe Kanununun 
J/12 esasına göre cari giderlere iki ay daha de
vanı edilmesi isteniyordu. Bütçe Plân Karma 
Komisyonu uygulama süresini üç aya çıkarmış
tır. Böylece uygulama 31 Mayısa 'kadar uzatıl
mış İm hunnaktadır. Özelliği olan ödemeler ve 
Devlet harçları için üç aylık sürenin dışında, 
yıl esasına göre ödeme imkânı getirilmiştir. 

Maaşlar için uygulanacak katsayı 7'den 8'e 
çıkarılmış okluğundan; bu katsayının 1 Hazi
randa yürürlüğe girmesi bahis konusu olan 1971 
Bütçe Kanını tasarısı ile de .devanı ettirileceği 
intibaı hasıl olmaktadır. 

T. (\ Merkez Bankasında toplanan mevduat 
karşılıklarının Merkez Bankası Kanununun 10 
ııeı maddesi dışına çıkılarak; 

1. — Ziraat Bankasından başka, Kamu İkti
sadî Kuruluşlarının finansman ihtiyaçları için 
kullanılacağı, 

2. — Yüzde yerine yüzde 50'ye kadar bu fon
lardan faydalanılacağı hükmü getiri]inektedir. 

T. ('. Merkez Bankasından kullanılacak kı
sa vadeli Hazine avanslarına geince; bu avans
ların Bütçelerin toplanı hacminin % 15'i ora
nında kullanılması konusuna da değişiklik ge
tirilerek 1971 yılında 1973 bütçesinin c/c 10 faz
lası esas alınarak işlem yapılacağı hükme bağ
lanmıştır. 

Kısa vadeli yani. bir yılı geçmiyecek bir büt
çe dönemi içerisinde Hazine bonolarının tüzel 
kişiliği haiz T. ('. Merkez Bankası ve diğer mil
lî bankalardan başka özel kişilere de satılabile
ceği; başka deyimle, hazinenin kısa vadeler için 
gerçek kişilerden de borç para alabileceği hük
mü getirilmiştir. 

Sayın senatörler, 

Birçok vaatlerle işbaşına geçen C. H. P. - M. 
S. P. ortak Hükümetinin gittikçe artan fiyat 
yükselmeleri ve hayat pahalılığı muvacehesin-
<de; özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı düşün
mesi gerekmektedir. Hükümet yetkililerinin bu 
'konularda çeşitli beyanlarına şahit olmakta bu
lunuyorduk. Memurlar için katsayının 7'den 8'e 
çıkarılması esasen palyatif bir tedbir olduğu 
halde. Bütçe Plân Karına Komisyonunda A. P. 

ve diğer muhalefete mensup sayın üyelerin 'kat
sayının tatminkâr bir düzeye çıkartılmasına iliş
kin teklifleri yine C. H. P. ve M. S. P.'si koa
lisyonuna mensup sayın Komisyon üyelerinin 
oylarıyla reddedilmiştir. 

Bu yetmiyormuş gibi? Tasarıya vaz edilen 
bir hükümle, 657 sayılı Kanunun 151 neti mad
desi de bu tasarı ile değiştirilmek istenmiştir. 
Her vesile ile dar gelirlilerin ve Devlet memur
larının haklı sorunlarının takipçisi iddiasında 
bulunan iktidarın bu konudaki gayrisamimî dav
ranışına üzüntü ile şahit olmuş bulunmaktayız. 

Kanunun 151 ııeü maddesinin 2 nci fıkrasın
da ; «katsayının memleketin ekonomik gelişme
si. genel geçim şartları ve Devletin malî imkân
ları gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit 
olunur»; sonra yine aynı maddenin 3 ncü fıkra
sında «katsayı değişimi aylıklarda artış veya. 
eksiliş sayılmaz» denildiğine göre, 5131 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 11 ncü maddesinin 
(c) fikrası uyarınca, katsayı uygulamasından 
mütevellit farkın, derece veya kademe farkı 
olarak düşünülmesine kanunen ve fiilen cevaz 
yoktur. Terfi sayılıp, farkın aylıklardan kesil
mesi kanunsuzdur. Şayet, C. H. P. - M. S. P. İk
tidarı bundan böyle de katsayı uygulamasından 
doğan aylık farklarını geri almayı düşünüyor 
ise, ayrı bir kanunla yüksek Meclislerin huzu
runa. çıkması icabeder. 

'Katsayısının bir ilâvesi ile göstermelik ola
rak 8'e çıkarılması, mevcut ekonomik şartlar 
ve hayat pahalılığı karsısında; memurun hiç
bir derdine deva olmayacak, ayrıca «verilen
den de ne kadar geri alabilirsek kârdır» gibi 
demode olmuş, modern Devlet ve bütçe anla
yışına uymayan klâsik bir maliyeci görüşü ta
sarıya ustaca, monte edilmiş olacaktır. Bu ^'6-
rüşün karşısındayız. 

'Mevcut kanunî haksızlığın telâfisi için vere
ceğimiz gerekçeli önergeye iltifat buyurulaea-
ğmı. C. İL P. ve M. S. P. iktidar grubu sayın 
üyelerinin de vaki haksızlığı telâfi edecek isti
kamette oy kullanacaklarını ümidetmek iste
riz. 

Kaldı ki, Anayasa Mahkemesinin bütçe ka
nunu ve diğer bütçe uygulaması ile ilgili geçi
ci yetki kanunlarına konulan hükümlerle, bir 
başka kanunun hükümlerinin değiştirilmesinin 
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Anayasaya aykırı •okluğunu saptayan kararla
rı da mevcuttur. İşinize geldiği noktalarda Ana
yasa Mahkemesi kararla rina sığınıp, işinize gel
meyince hu kararları görmemezlikten gelmek, 
ciddî hukuk devleti anlayışı ile bağdaştırıla-
maz. 

•Yukarıda bahsettiğimiz T. C. Merkez Ban
kasında toplanan, bankalar mevduat karşılık
larının Merkez .Bankası 'Kanununun 40 ncı mad
desi dışına çıkılarak; Ziraat .Bankasından baş
ka, ivamu İktisadî Kuruluşlarının finansman 
ihtiyacı için kullanılacağı, CA 20 yerine rf öO'ye 
kadar bu fonlardan faydalanılacağı, hükmü 
getirilmiştir. Bu da, aynı şekilde. Anayasa Mah
kemesi kararları muvacehesinde Anayasaya ay
kırı bir davranıştır. Bu tasarı ile Merkez 'Ban
kası Kanununun 40 ncı •maddesi resmen değiş
tirilmiş duruma sokularak yeni bir hüküm va
zedilmektedir. 

ıBankalardaki mevduatın bloke hesaplar ol
duğu malumlarınızdır. Bu meblâğın. c/c 50'sinin 
kredi veya başka suretlerde piyasaya aktarıl
ması enfiâsyonist baskıyı artıracak nitelikte
dir. 

.Konuşmamızın baslarında, belirttiğimiz üze
re ; 'Hazinenin 5 - 10 sene gibi vadeler için tah
vil çıkararak, özellikle yatırımlarda kullanıl
maları halinde faydalı olacağına şüphe olma
yan iç istikraz usulünün yanış ıra, bir yılı geç
meyen kısa vadeler için Hazinenin özel şahısla
ra borçlanması, uygulanması güç birtakım sa
kıncaları olan nevi şahsına münhasır bir usul 
haline getirilecektir. Bono karşılığı borçlanma
yı Hazinenin yalnız tüzelkişiliği haiz kamu 'ku
ruluşlarının yapması Hazine ve Devlet itibarı 
kakımından çok isabetli bir görüş olduğu ka
dar. şimdiye kadarki uygulama da. bu yünde 
olmuştur. Bu konuda bilemediğimiz nedenler 
varsa. Kayın Maliye Bakanının Yüce Senatoyu 
bu hususlarda ayrıntıları ile tenvir etmesi ge
rekmektedir. 

Özel sektörden, kamu sektörüne bu tarzda 
.kaynak aktarılması şeklinde tecelli edecek 
olan Hazinenin şahıslara borçlanması usulü, 
beş yıllık kalkınma plânları ilkelerinin genel 
perspektifine de aykırıdır. Plânın öngördüğü 
makro hedefler dengesini bozacak olan bu usu
lün faydalı ve verimli olacağı kanısında deği
liz. Günün birinde hükümetler bu borçların 

altından kalkamaz duruma girerlerse, normal 
şartlardaki 1 )evlct tahvillerinin salı İmasında 
gözönümde bulundurulması k-alnden itimat ve 
psikolojik unsurlar zedelenir. Devlet - vatandaş 
rn.una.sebetlenin.de karşılıklı itimadı zedeleyecek 
her türlü davranış ve uygulamadan kaçınılma
sında. kesin zaruret vardır.- Tasarruf bonoları
nın uygulamada görülen aksaklıkları ve niha
yet Malî Denge Yergisine geçiş zaruretini bu 
vesile ile hatırlatmak isterim. 

'Sayın Başkan, Cumhuriyet Sen at osun un sa
yın. üyeleri; 

11)74 malî yılı Bütçe tasarısının önümüzdeki 
aylarda Yüksek Meclislerde görüşüleceği tahiî-
dir. A. P. Crrubu olarak tasarı elimize geçtiğin
de ayrıntıları ile fikir ve göilişlerimiz ifade edi
lecektir. 

Fiyat ayarlaması adı altımda birçok madde
lere zam. yapılmasının zarurî hale geldiği Sa
yın Başbakan ve diğer Hükümet üyelerince i fa -
de edilmektedir. Köylü, çiftçi, işçi memur, es
naf v. s. gibi dar gelirli zümrelerin hayat pa
halılığında mutazarrır olmamaları için çok cid
dî tedbirlerin alınmasına ihtiyar vardır. Mü
him olan nokta,, iktisadî konjonktüre dar gelirli 
vatandaşlarımızın ayak uydurabilmeleri mesele
sidir. 

Özellikle C. H. I', sine mensup sayın yetki
liler gerek 14 imim seçimleri arifesinde, gerek
se mahallî seçimler münasebetiyle yaptıkları 
muhtelif .konuşmalarda hayat pahalılığından 
•bahsederek çeşitli vaidlerde bulunmuşlardır. 
Ye garip bir tecellidir ki, ucuzluk veya asgarî 
manâda fiyat yükselmelerinin önüne geçecek
lerini yani istikrar vadettiklerini iddia edenle
rin ilk fırsatta bâzı maddelere zam yapma za
ruretini dile getirmeleri kamuoyunun dikkatin
den kaçmamıştır, l'c-uzluğun veya fiyat istikra
rının sağlanmasında getirilecek, her türlü müs
pet icraatın teşvikçisi olacağımızı da ayrıca be
lirtimi-; isteriz. 

Memleketimizin büyük çoğunluğu köylerde 
yaşadığına ve tarımla iştigal ettiklerine göre 
tarım ürünlerinin mevcut ekonomik şartlar, 
yükselen dış piyasa imkân ve talepleri muvace
hesinde azamî şekilde değerlendirilmesine de 
zaruret vardır. Hububatla, ilgili destekleme ve 
taban fiyat politikasının ve fiyatların önümüz
deki mevsim, için şimdiden ilân edilip açıklan-
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ması lüzumuna inanıyoruz. Keza 
hasat: mevsimi i uzum. ııamıı 
ve 

önümüzdeki 
tütün, çay 

imdik ve diğer mahsullerle ilgili fiyatların 
da şimdiden bilinmesinde üretici yönünden sa
yısız faydalar vardır. 

Sayın senatörler. Adalet Partisi iktidarının 
işbaşında kaldığı süre içerisinde girişmiş oldu
ğu büyük yatırımların (ve bunların büyük bir 
kısmı bitirilmiştir) aynı hızla devam ettirilme
si büyük faydalar sağlayacaktır. Bir zamanlar 
hatırlarsınız her devirde başımıza gelmiştir 
enerji, imalât sanayii, çimento, demir şeker v.s. 
gibi yüzlerce sınaî kalenderdeki yatırınım faz
lalığından şikayet edenler; içinde bulunduğu
muz şartlarda bunların dahi ihtiyacı karşıla
yamadığını bizzat görme ve teşhis etme imkâ
nına kavuşmuşla rdır. 

-Mevcut Hükümetin daim önce başlatılıp da. 
son yıllarda siyasî istikrarsızlıklar nedeniyle ik
mal edilemeyen veya yarım kalan projelerin 
gerçekleştirilmesi istikametindeki her türlü gi
rişimini memnuniyetle karşılayacağımızı kısaca 
ifade etmek isterim. 

Esas 'bütçe hakkındaki görüşlerimiz mahfuz 
olmak üzere Gumhuriyet Senatosunun muhte
rem üyelerini Adalet Partisi Grubu ve şahsım 
adına saygı ile selâmlar, beni dinlediğiniz için 
teşekkürlerimi arz ederim. (A. P. ve G. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAX — Gruplar adına söz istetyen yok. 
Kişisel görüşlerini belirtmek isteyen sayın 

üyelere geçiyoruz; Sayın Dikeçligil buyurun 
efendim. 

HÜSXlv DİKEGLİGİL (Kayseri) — Efen
dini, bu bir ek bütçe tasarısıdır. Elbette diğer 
grup sözcüleri bir an evvel çıksın diye söz al
madılar. Ben burada birkaç noktaya temas ede
ceğim. Birincisi şudur : 

Bundan önce de söylediğim gibi, hükümetle
rin, iktidara, gelirken Türkiye'nin şartlarım bil
mesi, ona göre karar alması ve ona göre vaat
lerde bulunması icap ederdi. Maalesef, ortak 
Hükümet kuran her iki parti, seçimler öncesi 
büyük vaatlerde bulunmuşlardır. Bu vaatleri 
yerine getiremeyecekleri muhakkaktır ve ge
tiremiyorlar. Bu yükün altında ezileceklerdir, 
dolayısıyle millet içine gömülecektir. Bunu, 
bundan sonraki siyasîler yapmamalıdır. Siyasî

ler Türkiye'nin şartlarını bilerek o vaatlerde 
bulunmalıdır-. İleride öyle olacak ki, ben tah
min ediyorum bugün kendini tutanlar, o za
man böyle vaatlerde bulunan hükümetlerin 
aleyhinde kalacak ve aleyhinde yazılar yaza
caktır; bugün olmuyorsa yarın bu keyfiyet Tür
kiye'de mutlaka olacaktır. 

Bir de katsayı meselesi var. Arkadaşlar, 
katsayı meselesi üst kademede olanlar için ki
fayetli; fakat aşağı kademede olan dar gelirli 
insanlar için kifayetli değildir. Kifayetli olma
yacağı da meydandadır. Günkü, hayat pahalı
lığı gittikçe artacaktır ve bunu Hükümet de 
itiraf etti ve ondan sonra da bu itiraflarında 
Sayın Başbakan televizyonda. «Bunlara kat
lanmak lâzımdır.» dedi. Ben televizyona dik
kat ettim, «fiyatlar artacak» denildiği zaman, 
önce gülüp, alkışlayan halkın birdenbire yüzü 
asıldı. Günkü, halk hakikaten büyük dağılım 
içerisindedir, sıkıntı içerisindedir. Halkın bugün 
aldığı maaş belki de önümüzdeki seneye ekmek 
almaya, dahi yetmeyecektir. Kanun buna mü
saade etmiyor. Halbuki, aşağı kademede olan 
vatandaşların katsayısı, üst kademede olanlara 
nazaran biraz daha üstün tutulmalıdır. Sayın 
Bakan buna cevap olarak diyecek ki; «Efendim, 
biz çocuk zammını artırıyor ve 25 JTL. ya çıka
rıyoruz. hastanede meselelerini düşünüyoruz, 
sosyal haklarını düşünüyoruz.» . Bence bunlar 
yeterli cevaplar değildir. Bir taraftan doğum 
kontrolünü yapacaksın, diğer taraftan da ço
cuk zammını 25 TL. ya çıkaracaksın. Bilhassa Hü
kümetin bu tutumu birbiri ile uygun ve müte
nasip değil. Zaten vaktiyle, Türkiye'de doğum 
kontrolünün ısrarla karşısına çıkmış ve doğum 
kontrolünün memleketimiz için yeterli olma
dığı, iyi olmadığı ve Türkiye'nin etrafını düşü
nerek. büyük ve artan bir nüfusa, gençliğe sa
hip olması dolayısıyle tahsis sisteminin ona gö
re ayarlanması hususunu öne sürmüştük. 

Bir de, bu katsayı ilâve edildikten sonra 
Mart ayında verilen kısım niye kesiliyor? Bu 
doğru değildir. Eğer kanunî ise, kanunî tarafı
nı ya sözcü ya da Sayın Bakan burada izah et
sin. İlk ay terfiler alınır; ama bu bir terfi de
ğildir, doğrudan doğruya hayat sıkıntısı dola
yısıyle katsayının yükseltilme keyfiyetidir. 
Personel Kanununda, diğer Emeklilik Kanunun
da bunlardan kesilmeyeceği aşikârdır.. Bunun 
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kesilmesi katiyen doğru değildir ve bundan Hü
kümet vazgeçmelidir. 

Bir de, Hükümetin Merkez Bankasına faz
la el attığı gözüküyor. Bu dövizleri erittiği tak
dirde1, bu defa dış memleketlerden çok döviz 
almak için, bence başka devletlerin kapısını 
çalacağa benziyor. Bunu alabilecek mi, alamaya
cak mı, o sıkıntıya düşecek mi, düşmeyecek 
ini? Bunu ileride, zaman gösterecektir. 

Yine öğretmenlere çok vaatlerde bulunul
du. Fakat buradaki kanun tasarısına bakıyo
ruz. mesleği öğretmenlik olan arkadaşlar ders 
ücretlerine göre, gündüzleri 15 TL. gece tedri
sat yaptığı zaman 20 TL. veriliyor; ama mes
leği öğretmenlik olmayan kişiler dışarıdan gel
diği takdirde onlara gündüz •']() TL. gece tedri
satta o5 TL. veriliyor. Arkadaşlarımızın vak
tiyle öğretmenlere vaat ettiği bu mudur? Ye 
vaatlerinin dışında, bilâkis mesleği öğretmen
lik olan insanların ders ücretlerinde kesinti ya
pılıyor, dışarıdan gelen insanların ücreti artı
rılıyor. Bu hiçbir zaman için kabul edilecek 
bir mesele değildir. Öğretmen ve öğretmenlik 
mesleğine de reva görülecek bir düşünce tar
zı değildir. Bunun buraya konduğunu ben 
hayreti o karşılamaktayım ve iyi bulmuyorum. 

Bir diğer mesele de, bakanlarımızın çok va
atte bulunmasıdır. Geçen gün gazetelerde oku
dum, Sayın Başbakan Yardımcısı 67 vilâyete 
•birden fabrika yapıyor: LHbakan hazretleri, 67 
vilâyete birden fabrika yapacağını söylüyor. 
Neyle yapacak bunu?. 07 vilâyete' l'abrika ya
pacak beyefendi hazretleri, hangi bütçe ile ne 
vakit yapacak?.. Hem de bu sene. Senesini de. 
koymuyor. Dört sene iktidarda kaldığımız 
müddetçe biz 67 vilâyete 67 tane fabrika ge
tirebiliriz denebilir. Ama bunun dışında bir 
vaatte bulunmak halkı aldatmak ve bir dev
let adamına yakışmayacak bir beyandan öte
ye geçmez.. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Henüz zamanı 
geçmedi dallı a. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bu se
ne 67 vilâyete siz faibrika yapabilecek misiniz?. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — 67 ilde yapaca
ğız, talbiî. 

HÜSNÜ DİKEOLİGİL (Devamla) — Hava 
alacaksın. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Hava fabrikası 
yaparız. 

BAŞKAN —• Sayın Dikeçligil, cevap verme
yin efendim. Kendi kendine söylediler. Siz de 
cevap vermek zorunda değilsiniz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ama 
yapacağını söylüyor Sayın Başkan. Fakat, bek
leyip göreceğiz. 

BAŞKAN —• Kendileri öyle oturdukları yer
den kendi kendilerine söylediler efendim. Siz 
Kitren devam edin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şu ba
kımdan sayın Devlet ileri gelenlerinin nazarı 
dikkatini celbetmek isterim. Ahlâk dersleri 
konacak., kaibııl. Hattizafında okul programla
rını hiçbir Devlet adamı incelemiş değildir. 
Okul programlarını tetkik ettiğiniz takdirde 
görürsünüz ki. hepsi de millî ahlâkın üzerinde 
durur. Eğer şimdiye kadar Millî Eğitim cami
ası okul programlarına göre hareket etmiş ol
saydı. 12 Mart hadisesi olmazdı, gayet milliyet
perver, şuurlu insanlar, ahlâklı, faziletli insan
lar yetişirdi, hattâ devlet kapılarında hırsızlığı 
ve soygunculuğu görmezdiniz. Demek ki bu uy
gulanmamıştır. Ama bir Başbakan Yardımcısı, 
bilgili veya. bilgisiz, bunu tetkik etmiş veya et
memiş. ahlâk, dersi konduktan sonra, «12 yaşı
na gelmiş çocuk sigara içmeyecek» gibi kayıt
lar koydurmuş. Bu bizim mesleğimiz. Televiz
yondaki neşriyata baksın. Öğretmen onun kar
şısında sigara içtikten sonra, şu, bu içtikte-'i 
sonra lâflarla, izahlarla bunu önlemeye inik" ı 
yok ve önleyemezsiniz. Böyle demogojik lâfla
rın. yapılmayacak lâfların, hattâ ahlâk dersi ki
tabı ne yönde olacağı, ne istikamette olacağı ya
zılmadan, okutanlar meydana çıkmadan söyle
nen. 'beyanların da yersiz olduğu kanaatindeyim. 
Ben isterdim ki, Hükümet hakikaten beyanların
da derli - toplu beyanda bulunsun ve bulun
makta da devam etsin. 

Bir misal daha verebilirim ve bu vesile ile 
de İçişleri Bakanlığına bu meseleyi duyurmuş 
oluruz. Akşam - sabah Ankara Belediye Baş
kanının TRT'de beyanatına rastlanır. Televiz
yonda gösteriş. Ama ortada bir şey yok. Elbît
te halk buna gülecek ve gülmekte de devanı 
edecek. Böyle hafif hareketlerin olmamasını da 

I temenni ederim. 
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Elbetteki bu geçici bütçedir. Buna ben de 
beyaz oy vereceğim. Tenkitlerimin samimî ola
rak kabul edilmesini ve bilhassa öğretmenlerin 
ders ücretleri meselesi keyfiyetinde hassasiyet
le durulmasını rica ederim. 

(Saygılarımla. 
BARKAN —• Sayın Baıbüruğlu, buyurunuz. 
SELÂHADDİN BABÜKOĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler: 

Görüşülmekte bulunan Geçici Bütçe tasa
rısı, eğer içinde ayrıcalıkları olan bir tasarı ol
masaydı huzurunuzu işgal etmeyecektim. 

Bu Geçici Bütçe tasarısı, bundan önce 1965 -
1969 yıllarında yapılan geçici bütçe tasarıla
rından bir bakıma farklıdır. Bu farklılık Türki
ye gerçeklerinden ve beraber yaşadığımız olay
ların icaplarından ileri gelmektedir. 

12 ayın 8 ayım uygulamada geçirecek olan 
l)u bütçe hakkında benini temennilerim ve •gö
rüşlerim daha ziyade kamu idaresinin yöneti
mi ve burada karşılaşılan zorlukların erken
den giderilmesinin lüzumlu olduğu doğrultu
sunda olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik tedbirlerin 
yanlışlarını düzeltmek ekonomik tedbirlerle 
mümkün. Fakat administrasyonun ekonomik 
tedbirleri ve ülke yönetimini üstenienecek olan 
memurlar arasındaki hizmete ters düşen kar-
maşılıkları düzenlemek o kadar kolay değildir. 
Bu bakımdan yeni Hükümeti, büyük vaatlerle 
işbaşına gelmiş olan ve ülke problemlerine baş
ka açıdan baktığını Programlarında ifade eden 
Hükümeti memleket administrasyonu yönünden 
kendi anlayışıma göre uyarmak isterim. 

(Tikeyi bir' anda. müstemleke disiplinsizliği
ne götürmemek için memurlar arasındaki ilişki
nin özellikle bir postta bulunan her kademede
ki her ünite başının kendi postunun sorumlu
luk ve yetkilerinin ne aşağıya, ne de yukarıya 
taşmamasının lüzumu bugün geçmiş günlerden 
daha. fazla kendini göstermiştir. Ne bir Başba
kan atadığı müsteşarı istikbale karşılamaya, 
uğurlamaya, gidebilir, ne bir müsteşar ya da 
genel müdür veya daire başkanı kendi yetkile
rini tasan, hele kamuoyuna Bakanından ya da 
üst derecedeki sorumludan daha güçlü olacağı 
imaeını verecek ziyaretlerde, davranışlarda ve 
demeçlerde bulunabilir. Bunlar bulunulduğu 
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takdirde Türk ülkesinde toparlanamayacak bir 
idarî karmaşıklık ortaya çıkar. Aslında sektö-
rel karmaşıklığın Türkiye'de problem olduğu ve 
bundan dolayı da yıllar yılı idarî iyileştirme ça
lışmaları yapıldığı bir zamanda eğer bu işi yük
lenmiş olan görevliler de - daha derinlemesine 
örneklerle girmek istemiyorum - böyle bir kar
maşıklığa seiböbiyet verirlerse bir gün yönetici
ler kendi emir verecekleri kişiler arasında bir 
kısım hiziplerin, bir kısım kabadayıların çıktı
ğını ve artık, bakanından daha güçlü müsteşar
ların, bakanından daha güçlü genel müdürle
rin sözlerine kamuoyunun iltifat ettiği görülür 
ve öyle olur ki, o başbakan, suç. işlese dahi o 
genel müdürü ya da o başka görevliyi değişti
remez duruma düşebilir. Türkiye tarihinde 1950 
- 1960 arasında örnekleri olduğu gibi bugüne 
kadar süren örnekler de vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkeyi müstemle
ke disiplinsizliğine sokma üzerinde son derece 
titizlikle duruş nedenimi iki örnekle arz etmek 
isterim. Türkiye'de Asya'yı Avrupa'ya bağlayan 
istanbul Boğaz Köprüsü merasimle açılacaktı 
ve bu merasim uluslararası merasimdi. Önceden 
hu türlü görev almış olan administrasyonda bü
rokrat ve teknokratların oluşturduğu bir hiz
metin sonucu dünya, televizyonlarına da yayı
lacak idi. Önceden düzenlenmiş bir merasim; 
1184 metrelik bir su yolu 34 metre ağızdan ge
çilecek. 100 bin kişi kadar toplanmış. Bu 10ü bin 
kişinin bu 84 metre ağızdan düzgün geçişini 
Türkiye'de düzenleyen emniyet ve teknisyenle
rin mevcut olmadığını televizyonlarda, hepimiz 
gördük. Bu da en azından bir yabancı artistin 
güldürmek için espri yapmasına neden oldu. 
Şimdi, burada disiplinsizliğe bağlanacak olan 
noktalar şunlardır : 

Bir ülkede az evvel tablosunu çizmek istedi
ğim işlemler olursa, Devlet otoritesi tebahhur 
eder. hükümet disiplini gider, vatandaşlar ara
sındaki ilişkiler bozuk olur ve bu disiplinin ku
rulması için de alınacak olan tedbirler eğer da
ha önceden belirli zaman içersine yayılmamışsa, 
muhatapları rahatsız eder. Her türlü rejimde 
otorite ve disiplin devletin baş vuracağı konu
lardan birisidir. 

Teknik 'bakımdan üzülecek nokta şu : 4184 
metre boyundaki köprünün !34 metrelik şeridi
nin 29 metresi düzgü yayılı yükle boydan no-
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ya, yüklenecek, o anda fırtınanın çıkabileceği, 
atmosferik tesirlerin en tehlikelisinin olabilece
ği de hesaba, katılacak: yani bütün en kötü şart
lar altında dahi yıkılmaması lâzım gelen İm köp
rünün nasıl oluyor da. o Nasır'm cenazesinin 
kaldırıldığı zaman Mısırda gördüğümüz disip
linsiz sahne, köprünün üzerinde olduğu vakit 
teknisyenler tehlike çanı çalabiliyorlar? Hani 
bu köprü bu- dediğim 'bütün tehlikeli faktör
lere göre hesaplanmıştı? Bu 'köprü, gerçekten 
de bu denli tehlikeli durumlara göre hesaplan
mıştır. Çünkü savaş anında hava şemsiyesini 
'kurduğumuz zaman kıtalarımızı geçireceğiz. Yi
ne miting ve grevlerde hu köprüden halkın ge
çişini, merasim olarak düzenlediğimiz zaman 
dasiplhm alamadığımıza ^ÖTC, elbette ki disip
linsiz geçiş olacaktır. Bu gibi 'bir disiplinsizliğin 
olduğu bir geçiş anında, köprü yıkılacak mı? 
Değerli arkadaşlarım. 64 metreden Devletin 
Başkanının da, o çirkin sahnede bulunduğu 
bir anda, köpımmin yıkıldığını düşününüz. Yüz 
bin. kişinin Boğaz sularına 04 metreden dü
şüşünü, tuzla buz olduğunu düşününüz. Köprü
nün hesaıbını uzaktan da olsa bildiğim için böy
le bir şey olmaz-, ama böyle bir şeyi düşünür-
mk, bir büyük meydan muharebesinde dahi bu 
kadar zayiat verilemez. Beki. bu teknisyen han
gi yetkiyle tehlike olduğunu sfiylüymr? Bğer teh
like olduğunu şakadan söyicmîşse; yani disip
linsizliği düzeltmek için söylemişse »bu Türk 
mühendisliğine vurulmuş büyük bir yaradır. Bu 
yararını silinmesi için de burada konuşuyorum. 

Şimdi ortada büyük bir olay var; fakat bu 
olayın karşısında bu Devletin başında 'bulunan
lar ne o genel müdürü, ne o işle meşgul olan 
hiçbir kimseye en küçük teosdifü dahi •bildir
diklerimi görmedim. Mükâfatın ve mücazatm 
düzgün yüvütülmediği ülkelerde hangi finans
man kaynaklarını bulurlarsa bulsunlar, (insan
lar aya gidecektir, insanlar her şeyi yapacak
lardır.) başarılı olmaları mümkün değildir. Bu 
kadarla bitmiyor değerli arkadaşlarım. Bizim 
eğitimimizde galiba görevliler zaman merhumu
nu anlatamamış olacaklar. Türk tarihine dam
gasını vurmuş olan, aramızda yıllar yılı hizme
tini yapmış hepinizin tanıdığı İsmet İnönü'nün 
cenaze töreninde, bu Meclisin önünde sıfırın al
tında soğuğun hüküm sürdüğü bir zamanda yi
ne o denli, yabancı devlet adamlarının, parlâ-
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j menterlerin, millî irade temsilcilerinin bir sa
at onbeş dakika beklemelerine sebep olan pro
tokol aksaklığının hiç mi sorumlusu olmaya
cak? Savın Cumhurbaşkanının yabancı devlet 
temsilcilerinin her birinin elini bir dakikada 
sıkacağım, «nasılsınız?» diyeceğini ve bunun bir 
zaman hesabını yapacak bir Allah'ın kulu yok 
mudur, ya da bu merasimi naşı yerine tevdi et
tikten sonraya bırakacak bir akıl yok mudur? 
Şimdi 'bunları düzenlemekten aciz olan birta
kım kişilerin mevcut olduğunu ve bunları dü
zeltmeden beni de heyecandan heyecana, götü
ren vaatlerini bu Hükümetin yapabilmesi nasıl 
olacaktır? Binaenaleyh, ben sinyali buradan 
paralele girerek değil hu doğrultudan, biraz 
da bu tür hizmetlerin ıstırabını çekmiş bir ar
kadaşınız olarak örnekleri daha fazla 'büyüt
meden arz ediyorum; Hükümet memleketi müs
temleke disiplinsizliğine götürecek her türlü 
tedbirin karşısına, çelik bir irade gibi dikilirken, 
Yr bakan diğer bakanın görevine, 'bir genel mü
dür bir bakanın görevine, hattâ 'bir belediye 
başkam bir başbakanın görevine müdahale et
memesini bugünden sağlamalıdırlar. Bunu sağ
lamadıkları takdirde sizi temin ederim değerli 
arkadaşlarım, bu kaçan kolu gövde takip eder 
Y. kurtarmanız daha zor olur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 11 nci madde 
üzerinde söz almış bulunuyorum. 11 nci mad
dede değineceğim bir konunun genellemesini 
burada yaparak huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin durumu her
kesçe malûm; bu teşebbüsler, 1971 Yüksek De
netleme Kurulunun tüm raporuna göre yatırım 
ve finansmanının % 19 unu öz kaynaklar ile 
sağlayabiliyor, c/c 81 ini yabancı kaynaklardan 
yararlanarak (ecnebi sermayeyi kasdetmiyo-
rnm; yani öz kaynaklar dışında krediler ala
rak) sağlayabiliyor. Bu dış kaynaklardan aklı
nı paralar için Kamu İktisadî Teşebbüsleri yıl
da,, 1 milyar 700 milyon lira faiz ödemektedir
ler. Şimdi sen iki üç yıl içerisindeki gelişme
lerin ne türlü olduğunu bilemiyorum; ama bu 
rakamlar herhalde değerli arkadaşlarıma bir 
genel fikir verecektir. Yeni Hükümet de böyle
sine bir İktisadî Devlet Teşekküllerinin finans
manı ile karşı karşıya gelmiş ve buna kaynak: 
aramıştır. Kaynağın sağlıklı, kaynağın ekono
miye yararlı olup olmadığı konularını 11 nci 
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maddede söz aldığım zaman arz edeceğim. Yal
nız Hükümet zannediyorum ki, bu zorunluluğu 
1970 yılından sonra bankalarda birikmiş olan 
mevduatın hacminden, bu «biriken mevduatı de
ğerlendirmeden hareket etmiş olacak. 

Değerli arkadaşlarım, !bazı yüzdeler arz ede
rek sözümün bir noktasını bağlamak istiyorum. 
1950 - 1954 yıllarında mevduat artışı yıldan yı
la ortalama % 27,18 dir ve bu dönem istikrarlı 
dönemdir, bu dönemde banka kredileri de 
% 3:2,84 tür. 

1965 - 1960'ta mevduat artışı % 17,77; bu 
dönem istikrarsız dönem ve % 14 banka kredi
leri artışıdır. 

1961 - 1965 yıllarında mevduat artışı % 13,32 
ve banka kredileri artışı % 11,90; 

19Ö6 - 1970 yılında mevduat artışı % 12 
(Bu rakamlar biraz kesin değildir.) ve banka 
kredileri artışı % 12; 

1970 - 1973 ki, ıben 1971'e kadar olan döne
me enflasyon dönemi diyorum, ondan sonraki 
1972 - 1973 döneminde, bazı ekonomistlerin kul
landığı tabiri kabul ederek söjdüyorum «Koşan 
enflasyon» döneminde ise, mevduat artışı istik
rar dönemlerinde olduğu gibi % 27; fakat fiyat 
artışı tersine çıkmaktadır. Banka kredilerinde 
% 13?e doğru azalma var. Bu şunu (gösteriyor; 
ki zaten ıbir bankada faiz politikası nedeni ile 
(1973 yılı hariç) bankalarda bir mevduat birik
mesi; fakat bu 'biriken mevduatın dışarıya kre
di tarzında akıtılamaması ve bu nedenle de pa
ranın maliyetinin artışı; tedavüldeki para hac
mi büyük, fakat ekonomideki değeri, fonksiyonu 
az; bunun karşısında 1973'te 69 milyar, 1974' 
te, bugünlerde 79 milyar, 80 milyara gelen bir 
mevduat hacmi var. Hükümet, bu mevduat hac
minden nasıl yararlanırım, nasıl ekonomiye ya
rarlı bir istikamete çekerim diye son derece ce
sur, yararı ve zararı olan; fakat hani bu ülke
yi darboğazdan çıkarmak için 'buzlar çözülme-
denvari bir hareket gerekiyorsa o harekete 
baş vurmuştur. Bu hareketi başarılı götürebil
mek için alması lâzım gel en tedbirler kendi kişi
sel görüşüme göre vardır ve bunları 11 nci mad
dede arz edeceğim; eğer o tedbirleri almadığı 
takdirde bu hareketin başarılı olmak ihtimali 
kişilerin, yöneticilerin hünerine çok bağlı olan 
ve para politikasındaki yaraları telâfi edici 
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'başka tedbirlerin alınmasına çok bağlı olan bir
takım beceriler isteyen hareket olduğunu arz 
ediyorum ve tekrar Hükümetten idareye; 'eğer 
ben de idarede iken böyle kusurlar işlemişsem 
Tanrı beni de affetsin, şekil bakımından ve ya
sa bakımından hoşgörüsüz hir bakışla; zulme
derek değil, hoşgörüsüz bir bakışla bu arz etti
ğim disiplinsizlikleri; Devleti otoriteden yok
sunluğa, Hükümeti disiplinden yoksunluğa gö
türücü hareketleri .önlemesini salık verir, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — 316, 317, 318, 319 sıra sayılı 
kanun tasarı ve tekliflerine açık oyunu kullan
mayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Kutluk, buyurunuz. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın 

Başkanım, Cumhuriyet Senatomuzun değerli 
üyeleri, önce saygılarımı arz ederim. 

Görüşülmekte bulunan Bütçe tasarısının 31 
nci maddesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. Bundan evvel 
konuşan bir arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
büyük vaatlerle Türk öğretmenini koruyacağı
nı ifade eden bir Hükümetin Bütçe Kanun Ta
sarısının 31 nci maddesini incelediğimizde görü
lecektir ki; Türk öğretmeni yine burukluk içe
risine, küçüklük içerisine düşürülmüştür. Bu iti
barla 31 nci maddede... 

BAŞKAN —• Yani bu Kanunun 16 nci mad
desi... 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Evet, bu 
Kanunun 16 nci maddesindeki hükmün, asıl 
mesleği öğretmen olanlarla dışarıdan vekil ola
rak ders okutan öğretmenler arasındaki ayrılı
ğı, adaletsizliği getirdiğini görmekten o mesle
ğin içerisinden gelen bir insan olarak üzüntü 
duymaktayım. 

Şöyle ki; orta dereceli okul ve kurslarda gö
rev yapan, mesleği asil öğretmen olan arkadaş
larımıza okuttukları her ek ders saati için gün
düz 15 lira, gece dersleri için de 20 lira gibi bir 
ücret öngörülmüştür. Halbuki mesleği öğretmen 
olmayan ve diğer mesleklerden olup, ders al
mak suretiyle vekil hizmeti gören öğretmenle
rimize de gündüz 30 lira, gere okuttukları her 
ders saati için 35 lira tespit edilmiştir. 
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Muhterem Senatörler, mesleği asıl öğretmen 
olan arkadaşlarımızı niçin vekil öğretmenlerden 
ayrı bir tultum içerisinde görmekteyiz'? Bunun 
hesabını, bunun manasını bir türlü anlayama
mış bulunmaktayız. 

Haılbuki, yurdumuzun en ücra köşe
sinde feraıgatla ve azimle bu memleketin gellie-
ceğini ören aziz öğretmenlerimizin, her türlü 
fedakârlıklar içerisinde bütün yükü omuzla
rında çeken değerli öğretmenlerimizin vekil öğ
ret menle rdW az ücret alması çok üzücüdür. Bi
naenaleyh, bu adaletsizliğin, bu farklılığın asif. 
igörev yapan a.ziz öğretmenlerimizin (lehine dü
zeltilmesinin zaruretine inanmaktayım. Bu iti
barladır ki, Bütçe tasarısının bu maddedeki hük
münün ayrıcalıklar ya.ratm.ı:ş olmasından üzülü
yoruz, öğte'lmenlerin haklı olarak müdafaas m 
yapıyoruz. 

Aziz meslekda.sla.rim. bütçe müzakerelerinin 
yapıilmakta bulunduğu şu anlarda, öğretmenleri
mizin bir sürü dertlerinin olduğunu hepiniz bi
liyorsunuz. Hatta bundan ilki ay cvv^l sayın ho
camız, senatörümüz Reşat Oğuz Beyefendi bu 
kutsal kürsüden öğretilenlerimizin dertlerini di
le getirmiş ve dertlerinin bir an. evvel halledil
mesi hususunu irade ehnişlıi; buna aynen katı
lıyoruz. Simdi, Reşat hocann/m ifade etmiş ol
duğu sözleri aynen burada kabul ediyoruz, öğ-
rctmenOerimizin denlilerinin bir an 'evvel halle
dilmesini gönülden arzu ediyoruz. 

Bir tahsildarın bile en ücra köyde bir saat zor 
durduğu yerde aziz öğretmenimizi yıllarca yü
ce milletine hizmetle görevli ve orada oturma
sını mecbur, kılmışızdır. Tahsildara, köye giden 
diğer görevliye itibarî, hiç olmazsa bir hizmet 
anlayışı içerisinde emeklilik hakkı vermişizdir; 
ama ömrünü köyde hizmetle geçirmekte ulan 
aziz öğretin enllerhııizie bir hak tanım anasızdır. 
Ümit ederiz k i ; bu Büülkümetimiz öğretmcnıleri-
nıizin köylerdeki hizmetlerini; feragatla ve iç
ten, .gönüldün hizmetlerini değerlendirmek sure
tiyle, maddî manevî İmkânlar vermek suretiyle 
omurlarını yükseltmiş olsun. 

Bu itibarla asıl söyleyeceklerimizi 1974 yılı 
Bütçesinde konuşmak üzere bırakıyoruz; ama 
öğretmenlerimizi ayırıcı gören, öğretmenlerimi
zin haklarında ayırıcı davrananları da affetme-
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I diğimizl ifade etmıek istiyoruz. O itibarladır k i ; 
j bu Kanunun 16 inci maddesindeki meslteği asil 

öğretmen olan değerli öğretmenlerimizin buruk
luktan ve eziklikten kurtarılmasını önemle ri
ca ediyoruz. 

Derin saygılarımı, sevgilerimi arz ederim sa
yın senatörler. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Köker, buyurunuz. Sa
yın Köker. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Tetkikine başladığımız 1974 malî yılı genel 
ve katına bütçeleri kanunlaşıncaya kadar, Dev
let harcamalarının yapılmasına ve Devlet ge
lirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki ve
ren kanun tasarısı münasebetiyle bâzı görüş
lerimi Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 64 ncü 
maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin gö
rev ve yetkilerini tadadederken, «Kanun koy
mak, değiştirmek ve kaldırmak; Devletin büt
çe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek.» 
Diye kanun yapma vazifesini iki ayrı bölüm
de mütalâa etmiş bulunmaktadır. Nitekim, Ana
yasanın 92 nci maddesi kanunların, Millet 
ebelisi ve 'Cumhuriyet Senatosunda görüşül
mesini düzenlemekte; ama Bütçe Kanununda 
I) aksedilin eımek't edi r. 

Yine, hepinizin malûmu olduğu veçhile, bü
tün kanunlar Sayın Cumhurbaşkanının vetosu
na tabi olduğu halde, Bütçe Kanunu bundan 
istisna edilmiştir. 

Kurucu Mecliste Bütçe Kanununun; bu 64 
ncü maddesiyle ilgili hüküm vazedildiği sırada, 
keza 94 ncü maddede de ve bilâhara 126 ncı 
maddede de malî hususlar derpiş edilmiş; fa
kat ikinci müzakereden sonra 126 ncı madde 
«Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dı
şında hiçbir hüküm konulamaz.» Şeklinde ta
dil edilmiştir. 

Bunları niçin ifade ettiğimi arz etmek is
tiyorum. 

Ünümüzde tetkik etmekte olduğumuz Yetki 
Kanunu, diğer kanunlar gibi muamele gören; 
Anayasanın 92 nci maddesine göre Cumhuri-

I yet Senatosu kabul etmez ise Meclise giden, 
iki Meclis mutabakata varmadığı takdirde Kar
ma Komisyonun kurulması mümkün olabilen 

1 bir kanun değildir. Bütçe Kanunu, kendine has 
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prosedür gereğince, evvelâ Cumhuriyet Sena
tosunda sonra Millet Meclisinde görüşülerek 
kanunlaşacaktır. 

Bu arada Anayasanın 126, 64 ve 94 ncü mad
desine uygun şekilde Anayasa Mahkememizin 
de vermiş olduğu kararlar mevcuttur. Bunlar
dan bir tanesinin sonuç kısmını zabıtlara tes
cil ettirmek bakımından Yüce Heyetinize arz et
mek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesinin esas «ayısı 1968-24; 
karar sayısı 1969-4; karar günü 7 . 1 . 1969. 

Davanın konusu; 29 . 2 . 1968 günlü ve 
1029 sayılı 1968 yılı Bütçe Kanununun 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci 
maddesiyle 238 nci maddesinin 4 ncü fıkrasın
daki kanunun diğer maddeleri, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi izleyen malî yıl başından iti
baren yürürlüğe girer hükmünün, Genel Kad
ro Kanununun yürlüğe gireceği tarihe kadar 
uygulanmayacağına ilişkin 35 nci maddesinin, 
Anayasanın 126 ncı maddesinin son fıkrasına 
aykırılığı ileri sürülerek iptali istenilmekte
dir. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi kararının so
nuç bölümünü okuyorum; 

1029 sayılı 1968 yılı Bütçe Kanununun 35 
nci maddesinin Anayasanın 64 ncü, 92 nci mad
delerine ve 126 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası
nın son hükmüne aykırı olduğundan iptaline; 
üyelerden Hakkı Ket en oğlu ve İhsan Ece-
miş'in dava konusu maddenin Anayasanın 126 
ncı maddesinin 3 ncü fıkrasının son hükmüne 
aykırı olduğu ve bu nedenle iptali gerektiği 
yolundaki karşı oylanyle ve oy çokluğuyle ka
rar verilmiştir.» diyor. 

Yani Anayasa Mahkemesinin kararını özet
lemek gerekir ise, Anayasa Mahkemesinin ka
rarında daimî kanunların getirmiş bulunduğu 
hükümlerin geçici kanunlarla ertelenmesi ve
ya. yürürlükten alıkonulması veya kaldırılma
sı Anayasaya aykırı görülmektedir. Daha açık 
bir ifadeyle; 126 ncı maddenin son fıkrasında 
ifade edildiği gibi; «Genel ve katma bütçelerin 
nasıl yapılacağı ve uygulanacağı kanunla gös
terilir. Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hü
kümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.» şek
linde tefsir etmekte yarar vardır. 
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Halbuki görüyoruz ki, önümüzdeki yetki 
tasarısının 10 ncu ve 11 nci maddelerinde, Ana
yasanın 126 ncı maddesindeki sarih hükme ve 
Anayasa Mahkemesinin bu hususta vermiş ol
duğu kesin kararlara rağmen, bâzı kanunla
rın maddeleri zorlamak suretiyle yeni hüküm
ler getirilmek istenmektedir. Meselâ; tasarının 
10 ncu maddesinde, «1211 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankası Kanununun 50 nci 
maddesine göre Hazineye açılacak kısa vadeli 
avans miktarı 1973 yılı Genel Bütçe ödenekle
rinin (ek ödenekler dahil) % 10 fazlası üzerin
den hesaplanır.» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu hususta Merkez 
Bankası Kanununun 50 nci maddesini de yük
sek ıttılaınıza sunmak istiyorum. 

«Madde 50. — Banka, miktarı, cari yıl Ge
nel Bütçe ödenekleri toplamının % 15'ini geç
memek üzere Hazineye kısa vadeli bir avans 
hesabı acar.» 

Şimdi, tetkik etmekte olduğumuz ta sariyle 
Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesin
deki c/c lo'i geçmemek kaydı Anayasa Mahke
mesi kararma rağmen. Anayasanın 126 ncı 
maddesine rağmen, 11 nci madde ile % 16,5'e 
çıkarılmak istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, komisyonda bâzı ar
kadaşlarımız bu getirilen hükmün Anayasaya 
aykırılığını iddia etmişlerdir ve öyle ümidedi-
vorum ki, maddesi geldiği zaman bu hususta
ki geniş görüşlerimizi arz etmek fırsatı olacak
tır. 10 ncu madde bu şekliyle kabul edildiği 
takdirde Yetki Kanunu Anayasaya aykırı ola
caktır. 

Keza, burada bir hususu Sayın Maliye Ba
kanından bilhassa öğrenmek istiyorum. Mad
de bu şekliyle kabul edildiği takdirde, öyle zan
nediyorum ki, açık finansmanına gidilecektir. 
Açık finansmanının neticesi de iyi olmayacak, 
enflâsyonist baskılarla karşı karşıya kalmamız 
mukadder olacaktır. Sayın Bakan, Yüce Sena
toya tasarının tümü hakkındaki görüşmeleri 
sırasında bu husus açıklarlar ise, maddesinde 
daha kolaylıkla anlaşabileceğimizi ümidetmek-
teyiım. 

Değerli arkadaşlarım, yine 11 nci madde
de, Merkez Bankası Kanununun 40 ncı madde
sinde birikmiş bulunan meblâğın % 50'sine ka
dar olan miktarının Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin yatırım ve finansman programlarına göre 
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•yapacakları yatırımların flnansmannıa ayrıldığı
na dair bir hüküm getirilmektedir. Şimdi, hep 
birlikte Merkez Bankası Kanununun -10 ncı mad
desini tetkik edelim. «Para ve Kredi Konusunda 
Bankanın Görev ve Yetkileri» başlığını taşıyan 
bu maddede aynen şöyle deniyor : «Yukarıdaki 
fıkra gereğince lbankaya yatırılacak munzam "kar
şılıkların en çok % 20"si bankaca! tespit, Yük
sek Plânlama Kurulunca uygun 'mütalâa ve Ba
kanlar Kurulunca tasvip edilecek esaslar daire
sinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ziraî 
finansmanlarına tahsis edilir.» 

Şimdi, muhterem Hükümet getirmiş olduğu 
tasarı ile Merkez Bankası Kanunu tararından 
sarahatle ifade edildiği veçhile, Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası ziraî finansmanlarına tah
sis edilmesi gereken ödeneği, İktisadî Devlet Te
şekküllerinin yatırımlarına aktarmak glibi sakim 
bir yolu tercih etmiş 'bulunuyor. 

Burada söylenecek söz şudur: Merkez Banka
sı Kanunu hazırlanırken hu maddenin konulma
sının esbaîbı mucilbesi şu idi; gayet iyi hatırlıyo
rum, müzakerelerde hazır bulundum, kvliyorum, 
bilerek söylüyorum; bu, Türk köylüsünün her ; 
gün artan ziraî kredi ihtiyaçlarını, ziraî plasman \ 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Hükümete ta
nınmış bir kolaylık olarak Merkez Bankası Ka
nununa konulmuş idi; ama üzülerek hey an edi
yorum ki, Sayın Eocvit Hükümeti tarafından 
hazırlanmış bulunan Yetki Kanununda Türk köy
lüsüne hizmet gayesiyle ayrılmış bulunan bu fon, 
Anayasanın 126 ncı maddesine ayları olarak İk
tisadî Devlet Teşekküllerinin yatırımları için har
canmak isteniyor. 

Değerli 'arkadaşlarım öyle zannediyorum ki; 
i bu. hususta bir 'değişiklik önerge -Â ele takdim ede
ceğim, Yüce Senato Anayasanın ihlâli suretiyle 
Türk köylüsüne hizmet. İç in tahsis edilen bu fo
nun 'başka yerlerde kullanılmalına müsaade et
meyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, keza Lir hususa ela işa
ret etmeden geçemeyeceğim; bütçe dolaysıyle ge
çici de olsa bir hususu ifade etmek istiyorum. Sa
yın Balbüroğlıı biraz önce ken tilerine has naz'k 
bir üslup içinde hu kürsüden bakanların, umum 
müdürleri istikbale gitmemesi lâzım geldiğini 
ifado ettiler. 
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Ben, kendilerinin bu nazik beyanına aynen iş
tirak ediyorum ve hu noktada 26 Ocak tarihine 
dönüyorum. Sayın Ecevit Hükümeti, zannediyo
rum 26 Ocak tarihinde Hükümeti devraldılar. Zan
nediyorum ondan üç - dör't gün önce idi; Sayın Ece
vit Hükümet Protokolünün hazırlanması günlerine 
Hükümet Protokolünün hazırlanması günlerine 
'takaddüm eden bu dönemde Sayın Talû Hükü
metinin 'birtakım ekonomik sorunlar dururken ba
zı memur tayinleri ile meşgul okluğunu, bu faa
liyetlerinin çok tehlikeli bir istikamette geliş
mekte olduğunu, halbuki yapılması ve alınması 
zorunlu 'bazı ekonomik tedbirlerin alınmaması se-
'bdbiyle Hazinenin her gün milyonlarca lira. zara
ra uğradığını İfade etmişti ve bunu (benim gibi 
'bütün 'arkadaşlarını da dinlemişlerdir. 

Sayın Eceviıt Hükümeti iş başına geldiği gün
den hugüne kadar 26 gün geçmiş 'almasına rağ
men, ekonomik tedbirleri almakta 'bilmiyorum 'ne
dense gecikiyor. Bugün hayırlı Cuma idi; 'bek
ledik, bugün de çıkmadı, her halde gelecek hayır
lı Cumaya kaldı; ama Sayın Babüroğlu'nu te-
yiden söylüyorum, Cumhuriyet tarihinde bir ••eşi
ne raslanamayacak 'bir hareket yaptı. O da; bir 
şahıs için kanun kuvvetinde kararname çıkardı. 
Bu hususita Sayın B'aıbüroğlu'nu teyiden ifade 
ediyorum; hakikaten Hükümete mensup muhte
rem hakanlar 'bir 'birini nakzeden, halkı şaşır
tan, hatta parlamenterleri şaşırtan 'beyanların 
içinde... Bir gün kakıyorsunuz Sayın Turizm ve 
Tanıtma Bakanı çıkıyor ve diyor ki, «İşçilerin 
'kıdem tazminatı her yıl için bir maaş nispetine 
çıkartılacaktır ve bunun tarihi de 14 Ekim ola
caktır.» Bunu söyleyecek Maliye Balkanıdır veya, 
Çalışma Bakanıdır. Bu itibarla, o gerçi Hükü
meti ilgilendiren bir keyfiyet; ama bunu yadır-
gaelıği'irı da huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — O, Hü
kümet Sözcüsüdür. 

YİĞİT KÖKEE (Devamla) — Evet Hükümet 
Sözcüsü, söylesin, devam etsin... 

Değerli arkadaşlarım... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu nasıl 
Kararname imiş, ne imiş o?.. 
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YİĞİT KÖKER (Devamla) — Kanun kuvve
tinde Kararname, bir kişi için çıktı. Evet, onun 
da Parlâmentoda görüşülmesi sırası geldiği za
man o vakit fikirlerimizi söyleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, en önemli konulardan 
bir tanesini de huzurunuzda ifade etmek 'istiyo
rum. «Ben köylüden yanayım, ben işçiden yana
yım, ben memurdan yanayım.» Demek suretiyle 
insan ne memurdan yana olur, ne işçiden yana 
olur, ne köylüden yana olur. Bu mümkün değlıl. 
Şimdi bakıyorsunuz, Sayın Hükümet Sözcüsü
nün; muhterem, arkadaşlarınım ikazı üzerine 
beyan edeyim, işçilerin kıdem tazminatları eski
den her yıl için yarım maaş nispetinde ödenir
ken Hükümet vaat ediyor, diyor ki; «İşçilere 
her yıl için verilen kıdem tazminatını yarım 
maaş yerine bir maaşa çıkaracağım.» 

Peki, 800 bin tane feragatkâr, vefakâr Türk 
memurununun durumu ne olacak? Ne olacak?.. 
Bir tarafta 30 sene, 40 sene müddetle bu mem
lekete hizmet etmiş Devlet memurları her hiz
met yılı için yarım maaş nispetinde ikramiye 
alacak; işçilere her hizmet yılı için bir maaş nis
petinde kıdem tazminatı verecek... Bu sözlerimi 
işçilere verilen hakkı kınıyorum mânasında ka
bul etmemenizi de bilhassa rica ediyorum; bu
nun yanındayım ve teşvikkârıyım. Eğer Hükü
met bu kıdem tazminatının bir maaş nispetine 
çıkarılmasını getirirse bunun müdafii de ben 
olacalım; huzurunuzda beyan etmek istiyorum. 
Ama sosyal adaletin gereği olarak Hükümet 
Sözcüsünün işçi ile birlikte memurun da hakla
rının korunacağını beyan etmesi gerekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, buradan bir noktaya 
daha gelmek istiyorum; katsayı meselesine. 

Arkadaşlarım, 1970 yılı fiyat endekslerine 
göre Ankara'da Temmuz ayındaki geçinme en
deksi 143,8'dir; Şubat 1973 endeksi ise 227,9' 
dur. Endeksteki art ış; yani 1973 Şubatı ile 1970 
Temmuzu arasındaki artış yüzde 59'a ulaşmış. 
Ankara geçinme endeksinden bahsediyorum. Bu 
yıla ait kesin rakkamları henüz elde edemedik; 
ama bize ifade edildiğine göre, Şubat 1973-1974 
döneminde de yüzde 20 civarında bir artışm vâ
ki olabileceği ifade edildiğine göre, Temmuz 
1970 tarihi ile Şubat 1974 tarihi arasındaki ge
çim endeksindeki Ankara için artış yüzde 80 ci
varında olmaktadır. Bu hesaba göre; yani 1970 
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i senesindeki seviyede Ankara 'daki bir memurun 
! geçimini temin edebilmesi için, memur maaşla-
| rmm asgarî bu rakkama uygun bir şekilde ar-
| tırılmasında zaruret vardır. Bu hususta bir ka-
I ııun teklifimiz de var, sırası geldiği zaman gö-
| rüşüleeektir. Yani 1970 Temmuzunda 490 lira 
I alan en alt kademedeki bir Devlet memuruna 

bugün 416 lira ilâvesiyle 906 lira verebildiğimiz 
takdirde, 1970 şart!arında geçinmesi mümkün
dür. Keza, 1970 Temmuzunda 7 000 lira bürüt 
maaş -alan bir Devlet memuruna, bu rakamlar 
muvacehesinde brüt olarak 11 350 lira verdiği-
iniz takdirde geçimi mümkün olabilecektir. Ama 
görüyoruz .ki, muhterem Hükümetimiz katsayı
yı 8'de tutmuş ve büyük imkânlar sağlayacağı 
intibaı uyandırılmak İstenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, katsayı 7'den, 8'e çı
karıldığı takdirde, bunun memur maaşlarına ak
si en alt derecede, zannediyorum 200 lira civa
rında, ikinci derecede 400 lira civarında, binin
ci derecede daha az olacaktır. Biraz önce de ifa
de ettiğim gibi, 1970'e nazaran hayat % 80 pa
halanmış, maaş seviyeleri 1970'"e nazaran ancak 
200 lira artırılabiliyor. Hele «Hayırlı Cuma» 
geldikten sonra yapılacak zamların da bu kat
sayı ile verilen ilâveleri götüreceği nazarı dik
kate- alınırsa, bu Hükümet memurların refahı 
için herhangi bir tedbir getirmemiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şunu ifade etmek isti
yorum; Anayasayı zorlamakla, kanunları zorla
makla bu memleketi idare etmek mümkün de
ğildir. Anayasayı zorlayanları, zorlamaya teşeb
büs edenleri bir noktada durdurmak lâzımdır. 
Bu'şekilde, eğer Merkez Bankası Kanunu çiğ-
nenirse; bu Yetki Kanununda olduğu gibi, bu
nun arkası gelecektir. 

O itibarla, yüce Senatonun Anayasaya, Ana
yasa Mahkemesinin içtihatlarına sahip çıkacağı 
düşünce ve kanaatiyle yüce heyelınize saygı
lar sunarım. (A. P. sıralarından «Alıkış'lar») 

BAŞKAX — 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıbnası 
hakkmda kanun tasarısının açık oylamasına 
96 sayın üye iştirak etmiş, S9 kabul 7 ret ta
sarı Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

1973 yıl] Bütçe Kanununa bağlı Millet Mec
lisi bütçesinin (T) cetvelinde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun, teklifinin reddine dair ıko-
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misyon raporamun açık oylamasımia 97 sayın üye 
iştirak etmiş, 89 kabul, 8 ret kanun teklifi Cum
huriyet Senatosunca reddedilmiştir. 

28 . 2 . 1973 gün ve 1694 sayılı 1973 yılı Büt
çe Kamununda değişiklik yapılması hakkında 
kantin teklifinim acık oylamasına 96 sayın üye 
iştirak etmiş, 84 kabul, 12 ret, kanun teklifi 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde de değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının açık oylamasına 96 sayın üye 
iştirak etmiş, 87 kabul, 9 ret, tasarı Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilmiştir. 

(Sayın Kalpaiklıoğlu, buyururu 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkam, muhterem arkadaşlarımı; 

Her ne kadar bütçenin müzakeresi sırasında 
Devletin bütün umuruna ait meselelerin konu
şulması usulden ise de, ben çok kısa bir iki nok
taya temas edeceğim. Zira, bu bir bütçe kamunu 
olmaktan ziyade, bir kısım Devlet harcama
larını yapabilmek ve memur maaşlarımı verebil
mek İçin bir yeltiki mahiyetinde olup; henüz ye
ni iktidarım düşünce ve felsefesini de büyük öl
çüde aksettirir mahiyette ögrmediğim için, kısa 
zamaın içinde zarurete binaen getirildiği düşün
cesiyle çok kısa olarak ıb.ir iki noktayı temenni 
mahiyetinde -arz etmeye çalışacağım : 

Muhterem arkadaşlar, benden evv'elki hatip
ler katsayı, memur maaşları, geçim endeksi ve 
öğretmenlerin ücretlerinin azlığı, yetersizliği, 
dengesizliği mevzuunda haklı olarak fikir be
yan ettiler. Bunlarım doğruluğuna ve içimde bü
yük hakikat taşıdığına iştiraik etmemek müm
kün değil. Ancak görüyoruz ki, muayyen bir 
noktada dengeyi sağlamak ilerisi için kifayetili 
olmuyor. Eğer siz, ilerisini teminat altına alma
ya muktedir değilseniz, bugün için demgeyi sağ
layan tasarruflar ve Parlamentodan çıkan ka
nunlar yarın için bir emsal teşkili etmiyor ve 
âdeta bir gariplikle, birkaç sene sonra karşı 
karşıya kalıyorsunuz. Netekim, Emekli Sandığı 
Kanunumun müzakeresinde de bir zaman baktı- j 
ğımızda, bir 'emekli Orgeneralin 400 - 450 lira 
lalldığıma, bir emekli Astsubayım 1150 lira aldı
ğıma zannediyorum. 1963'te şahit olduk ve o 
güme göre düzelttik; fakat buıgün gördük ki, yi- | 
me bir muvazfemesizliğin içime girmiş mesele. | 

O halde, buradan nereye geleceğim? Bura
dan, hayat pahalılığı ve her güm pahalılaişan ha
yatın mevcut iktidarlar tarafımdan kontrol altı
na alınamaması neticesinde dengesizliğin artma
sı, ıstırabın her geçen güm biraz daha çoğalma
sı ve bumdan da büyük patlamalarım, cemiyette
ki huzursuzlukların, deııiıgesizliklerin çıktığınım 
bir hakikat olduğu noktasına geleceğim. 

O halde, bu girizgahtan sonra ben Hükü
metten şunu rica ediyorum; Hükümet iddialı, 
Hükümet cesur görünüyor, yapacağız divor, ede
ceğiz diyor, muktediriz diyor, diyor, diyor... Bu, 
bir bakıma insana ümit de veriyor, aıma inşal
lah bu ümidimiz ümitsizliğe kısa zamanda mun-
kalip olmaz. 

Kaibul etmek lâzım muhterem arkadaşlarım; 
bumdan evvelki iktidarlar pahalılık mevzuunda 
kâfi derecede mücadele edemediler. Niye -.de
mediler, nasıl edemediler, edebilirler miydi mev-
/.uıınnn da münakaşasına geçmek istemiyorum; 
ama hakikat şu ki, edemediletr. 

Nitekim, rakamlara dikkat ederseniz seme
rlen seneye % .15, % 18, % 20, c/c 23;e kadar 
hayat pahalılığına resmî istatistiklerle şahidol-
duk. Bu istatistiklerin söylemiş olduğu hakikat, 
hayat pahalılığı ile kâfi derecede mücadele ve
rilemediği veya bu mücadelede geçmiş hükü
metlerin galip olamadığıdır. 

Muhterem arkadaşlarını, bakıyoruz İtalya' 
da fırtınalar kopuyor, Fransa'da, İngiltere'de 
işçi. grevle ılı, kö ııürlerin istihsalimin durdurul
ması, elektrik emerjisinin kısıtlanması, işçilerle 
Hükümetin arasmda bir anlaşmalar, müzakere
ler; bakıyorsunuz, bakıyorsunuz, sayfalarca 
makaleler okuyorsunuz, altına bakıyorsunuz iş
çiler c/c 11 istemiş. Hükümet c/c 8 vermiş; % 9 
ilâ <c/c 9,5 üzerinde anlaşma olmuş oluyor. Bizde 
bakıyorsunuz; c/c 50, % 60 taleple geliniyor, 
Hükümet, de % 30 ilâ % 35 ile razı oluyor gidi
yor. Fakat zamları da öyle muhterem arkadaş
lar. Her hangi bir zamda bakıyorsunuz, Hükü
met c/c 3, % 4, % ö zam yapmıyor, her ne mad
deye olursa olsun % 50, % 70, % 80, zam yapı
yor. Eğer ,r/c 30 bir zamla Hükümet karşınıza 
geliyorsa âdeta ferahlıyorsunuz. 'Tabiî bunun 
neticesinde, Avrupa'mın şu veya bu memleketlin
de olduğu giibi, hayat pahalılığı senede % 8-10 

| arasında oynamaz; elbette % 20-25 arasında 
I oynar. O halde, normal olarak her seme % 20 
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k ü s u r nispetinde h c j a t pahalı l ığı a l n ı e ve 
bu da her sene üst mvm teva1 e l e v ı u ı "> 
nispet ler hiç bir za ı ı an i al ı VTD da o ı t 

i ler lerken, «Ilüküme -u kanunu ec s 1 

çe k a n u n u âdil cıkmıs, ücret ler aı asında den 
geıer olmuş, yatırın"» ı ı'-ı ı i, 
menin hiç bir manası 1 alınım oı Z ? K r ı 
niz, Devletin yap t ı i 0 ^ m ] L ııa ı < 
için 8 milyar veya u m h u ııı ı il ık k l 
yapı l ıyor ; fakat Sı ı i a b ı U m 
veri len r akamla ra n ">kıj oı^anuz p j°^ı J M 
y a r lira ile p lân lanan bu tc>ısm C 7 \\ai 
l i raya çıktığına şahı lok j, _>ı ., uz 

13u, bizıi'm, mühend ı-d ı / t \ t T f i l1!"1 ^ 
rımızın hesaba akıl] aı m m h e e inu l i f inden mı 
ileri geliyor? Zanıu > ıı ı İ n n n ı bu m 
dar hesaba akıl ları a c ı E ı ı ı ^ e de c

c
 1 0 -
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r ında artışı , 3 miıy ı l ık t ->± G l ı 7 7 

y a r a çıkmasına sebcb k n ı \ 1 ı 1 

tabiî kalkınma hızı ı ı 

•Bu fikrimi hüla> \ d n m U İ l i x 1 
kümetteı ı veya eesn c ı ıı n H t n ı t n 
cam şu oluyor : 

Bu fiyat artışı ıı k i ı 
c a d d e etsin. Nasıl et-nn ^ 

Muhterom arkadaşlar ım, fazla bir şey iste
miyorum ; kömüre, petrole, elektriğe, mensuca
ta zam yapacak la r ; nelere zam yapacaklarsa 
kendi ler i bilir, onun da hesabını ayrıca sora
rız, onlar da ver i r le r ; ama kendiler inden istir
ham ediyorum, bu zammı yap t ık t an sonra, bu 
zammın gecikme endeksine ve diğer l ivar lara 
inikası ne ise. onun üstüne çıkmasınlar. 

Benim bildiğime göre, bü tün dünya devlet
leri de meseleyi bu zaviyeden ele al ıyorlar ve 
muvaf fak oluyor lar ; ama. bizde Kükümet bil
farz şekere kiloda öö veya 100 kuruş zam ya
par . şekerden mamul maddelere c/c 200 oranın
da zam yapılır. Ortada Hükümet yok, ııiura-
'ka.be yok, ceza yok... Bu yüzden de va tandaş 
her giin daha a r t an pahalı l ık karşısında e'zlrlp 
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deği ldi r ; o da. dûn memleketin âli 'menfaatini 
düşür .erek hızlı şahsan işçimiz srviyesmde ça
l ışmamaktadır . 

•I);ş memleke t ine gidip gelen işçilerle de 
bizzat görüşüyoruz; Almanya 'da nasıl iş di
siplini var. nasıl eakşılıyor, hangi kaideler tat
bik ekili ver, işçi - pa t ı on ilişklieıi imdir, buıı-
ları duyuyoiuz . Ilüküm.eteminin de bu konuda 
l)u hususları d ikkate almasında yara r vardır . 

Muhterem arkadaş lar , ben bu Melerimle, 
memur sınıfını veya işçi sııııibın karşıma alzu-
yorum, onları i tham etmiyorum. Meseleyi bu 
zaviyeden mütalâa etmiyorum. 

Muhterem arkadaş lar , sizler Parlâment:) 
üyesfslniz, soruyorum her birinize; Devlet dai
relerim' gittiğiniz zaman kaş tane memuru tam 
saatimle vazife başında buluyordunuz? Hep ge
cikmeyle vazife basma gelmiyor. Dikkat ediniz, 
saat 17,00Yle kaç tane memur masasının başın
dadır? Saat: .10,30 olduğu zaman, herkes vazi
feni! i terk elemeye başlıyor. 

Ben, Hükümet t en rica ediyorum, memurun 
karnını doyursun, memurun hizmetini kıymet
lendirs in; fakat memura ve işçiye bakar;, onu 
gözü gibi korumak isteyen iktidar, bu vaz ikM 
bihakkın yapım v- yapması gereken ibikler . 
momuıunu ve işçisini. kemlisine verdimi paer
eni karş'dığı hizmeti vermek m M u r M , fbrm ol
duğunum idraki ipine soksun ve e ölçüde onu 
da murakabe eken. Bu da Hükümetin vazifesi
dir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekhürter :-
mi arz ederim. (Alkışlar) 

B r Ş K A A — Sayın Turan? Yok. 
Sayın Sariıcalı, 'Duyurunuz. 
XE.JAT SARLIÜABI (Bahkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem senatör ler ; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemde 

çalışmaya başladığı tar ih ten bu yana, Cumhu
riyet Senatosunda ilk defa bugün kanun tasa
rı larının müzakerelerine başlamak olanağını 
bulduk. 

Az önce kaimi buyurduğunuz 4 tane aktar
ma kanun tasar ıs ından sonra, su sırada da Ge
çici Bütçe kanunu tasarısını ınüzaker'e ediyo
ruz. Bu tasar ı yerine, yıllık bütçe kanun tasa
rısının konuşulmasını hiç şüphesiz çok arzu 
ederdik. Bunun gecikmiş olmasının nedenleri 
üzerinde durmaya şu anda gerek yok. Ama zo

runlu luklar bizi böyle bir tasar ı ile karş ıkar -
şıya bı rakmışt ı r ve bu tasar ı da esasını 1973 
yılı Bütçesinden eimışkr . Bildiğiniz gibi, l/12b;l 
esas alo1 m iş ve bu r akamla r üzerine Geçici Büt
çe kanun tasarısı bina edilmiştir. Şüphesiz, bir 
bütçe kamın, umarım üzmende .söylenecek çek 
c; k söz vardır .ve sanıyorum ki. İm sözler belki 
Mayo.; ayımla gelecek olan esas tasarı üzerine 
saklanmış t ı r ; ama buna rağmmı yine de tümü 
azmindeki konuşmalarda bâzı esaslı nak ta la ıa 
arkadaşlar ım yetki ile girmişlerdir. 

Benim üzerinde durmak istediğini konu şu : 
Bugünün şar t lar ı içellisinde 1973 yılı Büt

çe d esas al ınarak onun aylık rakamlar ın ın 
i/d Arlnden hareket etmek suretiyle karsıîaştı-
"kmız Geçici Bütçe kanun tasarısı üzerinde söz 
;dan. muhalefete mensup senatörler, genellikle 
•Meta bundan önceki hükümet ler zamanında 
emydnna gedmiş bâzı eksiklikleri, nnksanlıkları 
bu Hükümetin malıymış gibi dile getirmeye 
-edilirle dikkat gösterdiler. 

Sanki, gemlerden, beri söylenip söylenip bir 

mayan bazı zam.mmeı, 
rrdrirliıl ta l ik ler kullanı lmak suretiyle, bir Cu

ma. rcyıı o,d! güreli ilân e :1i rem emiş e d m m n d a o 
kdoJe - m . . .....m m : : , n v •;ömimo,ektedirkr. Bu-
e:: mmek yoktur . Bu zamları halicimiz hiç şüp-
k n t z b : r ölçüde müsamaha ile karşı lamaya ha
rı: ir ene akla: I m. Ama ,vCLTk Hükümetin, dışında 
kalmış olan parti lerin liderler seviyesinde, 
gerekse bugün şalıidolduğu arız Cumhuriyet Se-
n at osundaki k m uçmalarda ve grup sözcüleri
nin ii 'adekr'Adn bu zamlar m. geciktiril mi ;; olma
sından doğan teessür dile ge tiril m iştir. Hiç 
şüphe etmeyiz ki, bugünkü Hükümet , ha lk ın 
umudu okmak, halkla bütünleşerek: ve halk kit-
lo 'er inlr geniş ölçüde desteği ile ve iki part inin 
bir araya gelmesiyle mrydnna gelmiştir. Hükü
metin karşı karşıya bulunduklar ı zorlukları 
halk kitle! m i çok çok yak ından bilme kiridir! er. 

Memur k a d r o m üzerinde yapılmış bulunan 
bir katsayı farkı burada geniş ölçüde edebiyata 
ve i thamlara sebebolmuş; ama hepimiz biliyo
ruz ki, bu katsayı rakamı bugünkü Hükümetlin 
icadett iği değil, bundan önceki Hükümdün Mec
lise-sevk ettiği tasar ıda kaimi ettiği ka tsayıd ı r 
ve o katsayının bundan önceki Hükümet tasa
rısında «9'mu olsun, S'mi olsun?» ist ikametin
deki münakaşalar ı basma kadar int ikal etmiş 
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ve S üzerinde kalmış olması, bugünkü Hükü- ! 
metin ifadesine güre, memlekette sosyal ada
leti sağlayıcı değil, âdeta yaralayıcı bir nite
lik taşımaktadır. Elbette bu da tedavi edilecek
ti]-. 

Memur kitlesi, üzellikle düşük gelir seviye
sindeki memur kulesi bundan yakınmadığı hal
de. muhalet'et sözcülerindi bunu dile getire ge-
tire, âdeta memur kitlesini tahrik eder mahi
yette ifadede huluuim.aia.nm hayre.de karşıla
mamak kabil değildir. 

Sayın arkadaşlar, nedense bugünkü muha
lefet partileri ve anamuhalefeıt partisi, âdeta 
memurların hamisi durumuna gelmiştir. 

İ. HALİL BALKIŞ fürfa) — Hm zaman 
•öyleyiz. 

BBFET BENDEGİ (Samsun) — Sıra ile Sa
yın Sarlıealı. 

NEJAT SAELIOALI (Devamla) — Neden
se bugünkü aeıamuhaiefet partisi ve partileri 
öğretmenlersin koruyucu meleği durumuna gel-
nmtir. 

OSIIA.N SALİHOĞLU (Sakarya) — Her sa
ma1"! övle. 
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rar bunu yapanların- üzerinde çakar. Bunun 
için samimî ve ieerlikii da.vranmavı hasseteıı 

tavsiye eder, Cumhuriyet Semat osunu saygı ile 
selâmlarını. (Alkışlar) 

İHSAN SABRI GAĞLAYANGİL (Bursa) 
—• Grup adına söz istiyorum. Sayın Başkam. 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına buyurun 
Sayın Gağiayangil. 

A. P. GEUBU ADINA İHSAN SABE1İ 
Ç'AĞLAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterom ,a,r.kadaşlarım ; benden evvel konu
şan sayın arkadaşımız, grubumuzdan bâzı üye
lerim katsayısının artırdması hakkında yaptık
ları teklifi ele alarak, bundan evvelki Hükü
mette de meselenin tezekkür edildiğini, 8'nıi ol
sun, 9mm olsun münakaşalarının yapıldığını 
ve Sde karar kılındığını; şimdi denerek, bu 
katsayının artırılması teklifimin bir nevi me
murları tahrik .mahiyetinde olduğunu ifade bu
yurdular ve bunu hayretle karşıladıklarını da 
beyanlarına eklediler. Ayrıca da dediler ki, 
«Ila'kiati halde, .bugünkü şartlar rmuvaceheshı-
de katsayısının 8 olarak tespit edilmiş olması 
sosyal adalet iein bir yaradır ve bu nispet dü
şüktür.» 

Şu halde, katsayının 8 olarak tespiti sosyal 
adaleti bu kadar renchle eden bir hadise ise, 
kemi ileni bunun tashihi ve düzeltilmesi fikrin
dedirler; karşılarındaki bir grup da buna im
kân hazırlıyor ve diyor ki, bunu 8 yapmayalım, 
9'a çıkaralım. O zaman bunun tahrikçilik nere
sinde? Asıl hayret, edilecek şey. katsayının 8 ol-
nav-m sosyal bir yara telâkki eden bir parti
nin çıkıp burada halkla bütünleşme edebiyatı 
yaparak, 8'in yerimde kalmasını ve 9;a çıkma
masını müdafaa etenesi değil midir? Madem 
sosyal yaradır, bir grup da size iltihak ediyor, 
«Artıralım» diyor, bunda hayret ediLmk, mu
hatabımızı kınayacak bir şey var mı? 

Bir fikir münakaşasını, bir seçim edebiya-tı 
haline getirmek ve burada halkla bütünleşmek, 
halka aleyhtar veya kışkırtıcısı olmak gibi va
dilere sürüklemekten, hele böyle mesnetsiz id
dialardan tevakki edersek, işbirliği içimde me
şalenizi daha güzel yürütürüz inancında oldu
ğum için yüksek huzurunuzu işgal ettim. 

•Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAvŞKAN — Sayın Köker, buyurunuz efen
dim. 
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YİĞİT KÖKEB (Ankara) — Sayın Başkan, 
komuşnıaktan vazgeçtim efenden. 

BAŞKAN" — Peki efendim. Sayın Mehmet-
oğlu, buyurunuz efendim. 

Sayın Mrhmotoğlu, Sayın Ba.kan söz istedi
ler, size son süz olarak söz Yereyini isterdeniz? 

SAİT MMIBlKTOĞLü' (Mardin) — Sayrı 
Başkan, soru seklinde de olabilir efendini. 

BAŞKAN — Olur efendini, Sayın Bahamı 
sorarsınız. 

Yapılan tenkid ve temennilere cevap ver
mek üzere iMaliye Bakanı Sayın Deniz Baykal, 
buyurumuz e lio ndlm. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
nato dar ; 

Hüküı nebi n kuru İni asıııd a.kİ gecik; ne dol ayı -
siyle, 1974 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının 
1 Mart 1971 -tarihinden itibaren kanunlaşmasına 
hukuken ve fiilen imkân kalmamasının bir so
nucu olarak, huzurunuza üç aylık bir bütçeyle 
gelmiş bulunuyoruz. 

Müzakeı esi yapılmakta oları kanun, normal 
bütçe çıkıncaya kadar, 1 Mnrt 1974 .tarihinden, 
normal. bütçenin yürürlüğe gireceği tarihe ka
dar geçecek süre içimle Devletin gelir toplama
sına, hamama yapmasına imkân verme:; ama-
cıyle düzenlenmişti]-. 

Çeşitli darboğazları aştıktan sonra bütün 
alanlarda olağan bar düzene geçmek üzere ol
duğumuz bir sırada, malî politikamız bakımın
dan da ar/Ai ederdik ki, normal bir bütçeyle 
huzurunuza çıkabilelim. Fakat maalesef:' fiilî 
durum bunu imkânsız kılınıştır; üç aylık bir 
yetki kanunuyle huzurunuza çıkmak 'mecburi
yetinde kalmışızdır. Bu, sadece olağan düzene 
geçişi geciktirmesi bakımından üzüntüyle kar
şılanması gereken bir durumdan ibaret değil
dir; aynı zamanda 1974 yılının iktisat politi
kasına çe'rç-ovc verecek olan bütçe tasarısının 
kısa bir süre irin tedvin edilmiş olmasından 
doğan sakıncaları da bünyesinde beraberce ta
şıyacaktır. Aslında, üç aylık bir döne'm için 
bıı bütçe teklif edilmiştir. Bu üç ay, 1974 malî 
yılının bütününü tanzim edecek olan üç aydır. 
Bu üç ayda, önümüzdeki yılın iktisadî faaliye
tine imkân verecek çerçeveyi oluşturacağız, 
önümüzdeki yılın iktisadî faaliyetine geçmek 
imkânını bulacağız. İhaleler bu üç ayda yapıla

caktır, yatırımlar bu üç ayda başlatılacaktır ve 
bu üç ıay. sadece bir malî yılın dörtte biri olma
lını ötesinde, onun çok üstünde büyük bir önem 
•taşıyacaktır. Bu ınıkımdan bunu, bir bütçenin 
srdeca dörtte birini kapsayan bir tanzim olarak 
değil, önümüzdeki yılın iktisat ve maliye poli-
ti ka.su rı ve uygulamamla istikamet verecek en 
kritik dönemi kavrama\-a yönelmiş bir kanun 
Asarssı olarak mütalaa cAı<"k gerekmektedir. 

Biz, üç aylık bir bütçe tasa ersiyle işe başla
nanın ya , : at akile coğl sakıncaları, bütün yıl için 

yaratabileceği saAmeaları asgarî ölçüye indi
rebilmek için. çeşitli yollar aradık, huzurunuza 
sevk etm'ş olduğumuz tasanda bu yolları da 
bulundurmaya gayret ettik. Bu yollar arasın
da, birmı önce ihalelere ba.şlayakllmek, bütün 
yılın kapsayabileceği harcamaların bir kısmını 
bu üç aylık dönemde başlatabilmek imkânı da 
mevcuttur. 

Gerici bütçe kanunu tasarısında, .1974 yılı 
programında yer alan yarırımbrrın, her hangi 
bir engeli- karsıkışımalan yürütülmesini sağla
yacak hükümler g ettiril mistir. 1974 yılı progra-
ı.uuda yer alan yatırımlarla ilgili ihalelere der
hal başhumb'leecktir ve devam etmekte olan 
ya Arım lana riskin, ödemeler hemen yapılabile
cekti;1. Bu durumda, genel ve katma bütçelerle, 
İkA-rAli l A A d Teşekkülleri yatırımları yönün
den, geçiri bütçeyle esas bütçe arasında hm* 
hangi bir ayrım da kalmamış olacaktır. 

Geçici bütçeyle, cari İmreanıalar için 1973 
yılı Bütçelinin başkugm ödenekleri ile yapılan 
aktarmalar, ek ve olağanüstü ödenekler topla
manın: l/«2"sini geçmemek üzere aylık harcama 
yetkisi alınmaktadır. Demek oluyor ki, huzuru
nuzda tartış'.lmıaikta. olan geçici bütçe, cani har
camalar bakımlından 1973 yılı harcama tavanını 
esas almakladır ve her av için onun 1/12'Ai ka
dar bir harcama hırkanı talebetmektedir. An
cak, cari harcamalarla, toplu olarak ihaleye çı
karılmaları gerekli görülenler için bazı kuru
luşlara, .1973) ödenekleri, tutarının 8/12'sine ka
dire taahhüde girişme olanağı tanınmıştır. Bu
nun yanında, aylıklar, ücretler, kesenekler, ki
ralar gibi 1973 ödenek! erinin 1/12 tavanıyle 
bağlanması uygun görülmeyen harcamalar için 
de bir sınırlamaya tabi olmadan hareket imkâ
nı taic.'bedllmistir. 
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Transfer harcamalarından gerekli görülen
ler, bahis konusu 1/12'lik tavan ile kayıtlı ol
madan yürütülebilecektir. 

Yine bu geçici bütçeyle, Devlet memurları 
aylıklarına uygulanacak, katsayı, 1 Mart 1974 

M'imncleıı :-en b RV- cıknrıbnfik ;taaıı\ li:)X 
ee, Devlet Memurları Kanununu]! yürürlüğe gir
mesinden dört sene geçmiş olduğu halde, ilk defa 
olarak bugün katmayı artışıyle, 8 katsayıyı uygu
lamak imkânını bulacağız. Esas 1974 malî yılı 
Bütçesi içinde katsayı 8 olarak teklif edilecektir. 
Çocuk zammı yönünden bu geçici bütçede bir de
ğişiklik öngörülmemiştir; fakat yakında Yasa
ma organına sunulacak olan 1974 malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısında çocuk zammı 10 liradan 
25 liraya çıkarılacaktır ve bu zammın yürürlü
ğe giriş tarihi 1 Mart 1974 olarak alınacaktır 
ve esas bütçenin çıkışından itibaren aradaki bu 
üç aylık dönemi de kapsayan ödemeler defaten 
ya p ila bile c e ktir. 

Geçici bütçeyle öngörülen katsayı artışı, 
yurt dışında göıvv yanan memurlarııı aylıkla
rım etkilemeyecektir. 

Yurt dışı aylıklarında uygulanacak emsal
ler konusunda. 1972 yılında yapılmış olan ar
tışlar, içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyacı
na da cevap verici nitelikte değerlendirildiğin
den dolayı, bu yol tutulmamıştır, katsayı sade
ce yurt içinde görev yapan Devlet memulları 
irin artırılmıştır. 

ci bütçede Hazineniı mermez Yine; geç 
Bankasından alacağı kısa vadeli avans mikta
rının tavanı belli edilmekte ve İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin 1974 yatırım programlarının 
finansmanı için kurulacak fonun işleme şekli 
de düzenlenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu çerçeve içinde tak
dim edilmiş olan geeici bütçe tasarısı bâzı yön
leri ile özel bir ilgiye lâyık görüldü ve buı 
üzenimle uzun tartışmalar yapıldı. Şimdi 
tartışmalara ilişkin görüşlerimi ifade etmedi: 
t iyonun. 

Üzerinde hassasiyetle durulan konu: kar 
yi konusudur. Katsayının 7'den S'e çıkarılmış 
olmasını bazı arkadaşlarımız yeterli görmemek
te, bazen ll"e bazen 9-a çıkmasını önermekte
dirler. Bu konuda bizim düşüncelerimiz şudur: 
Katsayı meselesi, Devlet personelinin içinde bu-

un 
bu 

:sa-

iundugu malî güçlüğe çare olabilecek etkili ve 
adaletli bir yol olarak görülmemelidir. Katsa
yı, Devlet^ memunlammn haneni kademeleri için
deki farklılaşmasını artırarak, Devlet memur
ları arasındaki adaletsizliği daha da belirli bir 
hale dönüştürerek .kullanılabilir ancak. Bunun 
iç'n. Devlet memullarının geçim du ramlarını 
düzeltmeyi öneren bir politika, sadece katsayı
yı artııma pulıitilkası olarak düşünülmemelidir. 
Böyle düşünülmesi halinde, Devlet memurları 
arasındaki gelir farklılıkları gittikçe büyüye
cek ve bu politikadan beklenen amacın tevsiine, 
geniş memur kitlesinin malî ıstırabına, içinde 
bulunduğu maddî sıkıntıya deva olacak bir ted
bir oluştur-ulamaya çaktır. Bunun için mesele, 
sadece katsayı meselesi değildir. Mesele; bütü
nü ile Devlet memurlarMiın birbirleri ile ilişkisi 
dikkate alınarak, hayat pahalılığının artış sey
ri ile irtibatlı yeni bir malî politika ile ihtiyaç
larına cevap verilebilmesi meselesidir. 

Şimdi huzurunuzda 1974 malî yılında Dev-
memurlarına ITükümetin öngördüğü harca

maları maıem İr--; m ifade e devim : 

1974 malî yılında, bundan önceki malî yıllar
la n farklı olarak, hiç olmazsa bir kısmından 

memurlarına su imkânla -, ı n ^ v ırâ iv. .U'evm 
rı götürmektedir: 9 sayılı Kararname ile 1 
milyar 700 milyon lira götürülüyor. 

Askerî personel tasarısı ile; bu 9 sayılı Ka
rarnamenin. öngördüğü imkânları Askerî per.so-
ne'e do teşmil etmeye dönük askerî personel ta
sarısı il? 170 milyon lira götürmektedir. 

Bir katsayı farkı ile, katsayıyı 7den 8b çı
kararak 2 milyar 700 milyon lira götürmekte
dir. 

Önümüzdeki yıl 9 aylık maaş farklarının ta
ra ammı ödemek imkânını bulacağız, 1974 malî 
yılımla buradan da 500 milyon liralık bir öde
meyi memullarımıza yapabileceğiz. 

Demin sözünü etmiş olduğum çocuk zam
mından dul ayı 1974 malî yılında, memurlara in
tikal ettirilecek olan ek malî kaynak 160 rn.il-
y.m liradır. 

Bunları topladığımız zaman ortaya şöyle 
bir tablo çıkıyor; 1974 yılında Devlet, memur
lara 5 milyar 230 milyon lira götürüyor. Kat
sayıdaki bir farkın; 7'den S'e ya da 8'den 9'a 
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çıkışın Devlete yükleyeceği ödenek miktarı 
2 milyar 70-0 milyon liradır. 

Demek oluyor ki, biz, söz konusu etmiş ol
duğumuz çocuk zammı, 9 sayılı Kararumnıerıin 
getirdiği maili hükümler ve eliğe rlerini bir tara
fa bırakıp da, meseleyi sadece bir katsayı me
selesi olarak mütalâa etmiş olsa idik, pekâlâ 
aynı harcamayı yaparak katsayıyı 7'den 9'a çı
karmayı basara eniktik ve tahinim ediyorum o 
zaman bâzı arkadaşlarımız; şu anda katsayıyı 
9'a çıkarmayı düşünen arkadaşlarımız bizi isa
betli bir maliye politikası uygulamakla, Devlet 
memurla rina yardımcı olacak bir maaş politi
kası uygulamakla karşılayacaklar ve tebrik 
edeceklerdi; fakat biz bu kanaatte değiliz. 
7 katsayıyı 9'a çıkaracağımız yerde, katsayı dı
şı mekanizınalaıı işleterek Devlet memurlarına 
başka birtakım ek malî olanakları sağlamanın. 
daha adaletli olacağını düşünüyoruz. Bunu bâ
zı örnekleriyle ifade etmeye gayret edeyim: 

7 katsayı 8'e çıktığı zamanı, .1 katsayı 400 
lira 5 kunış fark ediyor, 1 nai derecede m e: nur 
içim. 9 katsayı olduğu zaman, 1 nci derecede 
memura götürülecek olan ek malî kaynak 779 
lira 60 kuruş. 9 sayılı Kararname ile beraber 
katsayı 8?« çıktığı zaman götüreceğimiz malî 
imkân, 400 lira 5 kuruştur. Demek oluyor ki, 
1 nci derecede memura katsayıyı 8'e çıkardığı
mız zaman 400 lira 5 kuruş vermiş oluyoruz; 
9 sayılı Kararname ile birlikte bunu uyguladı
ğımız zaman da aynı şeyi vermiş oluyoruz. 
1 nci derecede memurlara sa.dece katsayı far
kından 400 lira 5 kuruş geliyor. Eğer biz, 2 kat
sayı artışı yoluna girmiş olsaydık 779 lira 60 
kuruşu 1 nei derecede memura vermiş olacak
tık; fakat bir de 16 nci derecedeki memuru dü
şününüz... 16 nci derecedeki memura, katsayı
yı 9'a çıkarma politikasını izlemiş olsaydık gö
türeceğimiz ek kaynak sadece 99 lira 80 kuruş 
olacaktı. Bugün biz, katsayıyı 8'e çıkararak ve 
elemin önerdiğim malî imkânları intikal etttire-
rdk, elemin önerdiğim malî imkânlardan saidece 

9 sayılı Kararnamenin imkânlarını götürerek, 
16 nci derecedeki memura 335 lira 40 kuruş ve
rebiliyoruz. Bunu, aynı şekilde yukarıya doğru 
götürmek mümkündür. 15 nai derecedeki me
mura bugün 199 lira 80 kuruş götürülüyor; 
eğer sadece katsayıyı 9'a çıkarmış olsaydık 130 
lira 30 kunış götürebilecektik. 'Sadece 1 kalsa -
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I yi ve 9 sayılı Karamamıe ile 14 ncü derecedeki 
bir memura 208 lira 15 kuruş veriyoruz; eğer 
sadece katsayıyı 9'a çıkarmış olsaydık şimdi gö-

j türdüğümüz 20S lira yerine sadece 151 lira edeye-
j bilecektik 14 ncü derecede yer alan memura. 13 

ncü derece için 185 lira 30 kuruş götürecektik 
katsayıyı 9'a çıkararak; ama bugün 21.2 lira 90 
kuruş gütürebiliyoruz. Bu 9 sayılı Kararname ile 
katsayının S'e çıkarılması politikasının getirdiği 
imkân 10 nen dereceye kadar olan memurlar için 
9 katsayıdan daha elverişlidir. Katsayıyı 9'a 
çıkarma yolunu tutmadığımız, kararname ile 
8'e çıkarma politikasını izlediğimiz için, 10 ucu 
dereceye kadar olan nıc'.rnurlara daha çok para 

I vermek imkânını buluyoruz. Buna karşılık bu
nun üstündekiler katsayı artışından elde edebi
lecekleri imkânların bir kısmından fedakârlık 
yapmak durumunda kalıyorlar. 

Mesele; Türkiye'deki barem yelpazesini. 
kendi içindeki alıcnıgıini bozmadan; arma içinde, 
bünyesmde bulundurduğu ahenksizlik unsur
larını da. sa'dece .katsayının çarpan rakamını ar
tırarak gittikçe büyütme şelidinde olmamalıdır. 
Bizim anlayışlımıza göre, mesele; yelpazenin 
kendi içindeki ahenk korunmalıdır; ama. o 
ahenksizlik nüveleri; ki, vardır, katsayının çar
panını gittikçe büyülterek daha. büyük bir bi-

I çimde yansıtacak şekilde ortaya konulmalıdır, 
tam "emsine onu dengeleyecek, onu frenleyecek 
başka birtakım ek malî nulkanlz malan da işlet
me yolu ile, ek malî ödenek yollarını da hare-

I kete geçirme yolu ile denge1! biçimde işletebil-
me meselesidir. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz
den önce bu istikamette adımlar atmış olan 
hükümetin kararnamelerinde kullanışlı olarak 
gördüğümüz, politikamıza uygun olarak gördü
ğümüz unsurları tamamen benimseyerek, kendi 

I ekleyebilecekl'eıimbıie bir'İjkic o politikayı gö
türmeye çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, katsayının 8'e çık
ması, 9'a çıkması mesel eslinin karmaşık olduğu
nu söyledim. Aslında mesele, sadece katsayının 
artırılması meselesi, sadece memura götürüle
cek ödeneğin •artırılması meselesi de değildir, 

I bunun öt eslinde, iktisat sistemimizi, iktisadî ha
yatımızı bir malî dengeye oturta'bllme meselesi
dir, gelir artışı ile fiyat artışı arasında olumlu 
ve uyumlu bir ilişkiyi ayakta tutabilme, canlı 

J tutabilme meselesidir. Onun için, sadece bir ra-
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kara meselesi olarak görmemek gereğini müsa
ademizle bir defa d ali a tekrar etmek istiyorum. 

Devletin, Türkiye Cumhuriyetinin ve dün
yanın şu sırada içinde bulunduğu güçlükler 
karşısında biz mamurumuza bir ölçüde bir im
kânla gldebiliyoruz. Dana büyük imkânları gö
türebilmek isteraz. Ümide derim ki, o imkânları 
götüreceğimiz günde de s le c \ ı 
içinde bulunduğum z i 
ersiyle, köylüsüyle ^ ıiı e 
hepimizin bütün Ti ' ı ı JI ı 
rm belli bir ölçüde ıc ı 1o bu ı û 
imin şıkırtı!arını o ı ' i p ? T 
olmaları gereği vardır. 

n a 

A 

Bir -iki 
lîavmrzo 

uçım .şa: 
aya çalışa 
,-lo 

nunun 

, t ^ ı 
1 / ( > V 

h -

.acemim dil 
1974 yılında, sadece yapacağımız petrol 

halatı için geçen yıldan 7,5 milyar lira daha faz
la para ödeyeceğiz. Geçen yıl yapmış olduğumuz 
ithalâtı aynı miktarda yapmaya gayr;1: etsek, ar
tık bunun için ödememiz gereken pare 11,5 - 12 
milyar lira daha fazladır. Boylerine m ad güç
lükler, sıkıntılar içindeyiz. Bu güçlükleri, belli 
kesimleri mağdur etmek için. Devletin kendisini 
çek daha rahat imkânlarda yaşatabilmesi, belli 
kesimleri özel bir himayeye rabi tutabilmesi için. 
yükü haksız ve adaletsiz ola:'ak belli bir kesime 
yükletmesin İn bahanesi olarak ifade etmiyorum, 
karşınıza objektif, gerçek olarak ortaya koyuyo
rum. Hükümetimiz bu gerçeği olduğu gibi gör
mek, bu gerçeğin karsısında bütün Türk halkını 

re do< 
m m r poıiüka rre ou guçuıgu rahat gunie-r>o.+ 

donusLiırc!. •-C( pesk İranın 
sokmak mecburiyetindedir. 

Biz 8 katsayıyle. 9 sayılı Kararnameyle demin 
ifade etmiş olduğum mal: imkânları; bizim vic
danımızı da tatmin etmeyen, bizim arzumuza da 
tam cevap vermeyen bu imkânları içinde bulun
duğumuz bu güçlük döneminde yapabiliyoruz, 
Daha büyük imkânları götüreceğimiz günlerin 
gelmesi halinde, hiç kuşkunuz olmasın, h'.ç bir 
arkadaşımızın uyarısına muhtaç kalmadan, hiç 
bir arkadaşımızın davetine gerek duymadan o 
adımları, atmaktan geri kalmayız. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde durulan mese
lelerden bir tanesi de, bu Bütçe tasarısında ken
disini gösteren Hazine avamdanım ilişkin bübüm-
clür. müsaade ederseniz önce bu hükmü okuya
yım. 

Huzurunuzdaki tasarının 10 neu maddesi : 
«14 Ocak 1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 53 nci 
maddesine göre Hazineye açılacak kısa vadeli 
avans miktarı 1973 yılı Genel Bütçe ödenekle
rinin (ek ödenekler dâhil) yüzde 10 fazlası üze
rinden hesaplanır.» 

Şimdi, Merkez Bankası Kanununun ilgili hük
münü de beraberce okunalım: «Merkez Bankası, 
miktarı, carî yıl Genel Bütçe ödenekleri top
lamının yüzde 15 ini geçmemek üzere Hazineye 
kısa vadeli bir avans hesabı açar.» 

Bazı arkaelaşlarımız bu, «Bütçe ödenekleri 
toplamının yüzde 1.5ini geçmemek üzere» sözü 
ide bu tasarıda, teklif etmiş olduğumuz 1973 yılı 
bütçe ödeneklerinin yüzde 10 fazlasına göre yüz
de 15 hesaplamanın yapılmasını bu m a elci ey e ay
kırı olarak değ erîendirm erktedirler. Merkez Ban
kası Kanunu dikkatle okunduğu zaman, ortaya şu 
çıkar: «Banka, miktarı, carî yıl Gene] Bütçe öde
nekleri toplamının yüzde 151 kadar bir avans 
amir.» diyor. Yani, «1973 yılırm. geçmiş bütçe 
rvbnın ödeneklerinin yüzde 15'i kadar»' demi
yor. «Carî yıl bütçe ödeneklerinin yüzde 151 
İm dar» eliyor. Nedir carî jul? Bu 1974 yılının 
1 Martından. 1974 yılının 1 Haziranına kadar 
uzanacak olan dönemde carî yi] bütçesi nedir? 
Neyi esas alacağız? Merkez Bankası Kanunu
nun öngördüğü bu yüzde 15i hesaplarken daya-
mseağmuz nokta ne olacak? 1973 vıb olamaz. 
Ciridi Kanun, «Carî yıl» diyor. 1973 yılı bütçe
si carî y] bütçesi değildir. 1974 bütçesi hazır 
değildir, ("inümüzde teklif ettiğimiz bütçe var. 
Esfis abnması gereken, bu bütçede öngörülen 
ödcm-Yerdir. Nedir o ödenekler? Q973 yılı 
ödeneldcvi -f yüzde 101. Nereden çıkıyor bu 
yüzde 10? Drmin ifade ettim: 1974 yılı geçici 
bütçesi bazı kalemlerde 1973 yılı bütçesine atıf 
yapmaktadır. Bazı kalemlerde ora d<ygib 1974 
ysı. r'-car-amına atıf yapmaktadır. 1974 yılı 
p ' ıvfsrernr öngördüğü harcamalar. 1973 yılın
da yap:1 mış man yatırım harcamalarından da
ha fazdadır. Burun hesabı yapıldığı zaman gö
rülür ki. a^ağı yukarı 1973 yılı bütçesinin ön
gördüğü har-caınabarrn yüzde 10'undan daha da 
fazdı bir harcamayı, bu 3 aylık dönemde, (yine 
3 aylığı için düşünmek şartı ile) geçici bütçe 
yapılmasını istemektedir. 
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1974 yılı geçici bütçesinin öngördüğü harcama 
hedefi, (1973 yılının harcama hedefi + yüzde 10) 
olarak burada tespit edilmiştir ve Merkez Ban
kası Kanununun öngördüğü yüzde 15'in hesap
lanmasında, geçmiş yılın bütçe harcamalarının 
verdiği tavan değil, şimdi önünüze getirmiş ol
duğumuz geçici bütçenin kabul ettiği (geçmiş 
yılın harcamaları + yüzde 10) tavanı esas alın
malıdır. Bu bakımdan kesinlikle Anayasaya ay
kırılık söz konusu değildir. 1211 sayılı Kanuna 
aykırı oluşundan dolayı Bütçe Kanunu ile de 
normal bir kanunu değiştirmenin Anayasaya 
aykırı sayılabileceği iddiası bu bakımdan geçer
li değildir. 

Eğer biz demiş olsaydık ki, 1973 yılı öde
neklerinin yüzde lo'i bu sene yapılır... îşte o 
zaman Anayasaya, aykırı olurduk. Çünkü, işte 
o zaman, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu
nun -carî yılın esas a'mmasını öngören hükmü
nü bir 'bütçe maddesi ile değiştirmiş olurduk. 
O bakımdan hu yüzde 15'lik avansın hesabında 
dikkate alınacak tavan, cari yıl bütçe tavanıdır. 
O da, (1973 + yüzde 10) dur. Bu da, demin söy
lediğim gibi sevk etmiş olduğumuz ta'san ile 
1973 Bütçesinin 'birbirine bire bir teka'bül eden 
bütçe oymayışmdan, .bazı bakımlardan huzuru
nuzdaki tasarının 1974 programına ve onun 
yüksek harcama hedefine atıf yapmış olmasın
dan çıkmaktadır. 

Üzerinde tartışma yapılan diğer bir madde. 
Merkez Bankasında toplanan mevduat munzam 
karşılıklarının belli bir kısmının iktisadî Devlet 
'Teşekküllerinin finansmanında kullanıl m ası m 
öngören maddedir. Bu, çeşitli açılardan eleştiri
liyor. Bir 'baloma 'böyle hir mekanizmanın Ana
yasanın öngörmüş olduğu kamu özel dengesini 
değiştirici, özel kesimden aldığı fonları kamu 
kesiminin finansmanında kullandırıcı. bu ba
kımdan da piân'a. Anayasaya aykırı yepyeni 
•bir siyasî konsepsiyondan çıkabilecek, kuşkuy
la karşılanması gereken bir yeni politikanın 
belirtisi .olarak görülüyor. Bazen bu tarafı bı
rakılıyor, konu bii" hukuk meselesi olarak ele 
almıyor ve deniliyor ki; «Bir bütçe maddesiyle 
Anayasaya göre normal bir kanun değiştirile
mez. Bu, Merkez Bankası Kanununun 50 nci 
maddesini değiştiriyor. Bu bakımdan Anayasa
ya aykırıdır, hukukî bakım'dan geçerli değil
dir.» 

Bir bakıma bunun tehlikeli bir silâh olduğu 
üzerinde duruluyor. Ekonomi üzerindeki en-
flâsyonist baskıyı artırabilecek, dikkatle kul
lanılması gereken tehlikeli bir silâh olduğu be
lirtiliyor ve -Hükümetin eline bu silâhın veril
mesi sakıncalı bulunuyor. Bu üç mantığı ayrı 
ayrı ele almakta fayda vardır. 

Bir defa öncelikle şunu belirteyim; bu huzu
runuza bütçeyi takdim etmek üzere gelmiş olan 
Hükümetin kendi özel, siyasal ve iktisadî dü
şüncesinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir me
kanizma değildir. Bu, Meclise 'daha önceki Hü
kümet tarafından sunulmuş bulunan ve Hükü
metimiz tarafından geri alınmış olan 1974 yılı 
Bütçe tasarısının 66 ncı maddesinde aynen ifa
delini bulmuş olan mekanizmadır. Bu bakım
dan bu mekanizmayı Cumhuriyet Halk Partisi
nin veya Cumhuriyet Halk Partisi - Millî 'Selâ
met Partisi Koalisyonunun kendine özgü ikti
sat politikasının, siyaset anlayışının ve Devlet 
yönetiminde yeni yeni usuller yaratma eğilimi
nin bir belirtisi olarak görmemeniz gerekecek
tir. Biz, Meclise sunulmuş olan 80 milyarlık bir 
dengeye dayanan bütçenin içinde kullanılması 
öngörülmüş bir mekanizmayı aynen huzurunuza 
getirmiş olduğumuz geçici bütçeye de intikal 
ettirmiş durumdayız. Yapmış olduğumuz sade
ce bundan ibarettir. 

Bu bakımdan, İra mekanizma bizim meka
nizmamız değiblir, bizden önceki Hükümetin 
kullanmayı düşürülüş olduğu, Bütçe tasarısına 
dereetmiş olduğu bir mekanizmadır. Tabi bu
nunla bu mekanizmanın lehinde vnya aleyhin
de bir şey söylemiş olmuyorum. Bizden önceki 
Hükümetin böyle bir mekanizmayı düşünmüş 
olması bu mekanizmanın ne isabetsizliğini orta-
vn. koyar, ne de isabetini ortaya koyar. 'Sadece 
bir- tek şeyi ortaya koyar; bu, ne °m anda karşı
nızda bulunan Maliye Bakanının, ne iş başında 
bulunan Hükümetin kendine özgü düşünceleri
ni:!. sonucu değildir. Bizim dışımızda, bizim (»te
mizde düşünülmüş, ortaya konulmuş ve uyguka-
mak üzere hazırlanmış bir mekanizm'adır. Sade
ce bunu tespite imkân verir. Bu amaçla ifade 
ediyorum. 

Bunun hukukî geçerliliği meselesi üzerinde 
duruluyor. Bu bakımdan tatbikata nazar at
makta zannediyorum fayda vardır. Merkez Ban-
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kası Kanununun 40 ncı maddesi bu konuyu tan
zim etmiştir. Burada, «Bankaya yatırılacak 
munzam karşılıkların en çok % 20'si bankaca 
tespit, Yüksek Plânlama Kurulunca uygun mü
talâa ve Bakanlar Kurulunca tasvip edilecek 
esasknr dairesinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası zirai finansmanlarına tahsis edilebilir.» 
deniliyor ve bundan önce de. bunun miktarları
nın nasıl tespit edileceği ifade ed;l:yor : «Ban
ka nezdinde açraeak hususi bloke birer hesap
ta nakden munzam karşılık tesis etmekle mü
kelleftirler.»' 

Merkez Bankasına tesis edilmiş olan bu fo
na yatırılan paralara faiz tahakkuk ettirilir. 
Bu paraharm bir kısmı buradaki Kanınım da 
önîTÖrdüp'ii tekilde 'kurandır; ziraî krodi'mir 
finansmanında ^fr 2f.''vi asmamak ürem kıdoam-
lır. Bu. acaba o fonun kullardım komşunda 
tahdidi bir ifade midir, yoksa z'raî kredilerin 
tavanım çizmek üzere sevk edilmiş bir madde 
midir?.. 

Ziraî kredilerin niteliği ma'ûnı. Bankaların, 
Merkez Banka.TU a. vermiş oldukları İra fonun 
akıbetini teminat altına almak, ödenmesi imkâ
nı pek görülmeyen birtakım kredilere bunun 
akmasına mâni olmak için zimi kredilerini bu 
konuda taşıdığı özeblikler dikkate almamak 
Merkez Bankası Kanununa ziraî kredi olacak 
verilebilecek miktarın favam deroccl'lmek is
tenmiştir. Buna dönük bir yorum pikabı yapıba-
bilir ve denilebilir ki, bu. tahdidi bir sınırlama
ya dönük bir kayıt değildir. Bu, ziraî kredi 
olarak kudanıhabilecek olan n rk t a^n tesp4ti 
amacıy]e sevk edilmiştir. Bunun dışında kurlan-
ıma imkânları da vardır, onlar da kukanıla-
bikr. Bunun dısmda o c/c 20'yi kaldırmaksızm. 
demin bir arkadmumızm e^k haksız olamk bize 
ifade etmiş ohluğıı gmi. «Köylüyü bövle mi ko
ruyacaksınız? Köylüye verilmesi gereken cir 
20'ye göz dikiyorsunuz» diye söylediği gibi, 
oradaki c/c 2'0'nm -ortadan kabiıınbna^ı mesele
siyle hiç alâkası yoktur. Yine Karımda ömm-
rülen şartlar çerçevesinde o kai'Ş.ıhklarm bir 
kısmının; % 20'ye kadar olan kısmının ziraî 
kredi ;çin kullanılması mümkündür, kulla ima-
•bitir. Bizim getirdiğimiz hüküm bu imkânı or
tadan kaldırmıyor. Onun yanı sıra bir kısmının 
başka bir şekilde kullanılması imkânını getiri
yor. 

Yine tatbikattan bir başka misâl, vereyim. 
26 . 11 . 1973 tarihli ve 7/7471 sayılı Kararna
meye ek olarak çıkarılan bir başka Kararna
mede, «Merkez Bankasında toplanan bu fon
ların bir kısmının Teşvik kanunlarında belir
tilecek sektörlere orta vadeli kredi tahsis 
edip, kendi imikânlarıııdan kullandıracak
ları miktarlara tekabül eden kısmı için va
deli ve vadesiz mevduat munzam karşılığı 
c/c 20 olarak tespit edilir» hükmü de sevk 
edilmiştir. Yani, bu şekilde orta vadeli kre
diye ayrılması, kabul e d ilmesi halinde, bunu 
kabul eden bankalar için mevduat munzam 
fkarşılığı daha düşük bir seviyede tespit edil
miştir ve böylece ilân edilmiş olan mevduat 
•munzam karşılıkları içinden bir kısmın ban--
kalar tarafından Teşvik kanunlarında öngö
rül m yatırımlar için orta vadeli kredi ola
rak kullanılması derpiş edilmiştir; bir karar
name ile derpiş edilmiştir, bir Bütçe Kan il
miyle de değil ve o kararname şimdiye kadar 
bildiğimiz kadarıyle MeıCrez Bankası Kanu
nuna muhalif bulunmamıştır, yürürlükte olan 
bir kararnamedir. 

Peki, Merkez Bankası Kanununa, muhalif 
olmaksızın bir kararname ile Merkez Ban-
ıkasmda toplanmış olan o fonların bir kısmı
nı Teşvik Kanununa göre alıp orta vadeli 
kredi için kullandıracaksınız, bir Hükümet ge
lecek, oradaki fonların bir kısmını İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin finansmanında kullan
maya kalkacak ve hemen çıkacaksınız Ana
yasaya aykırıdır diyeceksiniz... Niçin Ana
yasaya aykırı olsun?. O zaman bununda Ana
yasaya aykırı olması gerekir. Merkez Ban
kan Kanununda öngörülmüş olan hükümleri 
tahrif eden bir tarafı yoktur. Xe öngörül-
nıü;?.. Bankaların, Merkez Bankasına belli 
bir mevduat munzam karşılığını teslim et-
med. ıneoburiyet; öngörülmüştür. Bu aynen 
yürimecektir, yürümektedir. Tespit edilen nıik-
T. Inrda bankalar. Meukez Bav,knsma o fonu 
vrureoklerdir. Bizim getirdiğimiz Bütçe Ka
nununda buna karşı çıkan bir taraf yok hur 

Ayrıca ne öugerülmürtür?.., O biriken fo
nun bir kısmmm; 0£. 20'ye kadar olan kısmı
nın ziraî kredi olarak kullanılması öngörül
müştür. Getirdiğimiz hükmün bununla da çe
lişen bir tarafı yoktur. Yine % 20'ye kadar 
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olan kısmını, o normal meikanizma içinde ge-
rcıkld (kararlar alınır ise Merkez Bankası Ba
kanlar Kurulu kararıyle kullanabilecektir zi
raî ıkredi için. Ona da dokunmuyoruz. Ne 
diyoruz!. Onun dışında kalan bir kısmın, 
% 50'ye kadar olan bir kısmın İktisadî Dev
let Teşekküierinin finansmanında kullanıl
ması imkânını öngörüyoruz. Tıpkı, Teşvik Ka-
ıranıiımm öngördüğü yatırımıların finansma
nında, o mevduatın bir kısmının ıkullanablle-
ceğiııi öngören kararnamede olduğu gibi, biz 
de Bütçe Kanununa koyduğumuz bir hüküm 
il'e 'bunu İktisadî Devlet Teşekküllerinin fi
nansmanında kullanmayı öngörüyoruz. 

-Bu bakımdan bunun hukukî bir sakıncası 
bulunduğunu da zannetm>iyorum. Daimin de 
söylediğim gibi bunun, iş başında bulunan 
Hükümetin kendine özgü siyaset anlayışı anı, 
iktisat anlayışının bir uzantısı olarak germe
nin de doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Üzerinde durulması geroken bir nokta; 
bu mekanizmanın tehlikeli bir silâh olabile
ceği ve dikkatle kullanılması gereği. Bu konu
da görüş söylemiş olan arkadaşlarıma yürek
ten teşekkür ederimi. Gerçekten bu mekaniz
manın' taşıyabileceği bütün sakıncaların far
kındayız. Çok dikkatle kullanılması geroken 

hassas bir malî alet olduğunu çek İyi biliyo
ruz, fakat bu anlayış irinde, bu idrak içinde 
bu aleti kullanma kararındayız. Sizden kul
lanma yetkisi istiyoruz. Bu yetkiyi bize 
bahşettiğiniz takdirde onu iktisadî hayalımızın 
gelişme seyrine uygun olarak, milletlerarası para 
haroketlerin'in icaibatınıa uygun olarak, kredi sı
kışıklığı, para 'bunalımı, cnflasyonist eğilimler, 
doflasyonkt baskı unsurlarındaki değişmeleri de 
dikkate alarak düşündüğümüz amaca Türkiye yi 
-götürmek için (bize yardımcı olabilecek bir alet 
t/larak kullanmak ittlyoruz. Bu konuda, bize uya
rıcı görüş söylemiş olan bütün sıkadaşlarrma te-
şdkkür ederim ve samimiyetle ifade edeyim; 'bun
ları dikkate 'alarak, bu uyanları göz önünde bu
lundurarak, «burada ifade etmiş olduğunuz görüş
lerden yararlanarak, bu aleti memleketin yararı
na kullanma kararındayız. 

Değerli arkadaşlarım, görüştüğümüz tasarıyı 
;bizlm dışımızdaki mecburiyetlerin, bizim karşı
mıza 'getirdiği iblr fiilî durumun sonucu olarak 
ortaya çıkmış bir tadarı olarak görüyor ve bu çer-
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çeve içinde münakaşa ve müzakere etmek İstiyor
duk. Zaman zaman 'burada konudan arkadaşla
rımın meseleyi ıbir siyasî polemik konusu haline 
kaydırma gayretlerini anlayışla 'karşılıyorum; 
fakat kendimi bu 'siyasî polemik davetine kaptır
mamak için frenlemeye çalışıyorum. Çünkü ina
nıyorum ki, içinde bulunduğumuz dönem gerek
siz 'siyasî sürtüşme dönemi değildir. Tam tersine 
karşı karşıya bulunduğumuz güçlüklerin idraki 
içinde, birbirimize yardımcı olarak bu güç dönem
leri aşmak için nasıl hir politika içinde olduğu
muzu müştereken saptama dönemidir. Yine ina
nıyorum ki, köyle bir havayı estirmekle, böyle 
bir sorumluluk duygusunu birbirimize hâkim kıl
makta ilk görev il)ize düşecektir. Biz, bize yö
neltilen haklı haksız çeşitli eleştirileri, saldırı
ları bu anlayışın bize yükled'ği görev duygusu 
içinde duy marna dik t arı geliyoruz. Üzerine yürü
memekte millî fayda görüyoruz ve ümit ediyoruz 
'ki, bizim bu tutum ve anlayışımız arkadaşları
mız tarafından da anlayışla karşılanacaktır ve 
oluşturabileceğimiz, birbirine güvenen güç du
rumlarda fek birine yardımcı olmaya çalışan bir 
Parlâmento görüntüsünü ortaya verip, Türkiye' 
niıı karşı karşıya bulunduğu engelleri daha ko
layca aşmanın şartlarını yaratacağız. 

Değerli aı'kadaşlarım, 'biz daima bu 'sorumlu
luk içinde ve bu anlayış içinde olacağız. İnanı
yoruz ki, içinde bulunduğumu?: güçlükleri sade
ce işbaşında bulunan bir Başbakan, 25 Bakan
dan ibaret Hükümetin kendi kişisel yetenek ve 
nitelikleriyle aşmak 'mümkün değildir. Mesele, sa
dece bir şahsiyet mesele'si değildir. Mesele, hepi
mizi aşan ciddiyet ve önemdedir. Onun için, bu 
güçlükleri ancak Parlamento olarak, ulus olarak 
kir ve beıaber aynı anlayış içinde karşılayabilir 
ve 'göğüslcye'bilirsek kolayca halledebiliriz. Biz 
böyle bir ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz. 
Bıı sorumluluk içinde birbirimize karşı davran
maya gayret ediyoruz. Eğer böyle kir birliği, böy
le hur beraberliği şu içinde bulunduğumuz güç 
dönemde oluşturabilir, yaratabillrsek zannediyo
rum. altından kalkamayacağımız güçlük olmaya
caktır. Deha rahat günlere ve dalra iyi günlere 
doğru gitmek imkânını bulacağız. Bu 'arada ar
kadaşlarımızın da önerdikleri gibi, şu kesime bi
raz daha fazla İmkân, bu kesime biraz daha faz
la imkân davetlerine daha rahat cevap vermek 
imkânını da oluşturmuş olacağız. 
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Değerli arkadaşların1., içinde bulunduğumuz 
dönemde kabaca iki büyük yol gözüküyor. Bu 
yollardan bir tanesi iktisadî denge yoludur-. Bu 

* yol büyük ölçüde yatırımlardan fedakârlık yap
ma, kalkınma arzusunu erteleme ve iktisadî is i: ik
rarı tesise dönük bir politikayı kabul etme anla
mına, gelecektir. 

İkinci yol, enflasyonla finanse edilmiş, her 
kesimin talebine cömertçe cevap vermeye çalışan, 
bu arada da kalkınma, gelişme, yatııını yapma 
'arzusunun gereklerini yerine getiriyor gibi gözü
ken bir geniş para politikası ile işleri yürütme 
yoludur. Bu ikisinin de kendine özgü sakıncala
rı vardır. Kalkınmadan fedakârlık etmek gibi 
bir imkâna sahip olduğumuzu zannetmiyorum. 
Şimdiye kadar hep gelişmiş, sanayileşmiş Batı 
ülkeleri ile olan münasebetimizi düşünerek kal
kınmak mecburiyetini söz konusu ederdik. Ar
tık, sadece onları düşünerek değil, şimdiye ka
dar kalkınmamış ülkeler arasında adı geçen 
doğumuzdaki, güneyimizdeki komşuları da dik
kate alarak bir kalkınma politikası tespit etmek 
mecburiyetindeyiz. Dünya hammadde pİA-asa-
smdaki son değişiklikler, petrol krizinin belli 
ülkeler için yaratmış olduğu imkânlar şimdiye 
kadar bizi daha rahatça rekabet cdebilirmişiz 
gibi düşünme imkânına kavuşturmuş olan ülke
lerin durumlarında büyük değişikliklerin orta
ya çıkmasına yol açmıştır. Artık, sadece Batı
ya değil. Doğuya ve Güneye de gözümüzü dike
rek hızla kalkınmak mecburiyeti içindeyiz. On
larla olan ilişkimizi koruyabilmek için kalk;ır
mak mecburiyetindeyiz. Bunun için daha çok 
yatırım yapmak, daha hızlı bir kalkınma için 
gerekli fedekârbkları omuzlamak mecburiye
tindeyiz. 

İkinci yol tehlikeli bir yoldur. Sonu sosyal 
huzursuzluklara doğru giden, sosyal tabakalar 
arasında gelir çekişmelerini tahrik eden. para
nın değerini tehlikeye atan ve uzun vadede kal
kınmayı tamamen, belki de imkânsız hale geti
rebilecek olan tehlikeli bir yoldur. O yola da 
girmek imkânımız mevcut değildir. Kalkınmak 
mecburiyetindeyiz; sağlam kaynaklara dayana
rak kalkınmak mecburiyetindeyiz. Sağlam kay
naklara dayanarak kalkınmak, her kesimin omu-
zuna biraz daha fazla yük taşımaya hazır olma
sını gerektirir. Biz, böyle bir anlayışı cesaretle 
ve açıkça Türk halkına teklif etmek istiyoruz. 
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İçinde bulunduğumuz d üne inin gereklerine ce
vap verecek, Türkiye'yi kalkındırma amacın
dan fedakârlık yapmaksızın, o kalkınmayı en 
sağlam kaynaklara dayatarak yürütme politi
kasını Türk halkına teklif etmek istiyoruz. Onun 
getireceği yükleri bilerek teklif etmek istiyoruz; 
fakat bunu sadece bir yük tevziî politikası ola
rak düşünmüyoruz. İnanıyoruz ki. Devletin hal
ka yük yüklemeden önce kendisi ile ilgili ola
rak alması gereken bazı kararlar da vardır. 
Devletin, halk ile olan münasebetini yeni bir 
anlayış ve çerçeveye oturtması mecburiyeti var
dır. Bu. sadece bir yük yükleme politikası de
ğildir. Haklı olduğu yerde halkın, hakkım da 
teslim etme politikasıdır. Tütün üreticisi tütü
nü yetiştirmiş, dünya fiyatı en yüksek seviye
de kendisini gösteriyor. Biz bu arada o üretici
nin karşısına çıkıp, «Türkiye nin vaziyeti müş
küldür, ciddî sıkıntılarımız var. Tütünün fiya
tını biraz düşük tutup, oradan ekle edeceğim 
kâr İle o sıkıntılarımı finanse edeyim.» politi
kası içerisine giremeyiz. Biz, dünya fiyatının el
verdiği en yüksek fiyatı tütün üreticisine gö
türmek mecburiyetindeyiz, (lötürürüz, en yük
sek fiyatı veririz. («Bravo» sesleri) 

Devletin çeşitli halk kesimlerine karşı İmr
en mu var? «İçinde bulunduğum güç dönem 
şimdi borçları ödememe imkân vermiyor. Daha 
rahat günlere doğru biraz daha sabır...» tavsi
yesi ile durumu idare etmek politikası değildir 
bu. (îldeıiz, Devletin borçlu olduğu kesimlere 
borcumuzu hemen öderiz. Pamuk üreticisine olan 
borcun bizden evvelki Hükümetler bir kısmını 
ödemiş, 500 milyon lira borcumuz kalmış. Bir 
itibar meselesi, bir haysiyet meselesi haline gel
miş. Devletin de sıkıntısı var; bu borcu öde
mekte acele etmeye geıvk yok düşüncesine ken
dimizi kaptırmayız. (0. II. P. sıralarından al
kışlar.) Nereden bulursak', 500 milyonu alırız. 
götürürüz tevdi ederiz. 

Bir süre sonra başka mahsuller için taban 
fiyatı tespit etmek durumu ortaya çıkacaktır. 
O fiyatları tespit ederken de, üreticinin alnının 
terini düşünürüz, dünya fiyatlarım düşünü
rüz, o kişimin hakkının ne olduğunu tespit 
etmeyi düşünür ve onu götürürüz. 

Memullar sıkıntı içine girmiş, katsayı tes
pit edeceğiz. «Hükümetin vaziyeti güçtür, bu 
sene de 7 katsayı ile idare edelim.» demeyiz: 
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8 katsayıyı koyarız, 9 sayılı Karamamenin 
getirdiği imJkânllan İkoyanz, halikın karşısına 
öyle çılfeanz. Helkesin, her ke-simin hakkını 
teslim ederiz ve ondan sonra düşünürüz ki, 
hu Devlet hepimizin Devletidir. Halkla Hü
kümet beraberce içinde bulunduğumuz sıkıntı
nın da çaresini düşünür. (Alkışlar) 

O sıkıntının çaresini halkın düşünmesini ta
lep etmeden önce, biz Hükümet olarak harkın 
hakkını teslim etmek ımecbuıiyetindeyiz. Bu 
'anlayışıla şimdiye kadar İni güç. ve sıkıntılı 
dönernde çeşitli halk kesimlerine yeni malî im
kânlar götürme politikası izledik. Borçları-
imızı tasfiye etmeye çalıştık, tütüne yüksek fi
yat verdik, pamuk üreticisinin borcunu ver
dik, ımeımunm ıkatsayısmı yükselttik ve diğer 
Ikes'imlerıiu de malî durumlarını elimize imkân 
geçtikçe düzeltmeye devam edeceğiz. Ondan 
sonra Türkiye'nin içinde bulunduğu durum 
açıkça ortaya çıkacak. Ne kadar büyük güç
lüğümüz var, kimin ne yapması gerekiyor; o, 
o zamanı çıkacak ve onun çaresini biz o zaman 
bulacağız. O zamanda halikın karşısına çık
madan önce Devlettin kendisine bir çeki düzen 
vermesi meobuniyeti var. Hükümetin kendi 
harcamalarını bir malî disiplin içine alması 
mecburiyeti var. Halktan fedakârlık isteme
den önce bu fedakârlığı isteme hakkını Hükü
metin kazanabilmesi mecburiyeti var. Bu 'mec
buriyet nasıl kazanılır? Hükümet önce ken
disi bütün harcamaılaınnı gözden geçirir, ken
disini bir malî disiplin altına alır, ondan son
ra halkın karşısına çıkar; ondan fedakârlık 
ister, oındaıı yardım ister. Bunu yaptık. Mec
lise sunulmuş olan Bütçe tasarısını kalem kalem 
gözden geçirdik. Öyle yerler yakaladık; bazı 
ihtiyaçları bir sene, iki sene sonrasına tehir 
ederek 100 milyon, J50 milyon tasarruf etmek 
imkânı vardır. Başka yerlerde bazı ihtiyaçla-
nmızın 'karşılanmasını daha uzun bir süre için 
ertelemek mümkündür, oradan 25 milyon, 
30 nıilyoııı çıkarmak imkânı vardır. 

Bunları söylerken bir noktaya dikkatinizi 
çekmek isterim. O bütçe tasarısını Meclise sevk 
etmiş olan Hükümeti israfcı bir anlayış için
de olmuştur . diye itham etmek istemiyorum. 
'Tam tersine. O tasarıyı lontar sevk etmiş ol
dukları zaman içinde bulunduğumuz durum 
ile bizim veni bir bütçe tasarısı hazırlamak 

üzere işbaşında bulunduğumuz şu andaki du
rum birbirinden farklıdır. Türkiye'min bugün 
karşı karşıya bulunduğu iktisadî vaziyetin cid
diyeti daha-açıkça ortaya çıkmıştır. Daha cid
dî meselelerimiz bulunduğu ortaya çıkmıştır. 
Bunlara yeni yön tenlilerle çare aramak mecbu
riyetinde olduğumuz ortaya çıkmıştır. Ümit 
etmek istiyorum iki; eski Hükümet şu anda iş
başında bulunmuş olsaydı her halde o bütçesi
ni, Meclise kendisinin sevk etmiş olduğu büt
çeyi vı'"ne °u anin yi sıla o da gözden geçirirdi: 
Neredem re tasarruf edebilirim diye arardı. O 
aramayı yapmak imkânını bulamadı. Çünkü 
Bütçeyi daha önce; beş ay, altı ay önce sevk 
etmişti. 

Biz 1074 yılının Şubat sonundan Türkiye'ye 
bakıyoruz. Baktığımız zaman gördüğümüz 
•manzara birtakım sıkıntıları, birtakım özel ted
birleri ger el: tiren bir manzaradır. Bu man
zaranın gereğini yapmaya çalışıyoruz. Almış 
olduğumuz her tasarruf kararıyla bizden: ön
ce o tasarıyı Meclise sevk etmiş olan Hükümeti 
güç durumda bırakmış olduğumu kesinlikle 
zannetmiyorum. Tam tersine, yeni yeni ted
birler aramaya çalışıyorum. 

Şu anda 500 milyon civarında bir tasarruf 
•İmkânı yakalayabildik. Belki de daha fazlası
nı yaratabileceğiz. Biz huni a n yaptıktan son
ra, kendimize çeki düzen verdikten sonra, 
Devlet olarak harcamalarımızı bir malî disiip-
lin içine aldıktan sonra, halkın hakkını da her 
-kesimde 4:espit •ettikten, teslim ettikten sonra 
halkın karşısına, çıkacağız ve diycceğilz k i ; bu 
ihcpimiziu memleketi, Devlet hepimizin devle
ti, ne gerekiyorsa hep beraber düşünelim... 
Be trolün vaziyeti bu. Diğer ürünlerin vaziye
ti İm. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. 
Bıiz şöyle düşünüyoruz; bunu söyleyebilmek için 
hak kazanmaya çalışıyoruz. Böyle bir politi
kayı bir süreden beri yürütmeye gayret ediyo
ruz. 

Bu politikamın, demin de ifa.de ettiğim gi
bi sadece Hükümette bulunan insanların şahsî 
kararlarıyla başarıya götürülebileceğine inan
mıyorum. Bıı politikayı biz, Meclis olarak bü
tünümüze mal edebilirsek, hepimiz benimseye-
bilirsok, bir ••millî anlayış içinde böyle bir güç 
dönem ele olduğumuzu düşünerek onun gerektir
diği tertibin içine girmevi başarabilirsek ve 
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halkımıza buiira anlatabilirsek, böyle bir dö
nemde olduğumuzu umıtamamalarını sağliayabi-
lirse'k; kısa dönemli kısır parti çekişmelerinin 
cazibesine ıkencMmM kaptırmamayı başarırsak 
.bu dönemin altından kalkaM'leoeğimize inanı
yorum. 

Hepinize teşekkür ederim. (Sürekli alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı ri

ca edeyim. Sual sormak isteyen sayın üyeler 
var efendim. 

ıSayın Mehmetoğlu, sorunuz efendim. 
ISAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın 

Bakandan şunu öğrenmek istiyorum. Halen 
sosyalizasyon bölgelerinde çalışan sağlık perso
neli ile hâkim, savcı, kaymakam ve teknik ele
manlara yan ödeme verilmektedir. Hiç şüphesiz 
Hm mesleklerin yorucu oluşu, hizmetlerin ağırlı
ğı yönünden memnuniyetle karşılanır. Hattâ bu 
hizmetlerin daha cazip hale .getirilmesine de 
taraftarız. Ancak, köye ve kırsal bölgelere hizmet 
götürenler çoğunlukla ilkokul öğretmenleridir. 
•Bütün memurları kapsayan 657 sayılı Kanunun 
195 ve 197 nci maddeleri işletilmemiştir. Hükü
met Programında da bundan söz edilmemiştir. 
Sayın Bakan hazırlanmakta bulunan 1974 Büt
çesinde mahrumiyet yeri için ödenek koymayı 
düşünürler mi? Açıklamalarını istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Soru anlaşıldı değil mi efendim? 
Buyurunuz sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) — Efendim, bu konuda bir yönetmelik 
tasarısı hazırlanmaktadır. Bu hazırlıklar tamam
lanınca 1974 Bütçesine nasıl bir imkân götüre
bileceğimiz oıtaya çıkacaktır, ve mesele 1974 
Bütçesinde tavazzuh edecektir. Bu konuda bir 
yönetmelik çalışması yapılmaktadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Melen, buyurunuz soru

nuz. 
KERİD MELEN (Yan) —Şunu arz edeyim; 

tenkit maksadıyla değil, sadece aydınlanma mak
sadıyla bir iki konuyu soracağım. 

Sayın Bakan izahatı sırasında temas ettiler; 
ama biraz daha açılmasında fayda görüyorum. 
Enflasyonist baskıların bir birini izlediğini işa
ret ettiler ve daha da izleyeceği bir dönemde 
Merkez Bankasına yatırılan mevduat munzam 
karşılıklarının maksat dışında, (ki maksat bu 

değil tam tersi; bu enflasyondur.) iktisadî dev
let teşekküllerinin finansman açıklarının karşı
lanmasında kullanılmaktadır. Bunu, enflasyonu 
kamçılaması bakımından mahzurlu görmüyor 
musunuz? Buna temasla bâzı tedbirler alacağız 
dediniz. Bunu biraz daha açıklamanızı rica ede
ceğim. Bu, biraz evvel işaret ettiğiniz, sağlam 
kaynaklara dayanan bir kalkınma yolu değil
dir. 

Bu iki bakımdan değildir. Birisi, enflasyonu 
doğurur. 

BAŞKAN — Sayın Melen, lütfen biraz yük
sek selde söyler misiniz?. 

FEBİD MELEN (Devamla) — İkincisi, İkti
sadî Devlet Teşekkülleri yatırım programını buna 
göre ayarlayacaktır; fakat siz iktisadî mahzur 
görüp, kullanmayacaksınız. Bu defa bu yatırını 
karşılıksız kalacaktır. Bu bakımdan bu da doğ
ru değildir. Buna karşı tedbirleriniz var mıdır? 
Yarsa bu hususta biraz daha geniş bilgi verme
niz mümkün müdür? Bu, .yeni fiyat artışlarına 
sebep olmayacak mıdır? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

İkinci sualim, geçici bütçe uygulaması, Talıi 
Hükümeti tarafından hazırlanmış, yürürlüğe 
konmuş olan 1974 Programına dayanmıştır. 
Bunu metin olarak da gördük. Hükümet 1974 
Geçici Bütçıesini hazırlarken bu Programı da 
yeniden yapacak mıdır? Böyle yapacaksa Geçici 
Bütçenin bu Programa dayanmasından bazı sa
kıncalar doğmaz mı? 

Üçüncü sualim : İzahatınız sırasında Perso
nel Kanunu üzerinde geniş düzeltmeler yapıla
cağını veyahut yeni bir personel rejimi getire
ceğinizi işaret ettiniz. Bunu bu yıl gerçekleşti
recek misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) — Sayın Melen Merkez Bankasındaki 
mevduat munzam karşılıklarının kullanılmış ol
masının enflasyonist bir baskı yaratması ihti
mali karşısında ne düşündüğümüzü, kalkınma
yı sağlam kaynaklara dayanarak finanse etme 
politikamızla bunun irtibatını nasıl kurduğu
muzu, bu yola başvurmanın fiyat artışlarına yol 
açma, İktisadî Devlet Teşekküllerinin yatırım
larının gerçekleşmesinde güçlük yaratma gibi 
sakıncaları bulunup bulunmayacağını soruyor
lar. 
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Bu enflâsyonist baskı meselesi zannediyo
rum; ekonominin genel çerçevesi içinde düşü
nülmesi gereken bir konudur. Sadece, «şu ale
tin enflâsyonist baskı yaratma imkânı vardır, 
yoktur» diye verilecek hüküm ile o aletin kul
lanılıp kullanılamayacağını kararlaştırmanın 
mümkün olacağını zannetmiyorum. Enflâsyon 
bütün ekonomi ile ilgili bir şeydir. Aletin eko
nomi içindeki ağırlığının, yerinin ne derecede 
enflâsyonist bir tazyik yaratabileceğinin, yarat
mayacağının; diğer unsurlardaki değişmele
rin bununla irtibatının ne olduğunun iyice bi
linmesinde fayda vardır. 

Meselâ, yurt dışından gelen dövizlerin çok 
hüyük miktarlara baliğ olduğu, milyarları bul
duğu; buna karşılık Türk parası karşılıkları
nın !bir üretime tekabül etmeksizin piyasaya 
çıktığı ve o dövizlerin yatırıma dönüştürül
mesi imkânlarının bulunmadığı 'bir konjonktür 
içinde bu aletin kullanılması, zannediyorum ki, 
ciddî tehlikeler yaratabilir. Hangi şartlar al
tındadır, ne zamandır, nasıldır; bunun düşünül
mesi gerekçe ektir. 

Eğer bu alet, Merkez Bankası kaynakları
nın, Merkez Bankasında birikmiş olan dövizle
rin yatırıma dönüştürülmesi konusunda etkili 
tedbirlerin alındığı ve mal arzının hızla arttı
rılmasının mümkün olduğu bir dönemde kul
lanılır ise, bunun yaratacağı enflâsyonist baskı 
Sayın Meleıvin korktuğu ölçülere varmayacak
tır. Bütün mesele bir denge meselesidir, bir za
manlama meselesidir, bir ayarlama meselesi
dir. Ne zaman kullanacaksınız, nasıl kullana
caksınız?.. Doz meselesidir. Demin söylediğim 
gibi, o konjonktür de çok zararlı olurdu. Demin 
ifade etmeye gayret ettim; sadece bu yıl, pet
rol ithalâtından dolayı 500 milyon dolar daha 
fazla para ödeyeceğiz. Bu yıl bütün dünyadaki 
fiyat artışlarının bir sonucu olarak geçen yıl 
yapmış olduğumuz ithalâtı yüzde on, yüzde on-
heş, yüzde yirmi, kalem kalem daha fazlasına 
yapabileceğiz. Ne demektir hu? Merkez Ban
kasındaki kaynaklarımızın bir kısmının, döviz
lerimizin bir kısmının ithalâtı finanse etmek 
için yurt dışına çıkması demektir. 

Bütün mesele, zannediyorum, Sayın Melen'in 
işaret ettiği sakıncaları bünyesinde bulundura
bilecek olan o aleti bu dış şartlarla uyumlu 
hir biçimde, o sakıncaya düşmekten hizi alı

koyacak biçimde kullanılmasıdır ve işin ma
hareti buradadır. Bu konuda karar alma bir po
litika meselesidir, bir tercih meselesidir ve po
litikanın haşarısı ela buna bağlı olacaktır. «Şu 
alet kullanılır bu alet kullanılmaz» diye objek
tif bir hüküm bir hüküm vermeye, içinde bu
lunduğu şartlardan arıtarak kesin kullanıla
bilir, kullanılamaz hükmünü vermeye şahsen 
imkân göremiyorum. Hepsi, nasıl bir politika 
demeti içinde, nasıl bir maliye konsepsiyonu 
içinde birbirini destekleyecek, bütünleştirecek 
hangi politikalarla irtibatlı olarak kullanılacağı 
meselesidir. Eğer bu, Merkez Bankasındaki dö
vizlerin mal arzını teşvik edecek bir biçimde 
kullanılması politikasıyle hızlı bir yatırım poli-
tikasıyle ve dış kaynaklardan Türkiye'ye mal 
karşılığı olmayan yeni talep yaratıcı bir hare
ketin gerçekleşmesine yol açmayacak bir poli
tikayla birlikte yürütüle'bilirse hiehir sakınca 
taşımayacaktır, ama tam tersine, dövizler gele
cektir buraya, döviz karşılığı olarak piyasaya 
'boyuna para çıkacaktır ve o para mala dönüş-
türülemeyecektir. O zaman kullanmaya kalkar
sanız, hayat pahalılığı da olur, her türlü sı
kıntı ve sakınca da ortaya çıkar ve zannediyo
rum geçtiğimiz dönemin içinde bütün bunların 
derslerini gördük, öğrendik. Önümüzdeki dö
nemde o derslerden yararlanmış olarak, aynı 
hataları tekrarlamamak için ne yapılması ge
rektiğini daha da öğrenmiş olarak bu yeni dö
neme giriyoruz. 

Yeni doneme girerken kendimizi bu aleti 
kullanmaktan kaçınmaya yol açacak, o alet kar
şısında bir kompleks duymamıza yol açacak bir 
durum içinde de görmüyoruz. Kendimizi daha 
önceki dönemlerde olduğu gibi, beraberce kul
lanıldığı zaman çok vahim sakıncalar yarata
bilecek bir alete teslim etmek niyetinde de gö
zükmüyoruz. O alete biz hâkim olacağız. Kendi
mizi o alete teslim etmeyeceğiz, diğer politika
larla irtibatlı olarak düşüneceğiz ve Türkiye' 
deki genel ekonomik dengenin, genel malî den
genin icabına göre gerektiği dozda, gerektiği 
ölçüde kullanacağız. 

Sayın Melen, 1974 programının, hu huzuru
nuzda takdim etmiş olduğumuz bütçe tasarısı
nın A/2 bütçesi bakımından esas alınmış oldu
ğuna dikkati çekerek, 1974 programı karşısında 
Hükümetin tutumunu öğrenmek ister. 
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Hükümetin 1974 programı hakkında bir ka
rar alması imkânı daima mevcuttur. Bu imkânı 
kullanır veya kullanmaz. Maliye Bakanı olarak, 
şimdi huzurunuzda bu bütçe tasarısını getirmiş 
insan olarak beni doğrudan doğruya ilgilen
dirmez. Ben, 1974 programı hakkındaki düşün
celerimi Bakanlar Kurulunda ifade ederim ve 
Bakanlar Kurulunun o program karşısında na
sıl tavır takınması gerektiğini kendi anlayışıma 
•göre ortaya koymaya çakşırım, ama şimdi ben 
bir bütçeyi süratle Şubat sonuna kadar huzu
runuza getirmek ,kanunlaştırmak mecburiye
tindeyim. 

Bu bütçeyi tespit ederken karşımda dikkate 
alınması gereken neler vardır? Neyi dikkate 
alacağım? Plân vardır. O plânın 1974 yılma ait 
dilimini teşkil eden 1974 programı vardır. O 
program benim için veridir, mutadır. Benden 
önceki Hükümet tarafından kabul edilmiş dahi 
olsa, o program hakkında benim ciddî endişe
lerim dahi olsa, o programın mutlaka değiştiril
mesi .gerektiğine inanıyor da olsam, bütçeyi ha
zırlamaya çalışan Maliye Bakanı olarak karşım
da veri, muta olmakta devanı eden o 1974 prog
ramını dikkate almak mecburiyetinden başka 
hiejbir şeyim yoktur. O programı alırım karşı
ma, o programın direktiflerine göre bütçemi ha
zırlarım, o programın bizim için yerine getiril
mesi gereken bir emir mahiyetinde olan ya
tırım hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa 
oııu yapmaya çalışırım. Ne zamana kadar? 
Onun yerine aynı şekilde geçerli veri, muta ola
cak bir başka program ikâme edilinceye kadar. 
O program ikâme edildiği zaman nasıl bir du
rum ortaya, çıkar? Ararız; intibak imkânlarını 
ararız buluruz, onu da sağlarız; ama karşımda 
o program değiştirilmediği sürece, o program 
değiştirilinceye kadar ben kendimi, bütçemi o 
programa 'göre tanzim etmek görevini taşi}~or 
diye görürüm ve bu anlayış içinde bütçemi ha
zırladım, 1974 programına mümkün olduğu ka
dar yüksek nispette ulaşmaya gayret ediyorum. 
Gcçe.ıı yılın çoğu sosyal, siyasî, iktisadî sebeple
rine bağlı olarak, geçen yıl bütçesinin, geçen 
yıl için muta olması gereken 1973 programlımı 
'öngördüğü hedeflere ulaşma bakımından gös
terdiği geri kalma durumunu 1.974 bütçesi için 
yaratmama arzusu içinde bulunuyorum. Bu 
arzu içinde yapılabilecek tek şey, önümüzdeki 

j programı esas almak, onun gereğine göre bir 
bütçe hazırlamaktır. Biz de bu anlayışla davran
dık. 

Bu anlayışla davranmış olmamız, 1974 prog
ramı hakkında hüküm vermek anlamına gel
mez. O program değiştirilebilir, değiş tirilme-
yebilir. Hiç bizi ilgilendirmez; beni ilgilendir
mez şu anda. Değiştirilse de değiştirilmese de 
d ̂ getirilinceye kadar benim yapmam gereken 
şey, ortada bulunan programın gereğini yap-

_ m aktır; onu yapmaya çalışıyorum. Bunu yap
maya çalışıyor olmam, o program hakıkında ne 
Hükümetin ne de şahsen benim bir hüküm ver
mem anlamını kesinlikle taşımaz, taşımamalı
dır; kimse de taşıyor diye düşünmemelidir. 

Teşekkür ederim. (Şidetli alkışlar). 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

Personel Kanunu ile ilgili bir sorum vardı, ce
vaplamalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan, kısa kısa 
verin cevaplarınızı da. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

Personel Kanununun alması gereken şekil 
hakkındaki düşüncelerimizi önümüzdeki yıl 
içinde tamamlayıp, uygulamaya koyup koya
mayacağımız hakkında düşüncemi soruyor, Sa
yın Melen. 

Şu anda 1974 yılının çalışma programı hak
kında kesin bir şey söyleme durumunda deği
lim. Sadece hedefleri koyuyorum, sadece açıları 
koyuyorum, sadece anlayışımızı ortaya koyuyo
rum. Çeşitli konularda bunlar ortaya çıkıyor. 
Bunların birbiriyle irtibatı ve bir zamanlama
ya tabi tutulması süratle gerekecektir; fakat 
bu zamanlamayı şu anda yapmış değiliz. Sayın 
Melen de zannediyorum bunu yapmış olmamızı 
beklemeyeeektir şu anda. İfade etmiştim anlayı
şımızı. O anlayışımızı imkân bulduğumuz ölçü 
içinde, imkân bulduğumuz anda uygulamaya 
koymak kararındayız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Karaman, sualinizi soru

nuz. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Efen

dim, Hükümet, kendisinden önceki Hükümetin 
son günlerde çıkardığı bir kararnamenin (ki, 
Personel Kanunu ile ilgili bir kararnamedir) bir 
bölümünü yürürlükte muhafaza etti, bir bölü-
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nıünii kaldırdı. Gösterge tablosunun alt rakam
larını 70'ten 110'a çıkaran bölümünü muha
faza etti, buna mukabil birinci derecedeki dev
let personeline yan ödemeler bölümünü de ip
tal etti. Bu çok olumlu bir davranıştır. 

Personel Kanununda iş riski, iş güçlüğü ve 
teminindeki güçlük namları altında bazı per
sonele yan ödeme yapılması öngörülüyordu. 

Birinci soru: Halen Devlet Personelinde bu 
üc isim altındaki yan ödemelerin en çok tutarın
da alan ilgilinin aldığı miktar nedir? Bunu Sa
yın Bakan biliyorlar mı? Bir. 

İkinci soru : Yine bundan evelki Hükümetin 
ve daha evvelki Hükümetin yine son günlerin
de çıkardığı bir kararname var ki, Sayın Eccvit 
Hükümeti yayınlamamıştır; 7/6109 numaralı 
bir kararnamedir. Bu Kararnamede bir kısım 
Devlet Personeline 2 400 liraya kadar varan yan 
ödemeler öngörülmüştür. Sayın Bakan, bundan 
evvelki Hükümetin bu türlü ödenıeleıi kaldırılır
ken, bu ikinci bahsettiğim Kararnamenin de far
kına varırlarsa aca'ba o ödemeyi de kaldıra
caklar mı? 

Bu sorularıma belki hemen cevap veremeye
ceklerdir. O takdirde bütçe müzakerelerinin so
nunda da cevap verebilirler. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) —• Efendim, öngörmüş oldukhırı imkânı 
kullanmayı tercih ediyorum. Bütçe müzakerele
rin sonunda cevaplandırayım. 

(BAŞKAN — Her ikisini de değil mi efen
dim? 

.MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Evet. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka soru soran?. Yok. 
Buyurunuz Sayın Bakan. (Şiddetli alkışlar). 
iSon söz Sayın Ömer UcuzalYndır. Buyurun. 
ÖMER TCUZAL (Eskişehir) — Sayan Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Üc saate yakın bir zamandan beri müzake

resini yaptığımız Geçici Bütçe kanun tasarısı 
üzeninde gayet kısa bir - iki noktayı açıklamak 
üzere huzurunuza geldim. Esasen, huzurunuza 
gelişimin sebebi, Sayın Maliye Bakanının ko
nuşması sırasında bir - iki noktaya temas etmesi 
yönünden oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayacağınız gi'bi 
bu geçici bütçeye esas teşkil eden 1973 Malî 
yılı Bütçesinin- müzakeresi sırasında, Adalet 
Partisi Grubu adına biz ,1973 malî yılı Bütçesi
ni de benimsemiş olmadığımızı ifade etmiştik. 
Şimdi huzurunuza gelen ve üç aylık dönemi kap
sayan bu tasarı hakkında da aynı görüşü mu
hafaza ediyoruz. Bu seheple benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım da tasarı üzerinde fikirleri
ni beyan ederlerken, tasarının memleketin muh
taç. olduğu meseleleri halle yeter kapasitede ol
madığım, aksine birtakım yeni kanunî imkân
ları da ele geçirerek (bazı arkadaşlarımın da 
temas ettikleri gibi) Anayasaya mugayir ola
cak şekilde hükümler taşımaktadır. 

Şimdi, her Hükümet bütçesini (getirirken mut
laka Devletin imkânlarına dayanarak getirecek
tir. Devletin imkânlarını gayet ciddî şekilde tar
tarak, tanzim ettiği bütçeyi bir noktada bıra
kıp, mevcut sıkıntıları halledeceğiz ve bu sıkın
tıları halletmek için de halka gidip derdimizi 
anlatacağız giibi bir esbabı mucibe ile hiçbir 
Hükümet -Meclislerin huzuruna bir bütçe kanu
nu tasarısı ile gelmemiştir. Bütçe Kanununu ge
tiren hükümetler Devletin imkânı ile mevcut 
sıkıntıları ayar ederek Meclislerin huzuruna 
gelirler. 

Şimdi, «Mevcut sıkıntıları bu bütçe ile hal
letme imkânını bulamadığımız takdirde halka 
gideceğiz» diyen Maliye Bakanının bu sözün
den, müsaade buyursunlar kuşkuya düşüyorum. 
Hani, mevcut sıkıntıları ortadan kaldırmak 
için halka başjvururken, halktan bir şey mi is
teyecekler? Geçmiş de tarihimize geçen siyasî 
bir olay olmuştur, bir vakıa vardır; «Varlık 
Yergisi» ismi altında bir vergi tahsil edilmiştir. 
Yani halka gidip sıkıntıları halkla beraber hal
letmeyi düşünen Hükümet böyle bir yolu mu 
açıyor veya bu meseleleri halletmek için halk
tan ne gibi bir talep de bulunacak? 

1973 seçimlerinin arifesinde Cumhuriyet 
Halk Partisi, cidden hiçibir zaman tahakkuku 
mümkün olmayan birtakım vaitlerde bulundu. 
Şimdi bu sözünü yerine getirememe imkânsız
lığı karşısında kendisini sıkıntıda hissedip de 
mi halka gidip yeniden 'birtakım imkânlar ara
manın yolunu kürsülerde dile getirirler, konuş
malarda di!e getirirler? 
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Daha açıkça ifade edeyim; Evsize ev vere
ceklerini taahhüt ettiler. Şimdi, bu beyanlarını 
yerine getirme güçlüğü ile karşı karşıya kala
rak mı halka gidip, biz bu vaadimizi yerine ge
tiremiyoruz, dünya şartları bunu gerektiriyor 
diyecekler? 

Değerli arkadaşlarım, getirilen tasarıda her 
maddeye bakarsak üzerinde uzun uzun düşün
mek mecburiyetindeyiz. Kaynakların kullanıl
masında haklı olarak endişe gösteririz. Bunu 
kuşku ile karşılarsak iktidar partisinin veya 
Hükümetin bu tutumumuzu kınamaya hakkı 
yoktur. Meclislerde muhalefet vardır. Meclis
lerde muhalefet milleti temsil etmektedir. Bu 
temsil yetkisini kullanır, fikrini ortaya korsa, 
bu fikirleri benimsemek mecburiyetindedir, ik
tidar. 

Daha fazla zamanınızı almayacağım. Saygı
lar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — 1974 Yılı Üç Aylık Geçici Büt
çenin tümü üzerindeki -müzakereler t anlamlan
mıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul ediliniıştir. 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1973 ydı Bütçe Kanununu hayli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanını tasarım 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mecli
si : 1/58; C. Senatosu : 1/238) (S. Sayısı : 321) 

7. — Karayolları Genel Müdürtüğü 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/55; 
C. Senatosu : 1/236) (S. Sayısı : 322) 

8. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. 31 celisi : 1/57; 
C. Senatosu : 1/240) (S. Sayısı : 323) 

9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/59; 
C. Senatosu : 1/239) (S. Sayısı : 324) 

BAŞKAN — Bi r - ik i tane önerge vardır. 
Bir tanesi mesaimize dair olup hazırlanmakta
dır. Onun okutulmasını en sona bırakıyorum. 

Şimdi mevcut olan önergeyi takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
321, 322, 323 ve 324 sıra sayılı kanun tasa

rıları tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Bu tasarılarla getirilmiş bulunan konuların 
önemi ve müstaceliyeti dikkate alınarak adı 
geçen tasarıların gelen kâğıtlara ekten gün
deme alınması ile görüşülmekte olan 320 sıra 
sayılı kanun tasarısından evvel ve gündemde 
mevcut bütün diğer işlere takdimen görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 

BAŞKAN — 321, 322, 323 ve 324 sıra sayılı 
kanun tasarılarının gelen kâğıtlara ekten 
gündemi e alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Görüşülmekte olan geçici bütçe kanun ta
sarısına ara verilerek bu kanunların müzake
resine takdimen devam olunması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler,.. Kabul edilmiştir. 

6. — Devlet Üretme Çiftlikler*. Genel Müdür
lüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/58; C. Senatosu : 1/238) (S. Sayısı : 
321) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

(1) 321 Sıra Sayılı basmoyazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Ka/bul edenler... Etmeyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü 1973 yıh Bütçe Kanununa 
•bağlı (A) işaretli cetvelin (900) kod numa
ralı (hizmet programına dağıtılamayan trans
ferler) programının (05) kod nmmaralı (Borç1 

ödemeleri) altprogrammın (3) ödenek türün
de mevcut (004) kod numaralı (Eski yıllar 
borçları) faaliyetinin (900) kod numaralı 
(Transferler) harcama kalemine (50 000 000) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

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

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

Madde 2. — Devlet Üretime Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numa
ralı (özel gelirler) gelir türünün (1) kod nu
maralı (Haizine yardımı) kesimine (50 000 000) 
lira «kleomiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza ara ediyorum. Kabul 
'edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
«demler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
•edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü 
•kabul edilmiştir, açık oya sunulacaktır. 
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7, — Karayolları Genel MüdürUıgü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/55; C. Senatosu : 1/236) (S. Sayısı : 322) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yıh Bütçe Kanununa bağlı -(A) işaretli 
cetvelin 900 kod numaralı (Hizmet program
larına dağıtılamayan transferler) programının 
05 kod numaralı (Borç ödemeleri) alt prog
ramının (3) ödenek türünde mevcut 004 kod 
numaralı (Eski yıllar borçları) faaliyetinin 
900 kod numaralı (Transferler) harcama ka
lemine (426 444 896) liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edcınlcr... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin (3) kod numaralı (Özel gelirler) ge
lir türünün (1) kod numaralı (Hazine yar
dımı) kesimine (426 444 896) lira eklenmiştir. 

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

Mad'deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
ödemler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

(1) 322 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Maddeyi oylarınıza arz- ediyorum. Kabul 
edenler...Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ye Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

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

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

Taşanının tümü üzerinde lehte, alcyte söz 
isteyen sayın üye yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Tasa.rmm tümü 
(kabul edilmiştir, açık oylarınıza sunulacaktır. 

8. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1073 yıh 
Bütçe, Kanununa hağlı cetvellerde değişildil: 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/57; 
C. Senatosu : 1/240) (S. Sayısı : 323) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Eaporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1.973 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 
yalı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde yazılı 
tertiplerine (295 512) liralık ek ödenek yenil
emiştir. 

BAŞKAN — (1) sayılı cetveli okutuyo
rum. 

(1) 323 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

22 . 2 . 1974 O : 1 

•(1.) Sayılı Cetvel . . . • • . 
Petrol.Dairesi Başkanlığı 

(A) 
Program. Eklenen 

lül Genel Yönetim 295 512 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan cetveîiyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde ile yerilen 
(295 5.12) liralık ek ödeneğin ayrıntılı harca
ma kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı uygu
lama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN— (2) sayılı cetveli okutuyorum. 

(2) Sayılı Cetvel 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

101 Genel Yönetim 295 512 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi, okunan 2 sayılı cetveîiyle bir 
Iikıe oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Bajkanhğı 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin (3) kod numaralı (Özel gelirler) Ge
lir türünün (I) kod numaralı (Hazine yardı
mı) kesimine (295 512) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde süz isteyen 
sayın üye ?.. Yık. 

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

Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?.. Yek. 

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

Madde 5. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye!.. Yok. 

Maddeyi oylaraııza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etımeyenler... Tasarının tümü 
kabul edilmiştir, açik oya sunulacaktır. 

9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu M. Meclisi : 
1/59; C. Senatosu : 1/239) (S. Sayısı : 324) 
(V 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bil'i edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye yok'?.. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul eden'lıer... Etmeyenler... -Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde ya-
ızıh tertiplerine (26 754 581) liralık ek öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — (1) Sayılı cetveli okutuyorum. 

(1) Sayılı Oetvel 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

(A) 
Program Eklenen 

101 Genel Yönetim 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 324 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so 
nuna eklidir. 

Program Eklenen 

102 Destek hizmetleri 24 594 581 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Türk sporunun idamesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 2 050 000 

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

Maddeyi, okunan (1) sayılı cetvelle bir
likte- oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Et'meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci ımadde ile verilen 
(26 754 581) liralık ek ödeneğin ayrıntılı har
cama kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı uy
guluma cetvelinde 'gösterilmiştir. 

BAŞKAN — (2) Sayılı cetveli okutuyorum. 

(2) Sayılı Cetvel 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

101 Genel Yönetim 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 24 509 581 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Türk sporunun idamesi ve 
(geliştirilmesi hizmetleri 2 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 ne i maddeyi ekli (2) sayılı cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Belden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 3 kod numaralı (Özel gelıir-
ler gelir) türünden (1) kod numaralı (Hazine 
yardımı) kesimine (26 754 581) lira eklen-
•miştir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürüdüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var m i l . Yok 

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

Madde 5. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik 
ve Spor bakanları yürütür. 

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

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

T asanımı tümü açık oya sunulacaktır. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

BAŞKAN — 32 ııci Birleşimin İkinci Oturur 

Geçici Bütçe kanun tasarısı üzerindeki mü
zakerelere geçmeden evvel 321,, 322, 323, 321 sıra 
sayılı kanun tasarılarının açık oylaması için iş
lem yapacağız. Kutular gezdirilsin. 

5. — 1974 malî yılı Genel ve Katma Büt
çeleri kanunlajincaya kadar Devlet harcamala
rının yapılmasına- ve Devlet gelirlerinin tarh, 
tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasa-

22 . 2 . 1974 O : 2 

Yüksek Başkanlığa 
Eldeki tasarının görüşülmesi için oturuma 

19,00'da ara verip, 20,00'de açılacak İkinci 
Oturumda müzakerelere devam olunmasını arz 
ederim. 

C. H. P. Grup 
Başkan vekil i 

Gaziantep 
•Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Örjerge, 
Geçici Bütçe kanunu tasarısının görüşülme
sinin bitimine ika dar ımüzaikeratın devamını 
talebediyor. Ancak, bir şartla; saat 19,00'da 
ara verip, saat 20,00'de tekrar toplanmak 
üzere. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Ka-
'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Oturuma saat 20,00'de devam et
mek üzere Birleşimin Birinci Oturumunu ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

muııu açıyorum. 

rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/51; C. Senatosu : 1/234) (S. Sayısı : 
320) (Devam) 

BAŞKAN — Bundan evvelki oturumda Ge
çici Bütçe kanun tasarısının tümü üzerinde ko
nuşmalar yapılmış, müzakeresi bitmiş, maddele-' 
re geçilmesi oylanmış idi. Şimdi maddeler üze
rindeki müzakerelere geçiyoruz. 

-»• ^»>9<^ <••• 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati - 20,00 

BAŞKAîf — Başkauıveküi Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER — O. Nuri Ceftpolat (Konya), Vahap G-üvenç (Cumhurbaşkanınca Seçilen üye) 
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Birinci maddeyi okutuyorum; . 

1974 malî yılı Genel ve Katma bütçeleri kanun-
laşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapıl
masına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve 

tahsiline yetki veren kanun tasarısı 

Madde 1. — Genel ve katma bütçeli daireler 
1 Mart 1974 tarikinden itibaren en geç 31 Ma
yıs 1974 tarihine kadar geçecek her ay zarfında, 
1973 malî yılı (A) işaretli cetvellerine dahil 
program ve aiıpro^ramlarm (.1) ve (3) ödenek 
türü faaliyetlerine mevdu ödeneklerle, yıl içinde 
yapılan aktarmalar, verilen ek ve olağanüytü 
ödenekler de dikkate alınmak suretiyle buluna

cak toplam ödeneklerin onikide birini aşamaya
cak şekilde harcama yapmaya yetkili kılınmıştır. 
Ancak, bu ödeneklerin sarfında esas tutulacak 
program, altprogı am, faaliyet - proje ve harcama 
kalemleri sınıflar dîrması Maliye Bakanlığınca 
tespit olunıi". 

İlişik .(1) saydı cetvelde göyterilen tertipler
den harcama yapılmaz. 

Çeşitleri ilişik (2) sayılı cetvelde belirtilen 
tertiplerden yapılacak harcamalar, 1973 malî yılı 
ödenekleri ile kayıtlı, fakat onikide bir tahdidin
den müstesnadır. 

BAŞKAN — (1) ve (2) sayılı cetvelleri oku-
tuvorum. 

(1) Sayılı Cetvel 

C umhuriyet Sena tosu 

900 - 04 - 004 - 900 Cumhuriyetin 50 ııci yıldönümü için yapılacak ödemeler. 

Millet Meclisi 

900 - 04 - 004 - 900 Cumhuriyetin 50 ııci yıldönümü için yapılacak ödemeler. 

Başbakanlık (Kültür Müsteşarlığı) 
900-04-004-900 Dernek, bidi-k, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri tevekküllere yardım. (Türk 

Kütüphaneciler Derneğine yardım.) 

Maliye Bakanlığı 
Devlet Üroime Çiftliklerine Hazine yardımı. 
Cumhuriyetin 50 ne! yıl Jönümü için yapılacak ödemeler. 

Sağlık ve Scsyal Yardım Bakanlığı 
Ankara Belediyesine çevre sağlığı hizmetleri için yardım. 

Devlet Cretmc Çiftlikleri (.'mel Müdürlüğü 
T. C. Zi'-aat Barikatına e .-.'ki yıllar borçlan. 

930 - 01 

930 - 00 

014 
002 

900 

900 

111- 02 - 001 - 900 

900 - 05 - 004 - 900 

2) Savlı Cetvel 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
190 
310 
330 
332 

Devlet, memurları aylıklar 
Ücretler 
Kesenekler 
'•Sosyal yardımlar 
THk çalışma karşılıkları 
T azmin utlar 
Diğer personel giderleri 
Müşavir fiıma ve kişileı 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Sigorta 

ödemeler 

335 Mahkeme harçları ve giderleri 
339 Diğer 'tarifeye 'bağlı ödemeler 
350 Kiralar 
363 Bina küçük onarımı 
391 Nispeti kanunlarla belirtilen ^iu-amuye ve 

mükâfatlar 
496 Fuarların diğer giderleri 
840 Uluslararası profesör - uzman - öğrenci ve 

memur mübadelesi giderleri 

M.r,>r. 
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900 (Transferler) Harcama kalemiyle 'belirtilen 
«Dış ülkelerde Türk «kültür varlığını koruma ve 
itanıtm*a projesi», «Burslar», «Emekli Sandığına 
ödemeler», «Üniversite ve okullar muhtaç öğren
ciler pansiyonlarının öğrencilerine ilişkin yiye
cek, yakacak, 'harçlık, ilaç, tedavi ve öğrenimle
rinin gerektirdiği giderler», «Kamulaştırma ve 
satınalma», «Fevkalâde sanat istidatlı çocukların 
eğitim ve öğretimine ilişkin giderler» ile Maliye 
Bakanlığı bütçesinin 910 «Kurumlara katılma 
payları ve 'sermaye teşkilleri», 920 «İktisadî 
transferler ve yardi'mlar», 930 «Malî transfer
ler» ve 950 «Borç ödemeleri» programlarında 
yer alan ödenekler. 

BAŞKAN — M'adde üzerinde &öz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza 'arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. —Bütçelerin (2) ödenek türü ya

tırım projeleri İle ilgili olarak 1974 malî yılın
dan önce yapılmış yatırım ihaleleriyle yapımına 
emanet usulüyle başlanılmış bulunan işlere iliş
kin ödemelere devam olunur. 

Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idare
ler, 197-4 yılı programına dâhil yatırımlar konu
sunda taahhüde girişmeye veya emaneten işe 
'başlamaya ve gerekli harcamaları yapmaya yet
kilidir. 

Tabiî afetler sonucu hâini olan ha.sann telâ
fisi amacıyle yeniden ihale suretiyle veya emane
ten girişilc-cek inşaat ve büyük onarım işleri için 
gerekli ödemeler yapılalbillr. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde veril
miş bir önerge vardır, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet haıcamalarına yetki veren kanun ta

şansın m 2 nci 'maddesinin ikhıci paragrafının 
•aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

«Madde 2, paragraf iki: Genel bütçeli dai
relerle katma 'bütçeli idareler, 1974 yılı progra
mına 'dahil yatırımlarla savunma yatırımları ko
llusunda taahhüde girişmeye veya emaneten ise 
haşlamaya ve gerekli harcamaları yapmaya yetki
lidir'.» 

Çanakkale 
Inıadettin Elmas 

BAŞKAN 
Sayın Elmas? 

Önergenizi açıklayacak mısınız 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Ge
rekçesi okunsun kâfi efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, gerekçeyi okutu
yorum. 

Gerekçe : 
(Savunma yatırımları; 
Turizm, konut, eğitim, sağlık sektörlerine 

ilişkin yatırım hizmetleriyle, 
(Savunma yatırımları ve hava meydanları 

yapımı, 
NATO enfrastrüktür yatırımları, 
Bina alımları ve kamulaştırma bedelleri, 
Taşıt alımları, 
'Makine ve teçhizat alımları ve hüyük ona

rımları ile, 
Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, 

silâh araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi; kı
saca REMO diye adlandırılan hizmetlerden 
oluşmaktadır. 

Program - Bütçe içinde «2 — Ödenek türü 
yatırımlar» başlığı 'altında toplanmış olup, tek 
merkezden yönetilen, mevsim etkenleri nede
niyle geciktirilmesi halinde, projelerin gerçek
leştirilmesinde birçok mahzurların doğacağı hiz
metlerdir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş Ibulunan takrire katılıyorlar mı efendimi. 

BÜTÇE KAPMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletvekili) — 
Katılıyoruz efendim. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN —Komisyon ve Hükümet, önerge
ye katıldıklarını beyan etmişlerdir. Önergeyi 
dinlediniz. 

Maddeyi değişik bu şekliyle oylannıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Kahul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İLYAS KAPAÖZ (Muğla) —Sayın Başkan, 
önce önergeyi daha sonra maddeyi oylamanız 
gerekirdi, zannediyorum tor zühul oldu. 

BAŞKAN — Farketmiyor, ama bir usul in
celiğidir, teşekkür ederim efendim. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 25 . 6 . 1973 tarihli ve 1755 

sayılı Kanunla katma bütçe haline getirilen 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile 
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10 . 5 .'•" 19;73 tarihli 1730' sayılı Kanunla müs
takil -bütçeli kuruluş haline gelen Yargıtay 
harcamaları için Başbakanlık ve Adalet Bakan
lığı 1973 yılı bütçelerinin ilgili tertiplerindeki 
ödeneklerden, birinci maddede belirtilen hü
kümler dahilinde harcama yapmaya devam ulu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmişti!'. 

4 neü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — J973 malî yılı Genel, ve Katma 

Bütçe kanunlarının (Genel bütçenin 1. 2, 3, 4, 
20, 27/11, 38. 39, 40, 52 ve 70 nci; katma bütçe-
lerin 1 ve 2 nci maddeleri ile bunların yürürlük 
maddeleri hariç) 1974 malî yılma muza! olmak 
üzere uygulanmasına devam olunur. 

4 973 yıl? Bütçe kanunini ında »:ccçn 28.2.1974 
ve 1 . 3) . 1974 tarihleri bu kanunun yürürlük 
süresinin sonuna kadar uzatılmıştır. 

Kanun hükmünde kararnamelerin intibak 
hüküm •etinin uygulanması sonunda bulunan 
yeni derece ve kademelere göre 5 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4; S sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 
1 nci maddeleri uyarınca 28 . 2 . 19:74 tarihine 
kadar intibak çizelgelerine -müsteniden yapıla
cak aylık ödemelerine, kadro işlemleri tama'm-
lanmeaya kadar, bu kanunun yürüılük süresin
ce devam olunur. 

•BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim? Yok. Maddeyi oyları
nıza aız ediyorum. Kahuj edenler... Kabul et^ 
meyeliler... Kahu! edilmiştir. 

5 nci 'maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Yürürlükteki mevzuat gereğin

ce Devlet gelirlerinin (Katma bütçeler gelirleri 
dahil) yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline 
devam 'olunur. Tahsilatın irat kaydedileceği ge
lir tertipleri Maliye Bakanlığınca belli edilir. 

48 . G . 1971 talihinde yapılan zamlar -dola-
yısıyie, yeni fiyatlarla zamdan önceki fiyatlar 
arasındaki farka göre tekel maddeleri satışın
dan .elde edilen hasılat fazlası Gelir Bütçesinin 
•Özel Gdir ve fonlar tertibine gelir kaydolu
nur. 
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Petrolden Devlet hakkı gelir bütçesine gelir 
kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim ?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyoıum. Ka'bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

G nci maddeyi okutuyorum. 
Madde G. — a) Okullar, !sağhk kurumlan 

ve cezaevleri ile diğer genel bütçeli daire ve 
katma bütçeli idareler bütçelerinde mevcut sağ
lık hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin 
programlarda yer 'alan (450 - yiyecek ve yem 
alımları), (495 - .Sağlık araç., gereç ve ilâç alım
ları) ; 

!1>) 'Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
ne! Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçelerinde 'bulunan (323 - Taşıma giderleri) 
(45i) - Yiyecek ve yem abmları), (471 - Giyim, 
kuşam alımları ve giderleri), (474 - Savaş ge
reçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri) 
ile (495 - Sağlık araç. gereç ve ilâç alımları.) 

c) iTarıuı Bakanlığı Bütçesinde yer alan 
.«Hayvan ıslahı ve hastalıklarıyle savaş» ve 
«Tarımsal mücadele ve karantinanın geliştirü-
Tiıesi ve yürütülmesi» programlarında mevcut, 
(315 - İhale yoluyle yapılan tarımsal mücadele 
işlen), (495 - Sağlık, araç. gereç ve ilâç alım
ları), 

Harcama kalemleri için bütçelerindeki son 
ödenek toplamının on ikide sekizine kadar ta
ahhüde girişilebilir. (Gerekli görüldüğü takdir
de, Mali ve Bakanı, bu miktarı artırabilir.) 

d) -Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinde 
bulunan ve her dereceli öğrenim kurumları Be
den Eğitimi ve Spor İşleri programında yer 
alan (312 - Yurt içi geçici görev yolluğu) ; Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinde bu
lunan Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi 
hizmetleri programında yer alan (212 - Yurt içi 
geçici g-örev yolluğu), (479 - Diğer özel malze
me alımları,) 

e) d 974 yılında gerçekleştirilmesinde kanu
nî zorunluluk bulunan işlerin, birinci madde
de belirtilen ' ceaslar dahilinde başlatılmasına 
Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayen üye var mı efendim?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza aız ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
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Madde 7. — Bu kanunun yürürlük süresince 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 
ncü maddesi uyarınca, sınıflara ait gösterge 
tablosunda yer alan gösterge rakamlarının ay
lık tutarlarına çevrilmesinde (8) kat sayısı uy
gulanır. 

Kurumların yurt dışı kadrolarında görevli 
Devlet Memurlarının aylıkları, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun değişik 156 ncı mad
desi uyarınca kanunî kesintiler çıktıktan sonra, 
1973 malî yılında uygulanmakta olan esaslara 
göre 1973 malî yılındaki derece ve kademelerin 
karşılığı bulunan döviz miktarı üzerinden aşağı
daki hussular gözönünde tutularak ödenir. 

a) (Sürekli görevle yurt dışında bulunan 
(memurların, bulundukları mahalde ellerine geç
mesi gereken yabancı para miktarının muhafa
zası yönünden, Türk Parası ile yaibancı paralar 
arasında vukubulacak değer değişiklikleri ayrı
ca nazara alınır. Türk Lirası tutarında artış 
suretiyle -meydana gelecek fark, maaş bordro
larında açılacak «Para değeri değişikliğinden 
doğan fark»' .başlıklı bir sütunda, gösterilir. Bu 
fark vergiye tabi tutulmaz ve ilgili kurum büt
çesine konulacak ödenekle karşılanır. 

b) Çocuk zammı, aylık ve ilk dört derece 
için tespit edilen ek göstergeler dışında, ilgili
lere her ne ad altında olursa olsun yapılacak 
ödemeler tutarları yurt dışına transfer edile
mez. 

c) Sİ . 5 . :1973 tarihinde kurumların yurt 
d;şı kuruluşlarına dahil kadrolarında görevli 
devlet memurlarından, 1589 sayılı Kanuna da
yanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararna
melerin intibak hükümlerine göre, derece ve 
kademeleri yükselmiş bulunanların 5 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ncü 
maddesi gereğince, ellerine geçen döviz miktarı 
sabit tutulmuş olanlara 1 . 3 ., 1974 tarihinden 
itibaren ellerine geçecek döviz miktarı yönün
den derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi kar
şılığı olan döviz miktarları Devlet Memurları 
Kanununa 8 sayılı Kanun hükmünde kararna
me ile eklenen ek geçici 51 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası esasları dairesinde Mart 1974 ayından 
geçerli olmak üzere yükseltilir. 

d) Yurt dışı kuruluşlarında 657 sayılı Ka
nunun 7 sayılı Kanun Hükmünde Kararnaane 
ile değişik 4 ncü maddesinin (d) bendine göre 

işçi statüsünde istihdam olunan personelin si
gorta primlerinin hesabında 506 sayılı Kanu
nun 77 nci maddesinde yazılı ödenmelerin brüt 
toplamı yerine, varsa emeklilik müktesebine 
eşit derece ve kademelerine yoksa 15 nci dere
cenin birinci kademesine tekabül eden aylık 
tutarları esas alınır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye var mı efendim?.. Sayın 
Yiğit Köker l . Yok. Başka söz almak isteyen 
sayın üye f.. Yok. 

,7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 1765 sayılı Üniversite Perso-
sonel Kanununa göre intibakı yapılan persone
le, söz konusu kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce kadroları bu kanuna ekleninceye kadar, 1974 
malî yılında da aynı kanunun geçici 5 nci mad
desi hükümlerine göre aylık ödenmeye devam 
olunur. Özel kanunlarına göre alınmış bulunan 
boş kadrolara 1 . 3 . 1974 tarihine kadar ata
ma işlemleri başlayan ve bu kanunun yürürlük
te kaldığı süre içinde tamamlanan atamalar da 
geçerli sayılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş 
önergeler var, arz ediyorum efendim. 

Cumhuriyet .Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının Komisyonumuz

ca değiştirilen 8 nci maddesinin son fıkrası seh
ven Komisyon sütununda yer almadığı tespit 
edilmiştir. Aşağıdaki fıkranın 8 nci maddeye 
son fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Ahmet Durakoğlu 
Sivas Milletvekili 

«Kadroların bu kanuna eklenmesine kadar, 
özel kanunlarla, alınmış, kadrolardan intibaklar 
sırasında boş bulunanların, 1765 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine göre ilgili makamın isteği 
ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 1974 
malî yılında da kullanılmasına Bakanlar Kuru-
lunce karar verilebilir. Ancak, 1973 yılı Bütçe 
Kanununa ekli (L) cetvelinde gösterilenler 
kullanılamaz.» 

— 562 — 
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BAŞKAN — Bir değişiklik önergesi daha 
var okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «1974 malî yılı Genel ve 

Katma Bütçeleri kanunlasmeaya kadar Devlet 
harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirleri
nin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren ka
nun tasarısının» 8 nci maddesinin 1 nei fıkra
sındaki « 1 . 3 . 1974 tarihine kadar» ibaresin
den sonra «Yapılmış olan atama işlem1 eri ile» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 

Geı\kçe : Maddenin, Bütçe Kanma Komis
yonunda görüşülmesi sırasında kabul edilmiş 
şeklinde maddeye ilâve edilmek istenen ibare 
var idi. Bu maddî hata nedeni ile maddeye gir
meyen ibarenin ithali gerekmektedir. 

BAŞKAN — Bütçe Katma Komisyonu Baş
kanı Sayın Ahmet Durakoğlu bu önergeleri ile 
girlrrresi gereken; fakat sehven girmeyen '.birta
kım. fıkralar bulunduğunu ifade etmektedir. 

•Gerekçeye ilâveten bir şeyler söyleyecek mi
siniz Sayın Başkan ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletvekili) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Söylemeyeceksiniz, 
İHSAN SABRt ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Benim de bir teklifim var. 
BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. Eğer 

bunlar ilâve edilirse, bir bütün'ük kazarmrş 
oluyor. Tümü üzerinde ayrıca müzakere açaca
ğız. 

Evvelâ birinci önergeyi tekrar okutup oyla
rınıza sunacağım. 

(Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Ah net 
Durakoğlu'nun birinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Mevcut .maddeye bir fıkra ilâ
vesi istenmektedir. 

FERÎD MELEN (Yan) — Sayın Başkan, 
bir şeyi işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyondan mı ? 

FERÎD MELEN (Yan) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

' FERÎD MELEN (Yan) — İşaret ettikleri 
hata, yanıştık matbaada mı olmuştur, yoksa 
Bütçe Karma Komisyonunun metnine mi gir
memiş tir? 

BAŞKAN — Bütçe Kaıma Komisyonu Sa
yın Başkanı, 'buyurun efendim, 

BÜTÇE KAKMA KOMİÎSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletvekili) — 
ıSaym Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Maddede noksan olan kısım ve iki önerge 
ih1 maddeye ilâvesini istediğimiz metin, Komis
yonumuzda müzakere ve kabul edilen madde 
metninde mevcuttur. Önergelerle düzeltmek 
istedikle; imiz madde metnine girdiği takdirde, 
bu Hükümet tasarısında mevcut olan ve Ko
misyonumuz ta; af nidan kabul edilmiş olan met
ni teşkil edecek. Bir".-d tamamıyle matbaa hata
sıdır. Tasanda bulunan ikinci fıkra, Komisyo-
•uı muzun kabul ettiği metne geçmemiş. Geçen 
1 nei fıkrada ise. bir :!ba;e geçmemiş. Biz şimdi 
tamamıyle diz<gi ve baskı hatasından ibaret olan 
bu kısmı, 'methi müzakere edilmeden önce, asıl 
şek'i ile müzakere dilsin diye önerge ile dü-
zcltSk. Günkü sayın üyelere dağıtılan tasarı 
metninde bu maalcs:f görünmüyor. İşin aslı 
budur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BEFET RENDEOÎ (Samsun) — Sayın Baş

kan. bir usulü arz etmek Miyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REFET EENDEÜİ (Samsun) — Komisyon 

diyoıki, ben'm metırm bu idi; ama matbaadan 

van: olara! ııır Bunların takrir ol a1'alî 
oylanıp kabul (dilmesine lüzum yok. Ke mısvon 
ve Başkam ıgm mutaoaiTRtı ne metin budur de
nil'. Bir oylamaya giderseniz ilerdeki takrirlerde 
de tenakuza düşme ihtima'i olur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Re'ki efendim. Komisyon asıl 
metnin simdi tekili1 etmiş olduğu ilâve ile il')ir 
bütün oldu R/unu ifade buyuruyorlar. Biz de bu
nu bu şekilde tespit ediyoruz ve maddeyi o şe
kilde bir bütün halinde kaibul ediyoruz. 

İkinci takriri okutuyorum efendim. 
(Bütçe Karına Komisyonu Başkanı Ahmet 

Durakoğlu'nun ikinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bununda aynı. mahiyette bir 
tashih olduğunu ifade buvuruyorsunuz. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DUKAKOĞLU (Sivas Milletvekili) — 

Biraz evvel artz ettim, beraberce. 
BAŞKAN — Beraberce. Öyle kabul ediyo

ruz ve o şekilde tatehih ediyoruz efendim. Aynı 
madde üzerinde verilmiş diğer önergeler var 
okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
1974 malî yılı genel ve kalana bütçeleri ka-

numlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının ya
pılmasına ve iDevûet geOirîlörimsin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren kanun tasarısının 8 nci 
maddesinin, şifahen arz edeceğim sebjpjjerle ve 
üniversitelerimizi ihtiyaç duydukları öğretim 
üyelerini atamak imkânından mıahrum etmemek 
maksadıyle aşağıdaki şekilde değiş1 tirilmesini 
teklif ederim. 

Bursa 
İhsan ıSabni Çağlayangil 

MADDE 8 — 1765 sayılı Üniversite Perso
nel Kamutajuna göre, intibakı yapılan persone
le, söz konusu kanunun 5 nci maddesi (gereğin
ce kadroları bıu ikanuna eklemimeeye (kadar, 1974 
mali yılında da aynı Kanunun Geçici 5 nci mad
desi hükümlerinle öıgre aylık ödenmeğe devim 
olunur. 

<özd Kanunlarına göne alınmış bulunan bo§ 
kadrolara bu Kanunun yürürlükte kaldığı süre 
içinde yapılacak atamalar geçerli 'sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, önergenizi 
açıklamak içini buyurun efendim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (©ursa) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Bu 
maddenin, Sayım Bütçe Karma Komisyonu 
(Başkanınca tavzihen eklemen ve son,, peklini 
alan biçiminden önce, elimizdeki metinde şöyle 
bir ibare var. «Özel kanunlarına göre alınmış 
bulunan boş kadnoüara 1 . 3 . 1974 tarihine ka
dar Mama işlemleri başlayan ve bu kanunum 
yürürlükte kaldığı süre içinde tamamlanan 
atamalarda geçerli sayılır.» 

Yüksek malûmlaırıdır ki, Üniversitelerde 
Profesör, asistan, doçent gibi öğretim üyelik
lerine yapılacak 'atamalar arzu 'edildiği zaman 
weya arandığı zaman yapılmıyor. Erbabı ihtisas, 
bu konuda yetişmiş kimseler müracaat ediyor-
(lar, baizem yurt dışında görev yapmakta iken 
dönüyorlar ve o zaman böyle bir imkân çıkıyor, 

I üniversiteler kendi usullerince öğretim kadro
larını zenginleştiriyorlar. Halen üniversitelerin 
'dlinde birtakım boş kadrolar 'var. Bu kanun İki
me imlkân veriyor? 1 . 3 . 1974 tarihine kadar 
müracaat eden ve işlemi başlayan kimseler ka
mumun yürürlükte bulunduğu süre içimde taydı 
edebilecekler; ama bu müddet geçti mi, ki 6 gün 
kalmıştır 6 gün sonra herhanlgi bir üniversiteye 
bir müracaat vâki olduğu zaman Sayın Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanının şimdi yaptığı ilâ
ve ile Maliye Bakanlığına gidilecek, muvafakati 
alınacak, Heyeti Vekileye gidilecek, yeni bir 
kadro Itiedarilk iedilecek ve atama işlemine on
dam sonra girişilecek. Burjlar zaman aldığı gi
bi, kadro tahsisi veya kadromun hangi 'üniver
siteye veya hangi iş için tahsisinim takdiri de 
Hükümetin eline geçmiş oluyor. 

I Bizim teldiifimiız şu: Mademki bu kan ın 
geçici bir sürie içindir ve mademki bu kanunu 
asıl kadroları ihtiva edem yeni bir Bütçe Ka
nunu istilâ edecektir. O halde, sadece 1.3.1974 
tarihine kadar müracaat eden ve işlemi 
başlayanlar değil, bu kanun yürürlükte kaldığı 
sürece yapılacak müracaatlar da geçerli sayıl
sın. Üniversiteler bir tayin yapmak imkânına 
(kavuşurlarsa, değerli bir eleman kendilerine 
müracaat ederse bir takım formalitelerle kadro 
tedariki ile zaman heder etmeden, be'Iiki de 
talibin arzu veya iştiharını kesretmedem bu ta
yini yapabilsinler. 

Zannediyorum ki, demin Sayın Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanının teklif ettiği imkân
la, benimkinin arasında büyük bir fark yok. On
lar böyle bir kadro verilmesini, Maliye Bakan-
lığınmım muvafakatine ve Bakanlar Kurulun
dan karar istihsaline t allık 'etmek istiyorlârTBız-
se, bugün üniversitelerin elinde^" bulunan im
kânı, bu geçici kanunun yürülükte (bulunacağı 

I kısa süre içinde de geçerli sayılmasını teklif 
ediyoruz. Bu üniversitelere bir imkân kazandı
racaktır, rahatlık kazandıracaktır vo bir endi
şeyi de ortadan kaldıracaktır. 

Yüce 'Senatonun takdirlerine arz ediyorum, 
Saygılarımı sunarım 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor
lar mı efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMÎSYONU BAŞKANİ 
AHMET DTİÎAKUĞLU (Sİ7..s Mi-l.-'.v^ili) — 

I ıSaym Başkan, Sayın Senatörler. Sayın Çağla -
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yangll'in önergesi ile bizim madde metni arasın
da kendilerinin de izah ettiği gibi bir fark var. 
O da; biz «Boş kadrolara 1 . 3 . 1974 tarihine 
kadar yapılmış olan atama işlemiei"i ile atama 
işlemleri başlayan ve bu kamilimin yürürlükte 
kaldığı süre i e ki de tamamlanan atamalar geçer
li sayılır.» diyo'ruz. Bu ilâve, elimizdeki tasarı
nın 5 nej sayfasında da görüleceği üzere, boş 
kadrolara atanacaklarım atama işlemlerinin bu 
kanun yürürlükte kaldığı sürece geçerli sayıl
masını teminen bir değişiklikle sağlanmıştır. 

Şimdi 1765 sayılı üniversite Personel Ka
nununun gereği olarak bu atamalar YÖK "ün em
ri ile oı'lacak; Ama onun dağıtımı ile olacak. 
Eğer ellerinde boş kadronun bulunması halin
de Saym Çağlayangil'in ortaya attıkları ihtimal 
varit 'ise, bir işlem yapılmasında da fayda bu
lunabilir. Bizim metin olarak getirdiğimiz tarih
le kendilerinin teklif ettikleri tarih arasında 
'üç aylık bir süre için bu kapı açılmış olacak. O 
balkımdan yetki yönünden, kanunla başka bir 
kuruluşa veya bir kuruluş içerisinde bir mües
seseye verilmiş olan yetkidir. Biz buna Komisyon 
olarak karışmak istemeyiz; ama kendi metni
miz bakımından da bir mahzur görmeyiz. Bu ba
lomdan takdiri Genel Kurula bırakmayı Ko
misyon olarak uygun buluyoruz. 

Saygılar sunarım. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş

kan, Sayın Komisyon Başkanından bir şey sor
mak istiyoıııum. 

BAŞKAN — Buyuranı Sayın Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 

Saym Durakoğlıu konuşması esnasında, mesele
nin YÖK'üıı emrinde olacağını ifade ettiler. Ka
ti olarak bilmiyorum, ama basından öğrendiği
me göre YÖK ile ilgili Üniversite Kanununun 
maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
cdiılmdştir. Doğru mudur, yanlış mıdır kati ola
rak söyleyemeyeceğim. Eğer böyle ise YÖK'üıı 
yetkisi kalmaimış oluyor. Arkadaşınım YÖK iie 
ilgili beyanını düzeltmesi bakımından söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Suali takip buyurdunuz. Bu
yurun Sayın Durakoğlu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletvekili) — 
Efendim, bildiğimiz kadarıyla Anayasa Mah-
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j kemesi bunu kabul etmemiştir rv:e (kanunî bir 
Yetkidir, YÖK'ün kullanabileceği imkânlardır. 
Biz bu kanunda bu yetki ve müdahale durumu
na girmek istemediğimiz için sadece durumu 
arz ediyoruz. Hattızatmda 1 . 3 . 1974 tarihine 

I 'kadar yapılan işlemleri biz bu madde ile geç. -
li hale getiriyoruz. Bu bakımdan bir mahzur 
var. Bizim metnin esas tanıdığı ruh bakımın
dan da pek çelişik bir durum ortaya çıkmıy. -. 
Komisyon olarak Genel Kurula bırakmayı daha 

I uygun biniliyoruz. 

I Saygılar sum ar im. 

BAŞKAN — Komisyon, değişiklik önerge-
I sinin kabul takdirini Senatoya bırakmıştır. 

Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An-
j talya Milletvekili) — Biz de Senatonun takdiri-
I no bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN - - Peki efendim. 

I Değişiklik önergesini okunan şekliyle oyla-
I rnııza arz ediyorum kabul edenler.. Kabul ot-
I nıeyenler.. Kabul edilmiştir. 

I Madde üzerinde söz isteyen, var mı efendim? 
Yok. 

Maddeyi değişiklik önergesiyle oylarınıza 
I sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — Bu kanuna göre yapılacak 

harcamalar ile tahsil olunacak gelirler 1974- ma
lî yılı bütçelerine maledilir. Yapıılmış bulunan 
harcamaların tertipleri 1974 malî yılı Bütçe Ka
nununda değişmiş ise, bu harcamaların yüriir-
ılüğe girecek bütçelerin hangi tertiplerine taal
luk ettiği Maliye Bakanlığınca tayin 'olunur. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye var mı efendim?. Yek. 

Maddeyi oyllarmıza arz ediyorum. Kabul 
çelenler.. Kabul etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Maelde 10. — 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı 

T. C Merkez Bankası Kanununun 50 nci mad-
deı/lı > göre Hazineye açılacak kısa vadeli avans 
miktarı 1973 yılı Genel Bütçe ödeneklerinin (ek 
ödenekler dahil) yüzde on fazlası üzerinden 

I hesaplanır. 
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1974 malî yılı Bütçe Kanunu çıkıncaya kadar 
gerçek ve tüzel kişilerin Hazineye yatırmak işe
yecekleri paralar karşılığında en çok bir yıl vade
li Hazine Bonoları çıkarmaya ve ayrıca çıkarı
lacak Hazine Bonolarını T. C Merkez Bankası 
vasıtasıylc gerçek ve tüzel kişilere sattırmaya ve 
gerektiğinde satın almaya ve yatış şartlarını tes
pit etmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

Kullanılacak avansın miktarı Maliye Bakan
lığı ile T. C. Merkez Bankasınca müştereken tes
pit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, Hükümete bir e'jrum var etendim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Köker. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

10 günü mütecaviz bir müddetten beri muhte
lif gazetelerde Hazine Genel Sekreterliğinin ifa
desiyle ilân neşrediliyor. Benim bilebildiğim ka-
darıyle bu madde ile bu ilânlarla vatandaşlar
dan toplanılmak istenilen ikrazat nıeşrulaştırıl
mak durumuna getirilmek isteniyor. Bu böyle 
midir, değil midir? Eğer Hazine Cenei Sekreter
liğinin yapmış olduğu ilânların kanunî müste-
nidatı varsa, daha önceden hangi kanundur? 

Bunları sayın Bakan açıklarlarsa memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Buyurun rayın Maliye Bakam. 
MALİYE BAKANİ DENİZ BAYKAL (An

talya Milletvekili) - Efendim, bu Hazinenin yap
tığı istikrazın şartlarında değişikliği öngören bir 
uygulamadır. Şimdiye kadar biliyorsunuz Hazi
ne istikrazında sabit bir faiz uygulanıldı. Bu
nun faydaları, sakıncaları üzerinde çeşitli dü
şünceler ileri sürmek imkânı vardır. Piyasa şart
larına uygun olarak, piyasada gerçekten cari 
olan şartlar altında Devletin borçlanma yapma
sının yararlı mı olacağı, sakıncalı mı olacağı ko
nusunda şu anda kesin bir hüküm vermek im
kânı mevcut değildir. Devletin piyasa şartları 
içinden istikraz yapmış olmasının yararları üze
rinde de durmak mümkündür, bunun bazı sa
kıncaları olabileceğini ileri sürmek de mümkün
dür. 

Şimdi biz bir durumla karşı karşıyayız. Biz 
Hükümete gelmeden çok önce kararlaştırılmış. 
çarkları işletilmeye başlamış yürürlükle olan bir 
mekanizmanın son sayfası şimdi sahneleniyor. 
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Devletin sürekliliği prensibini dikkate alarak, 
Hükümetin sürekliliği prensibini dikkate alarak 
bu uygulamayı yarı yolda keymeyi uygun görme
dik. Ayın 23'ünde teklif imkânı sona erecektir. 
23undıı sonra yapılmış olan teklifleri gözden 
geçirmek ve Hazine menfaati açısından bir de
ğerlendirme yapmak ve o teklifler karşısında 
tavır takınmak ve takındığımız tavrın dayanak
larını kamuoyuna aynen ilân etmek imkânını 
bulabileceğimizi ümit ediyorum. Sayın Köker en
dişe etmesinler. Ayın 23"ünden sonra bize yönel
tilecek olan ihale teklifleri ciddî bir tetkikten 
geçirildikten sonra, kamuoyuna bu konuda karsı 
karşıya bnhmduğumuz durum açıklanacaktır ve 
o yoldan bir borçlanma politikasına ghmenin 
'.•rint faiz1! borçlanma politikasına nazaran ya
rarlı olup olmadığı ortaya çıkacaktır. 

Biliyorsunuz, son zamanlarda bu borçlanma 
konusunda çeşitli kuruluşların, bankaların ve 
şirketlerin, halkın elindeki tasarrufu elde etme
leri konusunda hızlı bir gelişme vardır. Devle
tin bu gelişmenin içinde kendisine düşecek payı 
almasının mümkün olup olmadığı, yararlı olup 
olmadığı meselesidir bu aslında ve Devletin pi
yasadan tıpkı halka açık anonim şirketler gibi. 
Devletin piyasadan tıpkı bankalar gibi ve diğer 
bazı şirketler gibi borçlanma yapmasının ne 
gibi bir sonuç vereceğini hep beraber göreceğiz. 

Şunu söyleyeyim; bu uygulama, Birleşik Ame
rika'da yapılmakta olan bir uygulamadır. Fran
sa ve diğer çeşitli Batı ülkelerinde yapılmakta 
olan bir uygulamadır. Bu uygulamanın aslında, 
sermaye piyasasının teşekkül etmiş olması ha
linde çok daha yararlı ve başarılı olacağım ge
nellikle söylemek mümkündür. 

Aynı şekilde böyle bir uygulamaya girişme
nin sermaye piyasası şartlarını Türkiye'de te
şekkül ettirme gibi bir ctkisuıden de söz etmek 
imkânı vardır. Sermaye piyasası şartları tam te
şekkül etmeden bu konuda atılacak adımlar bü
yük bir fayda sağlamasa dahi, bu konuda bir 
terbiyc-vi etkisi belki düşünüloleilir. Fakat yine 
sermaye piyasası şartları teşekkül etmeden Dev
letin bu kon ada bazı adımlar almasının semim 
bazı sonuçlar ekle etmesi mümkün olmayabilir, 
çok büyük Teklifler gelmesi mümkün olmayabi
lir. Bu bir denemedir, küçük ölçülü bir deneme
dir. Bizim dışımızda bizden önce plânlanmış 
ve yürürlüğe konulmuş bir denemedir. Bu dene-
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menin çeşitli yönlerini yakından inceleyeceğiz. 
Yarın teklif verme müddeti bitiyor. O bittikten 
sonra bütün teklifler -incelenecek. Karsı karşıya 
olduğumuz durum ne kadar miktarda, yüzde 
kaç faizle Devlete borç teklif 'edilmektedir: bu 
tetkik edilecektir ve bir karar alınacaktır. 

Bu arada şunu da söyleyeyim; 'böyle bir uy
gulamaya girişilmiş olması kesinlikle Hazinenin 
kısa vadeli para .ihtiyacından doğmuyor. Böyle 
bir yola başvurmasak da işlerimizi çok rahat çe
virecek durumdayız. Bir mecburiyetin etkisi al
tında bu yola girmiş değiliz. Bu, aslında uzun 
vadeli bir hazırlığın ilk denemesidir. Böyle de
nemelerin mecburiyet altında olmaksızın yapıl
mış olmasında fayda vardır. Devletin paraya 
mecbur olduğu, mahkûm olduğu, kısa vadeli 
borç almak mecburiyeti altında bulunduğu dö
nemlerde böylesine yeni adımlar atmak faydalı 
değil, sakıncalı olur ve tam tersine sonuçlar ya
ratır. Bu ihtimali ölçmek, tartmak ve değerlen
dirmek ihtiyacı var. Böyle bir mecburiyet altında 
olmadığımız bir dönemde, Hazinenin muhtaç ol
duğu paraya sahibolduğumuz bir dönemde böyle 
bir denemeyi yapmanın mümkün okluğu düşünül
müştür. Dem m de ifade ettiğim gibi bu bizden 
önce düşünülmüştür ve biz bu mekanizmanın 
içinde, son safhasında durumu öğrenmek imkâ
nını bulmuşu/dur. Başlangıçta da böyle idi, şu 
anda da böyledir. Hazinenin bize teklif edile
cek borç paraya ihtiyacı yoktur. «Piyasada, ser
maye piyasasında yeni bir geleneği, yeni bir 
anlayışı acaba başla tabii ir miyiz».' diye düşün
müşlerdir, diğer gelişme, sermaye piyasası te
şekkül etmiş ileri Batı ülkerinde olduğu gibi biz
de de bir denemenin ilk adımı atılmıştır. Arka
daşlarımız kuşkularını koruyabilirler. İki üç p;ün 
sonra durum kamuoyuna bütün çıplaklığı ile se
rilecektir. O zaman daha salim bir değerlendirme 
imkânını bul acağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — soru cevaplandırılmıştır. 
YİĞİT KÖKEK (Ankara) — Cevaplandırıl

madı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tavzihe muhtaç görüyorsunuz. 

Buyurun efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ben sayın Ba
kandan verilen ilânların kanunî müstenidatı 
olup olmadığını sordum. Çünkü benim bilebil
diğim kadarı ile Hazinenin ne şekilde borçlana-
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cağı, ne şekilde istikraz yapılabileceği ancak ka
nunlarla tespit edilebilir, (iazete ilânları vermek 
suretiyle vatandaşlar kısa vadeli bonolar karşı
sında tahsil edilmesi düşünülen ve biraz önce 
ifade buyurdukları gi'bi yarın teklif vermek su
retiyle biten muamelenin kanunî müstenidatı 
var mıdır? Yok ise, bu 9 neu madde o müsteni
datı getirmek için mi tasarıya konulmuştur? 
Ben bunu soruyorum. Biliyorum, bunun hazır
lıkları vardır, dünyanın birçok memleketlerinde 
tatbik edilmektedir. Yalnız «Evet veya hayır, şu 
numaralı kanuna, göre bu muamele yapılmıştır* 
densin. 

BAŞKAN — Evet, buyurun sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Efendim gerekçelerini ifa
de etmek ihtiyacını hissettiğini düşünmüştüm. 
Özür dilerim, çok daha kısa tatmin edebileceğim 
anlaşılıyor. 

1073 Bütçe Kanunun Gl'nci maddesi bunun 
hukukî dayanağını teşkil ediyor. Meclise sunul
muş ve geri alınmış bulunan 1974 Bütçe kanunu 
tasarısının 64'ncü maddesinde de aynı hüküm 
var idi. Dikkat etmişseniz 28 Şubat tarihinden 
önceki dönem için yapılmıştır; 1973 bütçe döne
mi içinde bu uygulamaya girişilmiştir. Kanunî 
müstenidatı da. demin ifade etmiş olduğum gibi 
Bütçe Kanununun 61 nci maddesidir efendim. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

MAM YE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz bir tashihe ihtiyaç var? 

Burada 61 nci madde demiştim, 38 nci mad
de. İsterseniz maddeyi de aynen okuyayım, bir 
yanlış anlaşılma olmasın. 

BAŞKAN — Lüzum yok efendim, 38 nci 
madde. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Aynı mevzuda benim de bir sorum var. 

•BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Zannediyorum bu bonolar için «Asgarî 500 bini 
lira» bir rakamla zikrediliyor. Bunu da kısaca 
izah ederler mi? Yani, bizim bildiğimize göre 
bunun miktarı çok aşağı rakamlarda tutulur ve 
az çok biraz parası olan bunu alırdı. Aşağı ra
kamdan başlamayıp da, 500 bin liranın asgarî 
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bir rakam olarak getirilmesinin esbabı mucibe-
si nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An

talya Milletvekili) — Efendim, sorunun şu yö
nünü aydınlatmak isterim; «Böyle bir tercih 
yap m anın hukukî dayanağı var mıdır, yok mu
dur?» diye mi sorarlar, yoksa Hükümetin ken
disine kanunların tanımış olduğu alan içinde 
böyle bir tercih yapmanın müsteııidatmı mı öğ
renmek isterler? 

'BAŞKAN — Niçin Hükümetin talebi 500 
bin İira da daha az değil1? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ye kendi Hükümet anlayışlarına uygun mudur 
bu rakam? 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun Sayın 
Bakan. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Efendim, bu eski bir uy
gulamadır; Öyle anlaşılıyor ve miktar takyidi 
bakımından da yeni bir durum söz 'konusu de
ğildir. Merkez Bankası ile Hazinenin anlaşma
sına dayanarak eskiden beri bu aynı takyicl çer
çevesinde yürütülmektedir. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır efen
dim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Hükümet anlayışına da uygun mudur? 

BAŞKAN — Cevap verecek misiniz Sayın 
Bakan? 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Efendim, bu konudaki ka
rarın bizden evvel -alınmış olduğunu ifade et
miştim. 

BAŞKAN — O kadar efendim, o kadar ce
vap veriyorlar. 

Buyurun Sayın Bakan. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Peki efendim, zorlamıyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde bir değişiklik 

önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
o20 sıra sayılı yetki tasarısının 10 ııeu mad

desi 1 nci fıkrasının, Anayasamızın 126 neı mad
desine aykırı olması sebebiyle metinden çıkarıl
masını arz ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — 10 ııeu maddenin birinci fıkra
sının belirtilen gerekçe dle çıkarılması istenmek
tedir. Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

AHMET DUEAKOĞLU (Sivas Milletvekili) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öneri
len şekilde 1 nci fıkranın maddeden çıkarılma
sına katılmamaktadırlar. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul 'edilmiştir. 

Maddeyi okunan şcJkli ile oylarınıza sunu
yorum. Kabul 'edenler... Kabul 'etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Maliye Bakanı, 14 . 1 . 1970 ta
rihî! ve 1211 sayılı Kanunun 40 nci maddesi ge
reğince birikmiş bulunan meblâğın yüzde ellisi
ne kadar olan miktarını, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin Yatırım ve Finansman Programları
na göre yapacakları yatırımlarının finansmanı 
ile işletme kredisi İhtiyaçlarını sağlama'k ama
cı iıe, kurulacak özel fona aktarmaya yetkili
dir. Devlet Yatırım Bankası nezdinde 'kurulacak 
bu fonun ikraz ve istikraz şartları Maliye Ba
kanı tarafından tespit olunur. 

Özel fon Maliye Bakanlığı tarafından idare 
olunur. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz iste
miş sayın üyeler vardır. Sırası ile kendilerine 
söz veriyorum. 

Selfıhattin Babüroğlu?.. Yok. Sayın Yiğit 
Köker?.. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yaz geçirim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Azmi Erdoğan?.. Yok
lar. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 'edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — 1974 malî yılında daha etkin 
para kullanılmasını sağlamak amaeıyle, 1973 
malî yılı Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlara 
ait personel aylıkları tertiplerinde yer alan öde
neklerin (ek ödenekler dahil) yüzde yirmiyedi-
si nispetini geçmemek üzere ve üçer aylık dev-
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reler sonu itibariyle T. C. Emekli Sandığına 
avans ödemeleri yapmaya, acılan avansları dev
reler itibariyle tahakkuk edecek Sandık gelir
leriyle mahsup 'ettirmeye, bu amaçla T. C. Emek
li Sandığı, kurumlar ve saymanlıklar nezdinde 
yapılacak işlemleri tespit ve uygulamaya Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye i . Yok. Maddeyi okunan şekli 
ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Maliye Bakanı, bütün sayman-' 
lıklann çeşitli nedenlerle Hazine hesapları dı
şında kalan mamelek ve 'emanetler de dahil ol
mak üzere her çeşit paralarını Hazine hesapla
rına ithal ettirmeye, bu hesaplara tasarruf et
meye ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaya 
yetkilidir. 

1050 sayılı Muhascbei Umumiye Kanununun 
tarif ettiği bir saymanın idare ve sorumlulu
ğunda olmayan 'kamu fonları hakkında da bu 
hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye'?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 13 ncü 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 1973 yılı Bütçe Kanununun 52 
nci maddesi gereğince Maliye Bakanlığı tara
fından İller Bankasına verilmiş bulunan avans
ların Mahallî İdarelerin Emlâk Yergisi payla
rından tahsil edilemeyen bakiyelerinin, 1974 
malî yılı Bütçe Kanunu çıkıncaya kadar, avans
tan faydalanan Mahallî İdareler Emlâk Vergi
si paylarından kesilmesine devam olunur. 

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

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — a) 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 
sayılı bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez 
Bankasında Açılacak bir Deprem Fonu Hesa
bında toplanmasına dair Kanunun 1 nci mad
desi, 

b) 6831 isa yılı Orman Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na ek madde ile bir geçici madde eklenmesine 
dair 20 . 6 . 1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanu

nun ek 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının (d) 
bendi ile ek 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 3 
ncü maddesi ile eklenen 6831 sayılı Kanunun ge
çici 6 nci maddesi, 

c) 28 . 4 . 1972 gün ve 1581 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 
geçici 5 nci maddesi, 

<d) 23 . 2 . 1963 tarihli ve 196 sayılı Dış 
Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu. 

e) 5 . 4 . 1973 tarihli ve 1702 sayılı Petrol 
Reformu Kanununun 8 nci maddesinin (b) fık
rası, 

Bu kanunun yürürlük süresince uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye?... Yok. Madde üzerinde (e) fık
rasından sonra bir (f) fıkrası Eklenmesi konu
sunda önerge var. Önergeyi, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1974 malî yılı Genel ve Katma bütçeleri ka-

nunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının ya
pılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren kanun tasarısının 15 
nci maddesine aşağıdaki (f) fıkrasının eklen
mesine müsaadeleriniz saygı ile arz olunur. 

22 . 2 . 1974 
C. Senatosu A. P. Grup 

Başkanvekili 
Manisa •Senatörü 

Oral Karaosmanoğlu 
Teklif 

(f) 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin (e) fıkrası. 

Gerekçe 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 
Katsayı : 
(Madde 154. — Genel bütçede, her yıl bu 

kanuna taibi kurumların sınıf tüzüklerinde tes
pit edilmiş gösterge rakamları ile belirtilen ay
lıkların eylemli ödeme rakamlarına çevrilmesi 
için bir tek katsayısı uygulanır. 

Bu katsayı memleketin ekonomik gelişmesi, 
genel geçim şartları ve Devletin malî imkânları 
gözönünde 'bulundurulmak suretiyle tespit olu
nur. 

Katsayı değişimi aylıklarda artış veya eksi
liş sayılmaz.) denilmekte olup, bu madde amaç 
ve kapsamı itibariyle her yıl Bütçe kanunları 
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ile uygulanması tespit edilecek tek katsayısının 
bilhassa genel geçim şartları muvacehesinde de
ğişimin, aylıklarda artış veya eksiliş 'sayılma
yacağını sarahaten belirtmiştir. 

057 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla 154 
ncü maddenin son fıkrasına bir cümle ilâve edi
lerek, «Katsayısı değişimi, Emekli Kanununun 
hükümleri dışında, aylıklarda arhş veya eksiliş 
sayılmaz.» Denilmekle bir değişiklik getirilmiş 
gibi görülmekte ise de, bu değişiklik emekli
lik mevzuatı yönünden bir artış olmayacağını 
katiyetle ifade etmektedir. 

Nitekim 657 .sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 1327 sayılı Kanunun 55 nci maddesi ile 
değişiklik 154 ncü maddesinin gerekçesinde de 
aynen: 

(Katsayısının nasıl uygulanacağına ilişkin 
madde hükmünde «Bu kanuna tabi kurumların 
sınıf tüzüklerinde tespit edilmiş gösterge ra
kamları ile belirtilen aylıkların eylemli ödeme 
rakamlarına çevrilmesi» ibaresi yerine, «sınıf
lara ait gösterge tablosunda yer alan göster
ge rakamlarının, aylık tutarlara çevrilmesi» 
ibaresi getirilmiş ve Emekli Sandığı Kanunu hü
kümleri maddenin, «Katsayı değişiminin aylık 
ve ücretlerde artış ve eksiliş sayılmayacağı» 
hükmünün dışında bırakılmıştır. Buna göre 
katsayı artışı d ol ayı siyi e aylık tutarlardaki ar
tış ve eksilişler Emekli Kanunu hükümlerinin 
uygulanmasında dikkate alınacak ve kesenek 
ve karşılıklar yeni tutarlar üzerinden hesapla
nacaktır. Ancak, katsayı değişimi nedeniyle 
maaşlarda meydana gelecek artış memurların 
terfii şeklinde kabul edilmeyeceğinden artış 
farklarının 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun 14 ncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca ar
tış farkı ve karşılıkları kesintisine t ah i tutul
mayacağı aşikârdır. 

Tasarı ile maddeye getirilen başka bir yeni
lik de katsayının her yıl bütçe kanunlarında gös
terilmesi zorunluluğudur. Böylece madde hük
münde katsayı tespiti için gozönünde tutulma
sı gerekeceği öngörülen hususların bütçe çalış
maları sırasında incelenmesi ve bütçe olanak-
lariyle birlikte tartışılması en doğru yol olarak 
düşürülmüş, ayrıca katsayının her yıl yeniden 
gözden geçirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.) 
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Bu gerekçeye uygun olarak düzenlenen 154 
ncü madde Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosunda hiçbir değişikliğe tâbi" tutulmadan ka
bul edilmiş ve kanunlaşmış olduğundan gerek
çeye uyularak katsayısının yükselmesi neticesin
de aylıklarda meydana gelen ayarlamadan artış 
farkı kesilmemesi ve karşılığının da Devletten 
verilmemesi gerekir. 

Bu itibarla içinde bulunduğumuz yıl 8 kat
sayısı uygulanacak ve Devlöt memurlarının ay
lıkları geçim şartlarına göre Devletin ekono
mik ve malî durumu da gozönünde bulunduru
larak ayarlanmış olacaktır. Karınca kararınca 
7 katsayısından 8 katsayısına yükseliş ve artış 
deyimlerini kullanmıyorum. Çünkü vazıı kanu
nun 154 ncü maddesi katsayısı değişimini ay
lıklarda artış veya eksiliş saymamıştır. Bu hü
küm söz konusu 657 sayılı Kanunun 154 ncü 
maddesinin esas gayesini ifade etmektedir. 

Sonradan 1327 sayılı Kanunla değişikliğe 
uğradığı sanılan madde aslında gayesinden hiç
bir kayıp veya ilâve getirmemiştir. İlâve edi
len «Emekli Kanunu hükümleri dışında» deyimi 
ile bir artış getirmemiş olup keseneklerin kesil
mesinde katsayısı çarpının bulunacak aylık üze
rinden kesil'mesi gereken % 8 ve % 14 kesenek
ler için artış veya eksiliş olacağını düzenlemiş
tir. 

Bu katsayısı değişimi 5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin «c» fıkrasında aynen; 
emekliliğe esas aylık veya ücretleri yükselme 
•suretiyle artanların ilk aya ait artış farkları, 
denildiğine göre burada ne terfi yoluyie ve ne 
de 154 ncü maddenin öngördüğü katsayısı de
ğişimi dolayısiyle bir artış mevzuunu getirmiş 
değildir. 154 ncü madde ruhu ile, tüm anlamı 
ile' artış veya eksiliş sayılmayacağını alenen 
ilân etmektedir. Şayet T. C. Emekli Sandığının 
geliri düşüncesiyle memurdan kanunla verilmiş 
hakkını alma cihetine gidilmek isteniyorsa, 
154 ncü madde yeniden tedvir edilerek amaç 
ve kapsamı değiştirilerek uygulanması gere
kir. 

BAŞKAN —• Sayın Karaosmanoğlu, madde
ye bir fıkra eklenmesini istiyorsunuz. Önergeni
zi açıklıyaeak mısmz? 

05AL KABAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Havı i' efendim, gerekçesinde açıklaması var. 
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BAŞKAN — Gerekçesi okundu. 

iSayın Hükümet, önergeye katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili.) — Efendim, katılmak imkâ
nı bulamıyoruz. İlk okuyuşta çeşitli saikmcalar 
kendisini gösteriyor. Bunlardan bir tanesi bir 
erteleme hülkmü şeklinde bu maddenin oraya 
sevkedilmiş olması. Erteleme hükmünün yara
tabileceği sakıncalar dikkate alınırsa, muhale
fet etmek için sebep çıkar. Çünkü, bu bütçe 
yürürlüğe girdikten ve yürürlükten kalktıktan 
sonra bu hüküm tekrar avdet edecektir. Şimdi 
ertelenmiş olan hüküm avdet edecektir. Avdet 
ettiği zaman geçmişe şâmil uygulamalara da 
'tekrar dönmek, onları da yeniden tanzim et
mek ihtiyacı ortaya çıkacaktır, o ba
kımdan bir sakınca taşıyabilir. Bunun 
yanısıra burada elde edilmek istenen 
amacın dışındaki uygulamalarda da maaş ar
tışlarından Emekli Sandığının ilk maaşı alma
sı gibi bir uygulamayı da engelleyebilecek ni
telikte olduğunu seziyoruz. Terfiden dolayı 
maaş artışlarının ilk aya aidolan kısmının 
Emekli Sandığına gitmesine de engel olabile
cek bir nitelikte olduğu kendisini gösteriyor. 
Bu bakımdan burada arzu edilen amaca hizmet 
etme niteliğini göremiyoruz ve bu bakımdan 
katılmak imkânını bulamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Komisyon katılıyor mu, efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET DUIiAKOĞLU (Sivas Milletvekili) 
Aynı gerekçeyle katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Aynı gerekçeyle katılmıyorsu
nuz. 

Komisyon ve Hükümet, bir fıkra ilâvesi 
teklifine katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Ka'bul etme
yenler... Kaimi edilmemiştir, efendini. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Madde, kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 16. — «1973 Malî yılı Bütçe Kanunu
nun ders görev ücreti ile ilgili 31 nei maddesi bu 
kanunun yürürlük süresince aşağıdaki şekilde 
uygulanır. 

Madde 31. — I - 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun değişik 176 ncı maddesi 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun değişik 150 nei maddesi uyarınca eğitim ve 
öğretim kurumları İle c'kul ve kurslarda ek ders 
okutan öğretmen, öğretini üyeleri veya diğer per
sonele saat 'başına eik ders ücreti, aşağıdaki mik
tarlar üzerinden ödenir : 

- 571 -
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a) Genel ve meslekî yüksek okullarda: 
Öğretim görevlisi öğretmen ve doktoralı asistan 
Doçent 
Profesör 
b) Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda : 
1. Endüstriyel a telve ve endüstriyel teorik dersler: Öğretim görevlisi, Öğretmen 60 
Doçent 
Profesör 
2. vBu okullarda yukarıda belirtilen dersler dışında ders okutanlara (a) ben

dindeki ücretler ödenir. 
c) Orta dereceli okul ve kurslarda ders görevi verilenler (Millî Güvenlik 

öğretmenleri dâhil) 
d) Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi ile ilgili meslekî okul, kurs ve 

hizmet içi eğitimlerde : 
1. Aslî görevi öğretmenlik olmayan kuram personeline 
2. Kurum dışında sağlana'n ve öğretmen niteliğini ihraz etmemiş bulunan 

personel ile uhdesinde resmî görev bulunmayan kişilere 
3. Aslî görevi öğretmenlik olanlarla öğretmetiilk niteliğini haiz bulunan

lar ve Millî Güvenlik derslerine giren subaylara 
4. (a) Fıkrasındaki personele 

Ders görev 
(TL.) 

Gündü/! 

40 
60 
80 

men 60 
80 

100 

ücı "eti 

Gece 

60 
80 

100 

80 
100 
120 

15 

30 

40 

25 

20 

35 

45 

30 
(a.) fıkrasında 'be
lirtilen miktar. 

e) Kadrosu lise ve dengi okullarda olup ge
ce öğretimi yapan yüksek okullarda ders okutan 
'öğretmenlere (a) fıkrasında belirtilen ücretler 
ödenir. 

II - 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu
nun 14 ncü maddesi gereğince üniversiteler, aka
demiler ve 1472 sayılı Kanunla Üniversite ve aka
demilere bağlanmış olan yüksek okullarda fiilen 
ek ders okutan öğretim üye ve yardımcılarına sa
at başı ek ders ücreti aşağıdaki miktarlar üzerin
den ödenir: 

Ders saat 
ücreti 

' (T.L.) 

Profesör 125 
Doçent 100 
Öğretim Görevlisi , 75 
Okutman ve Asistan 60 
Araştırma görevlisi, çevirici, uzman 50 
Aynı il merkezi dâhilinde bulunan fakülte, 

yüksek okul ve akademilerde (1472 sayılı Kanun

la üniversite ve akademilere bağlanmış olan yük
sek okullar hariç) üniversite öğretim üye ve yar
dımcılarının verecekleri ücreti' ders saati sayısı 
haftada 4 saati geçemez. 

Bu ders ücretleri, öğretim kurumunun bu
lunduğu yere ikametgâhlları veya daimî görev 
yerlerinden herhangi biri 300 Km. veya daha 
aşağı uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcıla
rına % 50, 301 Km. ve daha fazla uzalkiıkta olan 
öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı 
ödenir. 

Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dö
nemlerinde, her sınav dönemi için sınav döne
minde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam 
ders yapılan ayda okutabilecekleri ders saati 
sayısı kadar ücret ödenir. 

III - 926 sayılı Tüık S:lâlı/.ı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa 31 . 7 . 1970 taıİh 11 vs 1323 sa
yılı Kjanunla ilâve edilen ek 4 ncü madde gere
ğince harp okulları, sınıf ckıılları, harp aıka-

— 672 
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demlileri ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 
ders görevi verilen; 

a) ÜaıiversJt'derin sivil öğretim üyeleri 
ile öğretim görevlilerine, 

b> Profesör ve doçent unvanrmı kazanmış 
veya öğretim üyeliği niteliği Üniversite Sena
tosunda 'kaıbull edimıiş bulunan Askerî perso
nelden, aslî öğretim üyesi olmayanlara, saat 
'başına görev ücreti, öğretim görevlisi için 60 
lıjra, doçent için 80 lira, profesör için 100 lira 
üzerinden ödenir. 

BAŞKAN — 16 ncıı madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye var mı?.. 

NİYAZI UNSAL (Eraincan) — Hükümete 
'bir soru sormak istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu ders üc

retleri içdn yapılan dağılımda yükselk öğre
tim kesiminde bulunan öğretmenlerle asıl 
mesleği öğretmen olmayanlara verilen ücret
lerle ortaöğretimdeki öğretmenlere bunda/n 
önce ödenen ders ücretlerine göre yüzde elli 
Ibir artış vardır. Halbuki 'bir kısımlarına yüz
de yüz bir artış yapılmıştır. Bunun, Hükümetçe 
nedenleri var mı? Varsa nelerdir? Bunları) öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Deniz Baykal, Maliye Ba
kam ; buyurun efendim. 

MALÎYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An-
t a y a Milletvekilli) — Efendim, personel bulma 
konusunda karşılaşılan güçlüklerin (böyle bir 
artışı icabettirdiği Millî Eğitim Bakanlığının 
mütalâası olarak ifade edildi. Bu liste, Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından tanzim edilip tak
dim 'edilmiştir ve gerekçe oilara'k da, ihtiyaç du
yulan dersleri vermek için, ihtiyaç duyulan 
personeli temin edejbilmek için böyle bir öde
menin gerekli olduğu ifade edilmiştıir. Bu ba-
'kı nidan bu liste tasarımıza girmiştir, efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
SAÎT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın 

Başkan, bir önergemiz vardı. 
BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. 
Başka söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın üyeler; madde üzerinde bir değişik

lik önergesi vardır, bu değişiklik önergesi gi
der artırıcı mahiyette olması hasebiyle Ana-
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I yasamızın ve içtüzüğümüzün belirli maddele
rine aykırı bir nitelik taşımaktadır; bu ba
kımdan oya arz etmiyorum. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

I Maddeyi olkunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum. 16 ncı maddeyi »kabul buyuranlar işa
ret etsinler... Ka'bul etmeyenler... 16 ncıı mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKjAN — 17 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... KaJbull dtmeyedier... 
17 nıci madde kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Bu kanunun, 
a) Kendi meclisleriyle ilgili hükümlerin'i 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 'baş
kanları, 

b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlı
ğı ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanları, 

c)Diğer hükümlerini Batanlar Kurulu yü
rütür., 

I BAŞKAN —18 neti madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kaibul et
meyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

I Kanunun maddeleri üzerindeki müzakere--
I si bitmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz almak İsteyen 
J sayın üye var mı Bir aleyhte, bir lehte söz 

vereceğim efendim... Yok. Olmadığına göre 
ıt-asarı açık dylarınııza sunulmuştur, efendim. 

I Daha evvel açık oylarınıza sunulmuş olan 
'kanun tasarılarının oy sayım ınetice'eri gel
miştir; arz ediyorum., 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
oyilamasıtma 120 sayın üye iştirak etmiş; 118 
Ikalbul, 2 ret oyla tasarı kanunlaşmıştır. 

Karay ol!'arı Gemel Müdürlüğü 1973 yılı Büt
çe Kanununa bağh cetvellerde değişilklilk ya-

I pılması ha'klkındakd kanun tasarısının oylanma
sına 120 sayın üye iştirak etmiş; 118 kalbül, 2 
ret oyla tasarı kanunlaşmıştır. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçe 
Kanunuma bağlı cetvellerde değlşiklük yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının oylaması
na 118 sayın üye iştirak etmiş; 117 kaibul," 1 re't 

1 oyla tasarı kanuni aşmıştır. <-
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.Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 19.73 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasaınsınm oylama
sına 119 sayın üye iştirak etmiş; 118 kabul, 
1 ret oyla tasarı kanunlaşmıştır. 

Hepsinin hayırlı olmasını dilerim. 

•Sayın üyelerin oylarını kullanmalarını ri
ca ediyorum efendim.... 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?... Yok. Oy verme işlemi bitııı'iştir... 

Sayın üyeler; 1971 malî yılı genel ve katma 
bütçeleri kanunlaşıııeaya kadar Devlet harcama
larının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin- tarh, 
tahakuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı
nın Senatomuzda açık oya sunulması sonucunu 
arz ediyorum 104 kaimi oy, 6 ret oy, 1 çekimser 
oyla yeterli çoğunlukla tadarı Cumhuriyet Se
natosundan geçmiştir. 
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..Uygulamasının Milletimiz için, memleketimiz 
için mutlu sonuçlar vermesini dilerim. Sayın 
Maliye Bakanı bir şey söyleyecek misinizi1 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Yüce Senatomuz bu tip konularda nadir gö
rülen bir süratle çok seviyeli bir rartışma ile ge
çici bütçe tasarımızı kabul etmiştir. Bunu, Ana
yasamızın yüce Senatomuza lâyık gördüğü yerin 
bir gereği olarak kaısiliyorum, bunu Senatomu
zun yıllardan beri teessüs etmiş geleneğinin bir 
uzantısı olarak görüyorum ve böyle bir kanunu 
Senatoda bu kadar süratle konuşup neticeye bağ
lamak imkânını bize bahşettiğiniz için sizlere te
şekkür etmek istiyorum. 

Geçici bütçe tasarımız ülkemize ve halkımıza 
yararlı olsun. Hepinize teşekkürler ederim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim sayın Maliye 
Bakanı. 

İIULA SUNUŞLARI (Dsvam) 

' BAŞKAN —- Değerli senatörler, önerge iki 
lıusum ihtiva etmektedir. Birinci kısmında, yarın 
saat 10.00 ela toplanılması önerilmektedir. Sadece 
bu kısmımı oylayacağım. İkinci kumu olan 
5 Mart İ974'e kadar toplantılara ara verilmesi 
hususunu yarınki Bir!eşinim sonunda tek!it' edi
lecek bir önerge ile Cumhuriyet Senatosunun 
takdirine terk etmek mecburiyetindeyim. 

Şimdi, önergeyi İm arz ettiğim şekliyle oyla
rınıza takdim ediyorum, bu günkü gündemle. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Yarın saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21.35 

IV. — BAŞKANLIK DİVANIN GENEL KUI 

3. — A.P. ve C.Il.P. Grup Başkanlıklarının, 
ek ödenek ve aktarma kanun taşanlarını görüşmek 
üzere Gene1 Kurulun 23 . 2 . 1974 Cumartesi 
günü saat 10,00'da topleınıhnasnıa dair önergesi. 
(4/164) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ek ödenek ve aktarma kanun tasarılarını mü

zakere etmek üzere 23.2.1971 tarihinde yarın sa
at 10.00'da toplanmasını ve bunu müteakip 
5 Mart 19.7-i'e kadar toplantılara ara verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 
A.P. Grup Başkanvekili C.Il.P. Grup Başkanvekiii 

Manisa İytanbul 
Oral Karaosmanoğlu Fikret Gündoğan 
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VI. — SOBULAE VE CEVAPLAR ' 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Önerin, Siirt'te kurulacak tesislere dair, 
soru önergesi re Başbakan Bülent EceviVin, ya
zılı cevabı. (7/187) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sonunun yayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

14 . 1 . 1974 

Süreyya Öner 
Siirt Senatörü 

Soru : 

Siirt'te yayınlanan mahallî gazetelerde bazı 
kaynaklara atfen 1973 yılında projeleri hazır
lanmış birtakım yatırımların, 1974 uygulama 
pıogramma alınmış olduğu haberleri yer almak
ta d iv. 

Bu cümleden olarak Siirt'te : 

A) Bir Meyan kökü Fabrikası, 

B) Yün yapağı iplik ve Dokuma Fabrika
sı, 

C) Süt Mamulleri Fabıdkası. 
D) Yem Fabrikası, 

Tesislerinin kurulacağı kamu oyuna yansıtıl
ın ıs bulunmaktadır. 

Buna göre : 

1. — Yukarda anılan tesislerin etütleri ya
pılmış mıdır? Yapılmış ise hangileri 'projeye 
bağlanmıştır. 

2. — Her birisinin proje tutarı ne kadardır.' 
3. — Bunlardan hangileri .1974 uygulama 

programına dahil edilmiştir? Programa alınmış 
ise fiilen işe ne zaman başlanacaktır? 

Bu hususların detaylı bir şekilde bildirilme
sini lica ederim. 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 2 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77 - 310/1250 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 

İlgi : 21 . 1 . 1974 tarihli ve 2342 - 1779 -
7/187 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in. Siirt'te 'kurulacak tesislere dair yazı
lı soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunul
muştu i'. 

Savgıvla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya öner'in Siirt'te 
kurulacak tes'slere dair yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtından alman bilgi
le! e göre, Siirt ili 1974 yılı İmalât Sanayii Ya
tırımları ile ilgili çalışmalar : 

1. — Meyan Kökü Ürünleri tesisi konusun
da bir yapılabilirlik araştırması 1973 Yatının 
Programı ile Sümerbank Genel Müdürlüğüne 
göı ev olarak verilmiş, ancak bu tesisin mahallî 
tasarruflarla gerçekleştirilmesi olanaklarının 
ortaya çıkması ve bu amaçla mahallî bir müte
şebbis grubunun teşekkülü üzerine, söz konusu 
tesisin yapılabilirlik araştırması Devlet Plânla
ma Teşkilâtı tarafından öncelikle 'de alınmış
tır. Araştırma 1973 yılı içerisinde tamamlanmış
tır. Mahallî müteşebbislerin bu projeyi gerçek
leşti iane yönündeki çabaları desteklenecektir. 

2. - - Yöreler itibariyle yün ipliği ve yünlü 
dokuma 'konusundaki vatının fırsatlarını or-
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taya çıkarabilmek amacıyle 1973 yılı Yatırım 
Programı ile «Yünlü Sanayiini Geliştirme ve 
Tiftik Değerlendirme Projesi» kabul edilmiş ve 
ilgili kamu kuruluşuna bu konuda görev veril
miştir. Siirt ilini de 'kapsayan bu çalışma yılı 
dçeıisinde tamamlanamamıştır. 1974 yılı Yatı
rım Programı ile devam edilecek bu araştırma 
sonuçlarına göre, uygun görülen yörelerde ye
ni yatırımlara 1975 yılı Yatırım Programı ile 
başlanacaktı]'. 

22 . 2 . 1974 O : 2 

3. — Süt ve mamulleri tesisi 1974 Yatarım 
Programı ile gerçekleştirilme durumundadır. 
Projenin toplam yatırım tutarı 13 500 000 Tl. 
olup 1.0 milyon Tl. 1974 yılı ödeneği olarak 
tahsis edilmiştir. 

4. — Yem Fabrikası 1974 yılı Yatırım Prog
ramında yer almaktadır. Projenin toplam yatı
rım tutarı 9.0 milyon Tl. ve 1974 yılı ödeneği 
ise 2,4 milyon Tl. dır. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 
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1973 yılı Bütçe Kanununa "bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun taralı
sına verilen ayların sonucu (S. S. : 316) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
'Suphi Karaman 
Fahri Özelikk 
Cevdet Sun ay 
Haydar Tunçkanat 

AĞRI 
Kasım Küfre'vî 

AMASYA 
Maeit Zeraı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Rccai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Oemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

Üye sayısı : 184 
Oy vert nler : (J6 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 7 

Çekins srler : — 
Oya katılmayanlar : 8G 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 

ÇANAKKALE 
İma elettin Elmas 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatun oğlu 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeeen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abba'S Ci'lâra 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 

Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Güııdoğaıı 
Ayhan Peker 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hiunü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Arkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 
Oral Karaostmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehrııetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

MUŞ 
İsuıail İlhan 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertüı'k 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumcu oğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

YAN 
Ferid Mel e/n 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
C'ûat Alpan 
Sefahattin Babüroğlu 
Nihat Erim 
Ya hap1 Güvene 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Scikmeu 
Najm Talû 
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ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ANKARA 
Yiğit Koker 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (B.) 
Mukadder Öztekin (İ.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

(Reddedenle?') 

ESKİŞEHİR 
Ömer LTcuzal 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya KatılmayanlarJ 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal (I.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. T (»kin Arı burun 
(Başkan) 
Ali Oğuz 
Alimet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

[Açık il 

Ankara 
Tunceli 

Mümin Kırlı 
KARS 

Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamil oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Öznıen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fa kili Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süerian 
Ruhi Tunakan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Kara'küçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankarı 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağuıı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

yelilrfer] 

1 
i 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürler 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Belki:- Sıtkı Baykal 
Şeviket Koksal 

SAMSUN 
Fevzi Gereci 

SİNOP 
Nâzını İntbeyli 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkı s 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(İ. Â) 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hay: i D en ar 
Özer Derbil 
Mehmet İzmen 
Halil Tunç 
Bahriye Üeok 

Yekûn 
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1973 yılı Bütçe Kanununa bağılı Milleit Meclisi bütçesinin «T cetveli» nde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifine verilen oylann sonucu (S. S. : 317) 

(Bütçe Karına Komisyonunun teklifin red
dine dair raporu 'kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekins erler 
Oya katılmayanlar 

Acık üyelikler 

97 
89 

85 
o 

I Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Cevdet Sıınay 
Haydar Tunekanat 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Gemalettin Inkaya 
Nej'at Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kararan İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCxVN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 

Rahmi Erdesin 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ayhan Peker 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigi'l 
Hüseyin Kalpaklıoğlıı 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Al'kan 

KONYA 
Sedat Çumıralı 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Nurettin' Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehımetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Metnteşeoğkı 

MUŞ 
Isrmail İlhan 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mefhmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû 
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ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 

ANKARA 
Yiğit Köker 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OKan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (B.) 
Mukadder öztekdn (î.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk.V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
A h m e t K a r a yi ğ i t 
Kemal Şen ocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapardı 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya Katılmayanlar] 

BOLU 
Alâieddm Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğhı 
(».) 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal (İ.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tejkin Arıburun 
(Başkan) 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

[Açık iiy 

Ankara 
Tunceli 

Mü/ıııin Kırlı 
KARS 

.Sun Ata'lay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmeıı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 
Mehım-ett Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tımakaaı 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki AtasağiHi 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

elikler] 

1 
1 

CUMHURBAŞKANIN* 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürier 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Rdkir Sıtıkı Bayfcal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Fevzi Geveei 

SİNOP 
Nâzum İnelbeyld 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(i. Â) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbas 
Hayri Deneır 
Özer Derbil 
Mehmet İzmen 
Halil Tunç 
Bahriye üço'k 

Yekûn 
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28 . 2 .1973 igün ve 1694 aayılı 1973 yılı Bütçe Kanununda değişiklk yapılması hakkındaki kanun 
teklüJfiiUa venilen oylıanjn sonucu (S. S. : 318) 

(Kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 96 
Kabul edenler : 84 

Reddedenler : 12 
Çekinserler : — 

Oya katılmayan!İaT : 86 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman: 
Fahri Özclilek 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

AGEI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bek at a 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Raif Er% 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsıever 

BİTLİS 
Kanaran İnan 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
ismail Kutluk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeeen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhoıı 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdeim 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Mehmet F ey yat 
Fikret Gündoğan 
Ayhan Peker 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmıet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Diketçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyıırt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaoamanoğhı 

MUĞLA 
Haldun Metnteşeoğkı 

MUŞ 
İsmail İlhan 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

[Reddedenler] 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Baihri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğkı 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betiil 

VAN 
Ferid Melon 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cfthat Alp an 
Sdâhattin Babüroğlu 
Nihat Erim 
Vahapi Güvenç 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Naiım Talû 
Bahriye Üçok 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
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BOLU 
Turgut Yaşar Gûlez 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Ç?lebi 
Yelibi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğhı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (B.) 
Mukadder öztekin (I.) 

Mehmet. Ünaldı (Bşk. Y.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapardı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Halil Goral 

KAES 
Yûsuf Ziya Ayrım 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya Katılmayanlar] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özletin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(<B.) 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naoi Cidal (I.) . 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Anbunm 
(Başkan) 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Povraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Haliıl Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tökoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
M-ehım.e't Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
x\. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajkücük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Sait Mehmetoğhı 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürler 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SİNOP 
Nâzını İnebeyli 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zaioğlu 

UEFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan O rai 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
( t Â) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikba-ş 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Mehmet İzmen 
Halil Tunç 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
Tunceli 

Yekûn 
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1973 yılı Bütçe Kanununa flbağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
sına veriülen oyların sonucu (S. 'S. : 319) 

Oya 

Üye sayısı : 
Oy verenler i 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
ı (katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

184 
96 
87 
9 

— 
86 

2 

[Kabul 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Cemalettin tnlkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ekrem Ka'bay 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Brtuğ 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Salbahattitn Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
LûtJfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 

Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ayhan Peker 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Samî Tu/mn 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğhı 

MUĞLA 
Haldun Meınteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail ilhan 

RİZE 
Talât Doğan 

hakkında kanun tasan-

(Kabul edilmiştir.) 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Baıhri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
•Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mum.cuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

VAN 
Fericl Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oilhat Alp an 
Sefahattin Babüroğlu . 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
Naiım Talû 
Bahriye Uçok 
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(Reddedenler) 
ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 

ANKARA 
Yiğit Kö'ker 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (İB.) 
Mukadder öztekin (I.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cöbe 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDTN 
Halil Goral 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya Katılmayanlar] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
AlâJeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçjetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi unsal 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Nacd Cidal (1.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tejkin Arıburun 
(Başkan) 

Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sum Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Ö'zmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürler 
Sabahattin Özbek 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Befeir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal1 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SİNOP 
Nâzını İnelbcyli 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
VeÜii Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
( t Â) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN İÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Denıer 
Özer Derbil 
Mehmet İzmen 
Halil Tunç 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
Tunceli 

Yekûn 2 ' 
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Devlet Üretme ÇiftIMeri Genel MiMürMğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonuou (S. S. : 321) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : — 
Oya Ikatılmayanılar : 62 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Ç eleıbi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kapları 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 
AĞRI 

Kasım Küfrevî 

ANILARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Er% 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsıever 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yal-çuk 

DENIZLI 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûttfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
O rh an Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çaımbca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlııgi'l 
Hüseyin Kalpaiklıoğlu 
Sami Tuıran 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işm^n 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlıı 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 

ORDU 
Şevfket Koksal' 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

•SAMSUN 
Baıhri Cömert 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzıım İnebeyli 
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SİVAS ' 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
(ti) 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Mukadder öztekin (I.) 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cethe 
Turhan Kap anlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihnî Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

VAN -
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestiici 

[Reddedenler] 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya Katılmayanlar] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Cemalettin İnkaya 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâ'edclin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçjetin 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topalöğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Ayhan Peker 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
SüTtrı Ataiay 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsmail İlhan 

[Açık üyelikler] 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Oelıkbaş 
Özer De.rbil 
Faruk Gürler 
Halil Tunç 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Bayka] 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cdihat Alp an 
Selâhattin Babüroğfrı 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû 
Bahriye Üç ok 

Ankara 
Tunceli 

Yekûn 
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Karayolları Genel MiMürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa hağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısına verilen oylarm sonucu (S. S. : 322) 
(Kaıbul Edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgün eş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldı 
AĞRI 

Kasım Küfrevî 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanilar : 62 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Raif Er% 
Nejat Sarlıoalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbant oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞHANE 
Afobas Ciiâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Öızdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehımet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalp aklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özrnen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çtumıralı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ora'l Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmet oğlu 

MUĞLA 
Haldim Menteşeoğlu 

ORDU 
Şevket Küksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafâ Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 
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SİNOP 
Nâzımı înebeyld 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ-
Hayri Mumcuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
(t A.) 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Mufkadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-

w 1 

oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Cemalettin înfcaya 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Cevdet Aykan 
Zihni Betâl 

TRABZON 
Reşat Zal'oğlıı 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
± \JJLi\JXI X 

T T J7,« T T 

V-eliı uyar 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 

BURSA 
Cahit Ortaç 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya Katılmayanlar] 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Tungut Yaşar Gülez 
Alâjeddin Yılmaztürk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ertgeçen 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Saıbahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

[Açık üy 

Ankara 
Tunceli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburım 
(Başkan) 
Aylhan Peker 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin' Akyurt. 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsmail İlhan 

elikler] 

1 
1 

Mehmet Ali Pestilıci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Faruk Gürler 
Halil Tunç 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayham 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
iSelâhattin Acar 
Bekir Sıtlkı Bayikal 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İz men 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Naiım Talû 
Bahriye Üçok 

Yekûn 

— 588 — 

file:///JJLi/J


0. Senatosu B : 32 22 . 2 . 1974 0 : 2 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına verilen oyların sonucu (S. S. : 323) 

(Kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 118 
Kabul edenler : 117 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : — 

Oya fcatilımayanllar : 64 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldı 
AĞRI 

Kasım Küfretvî 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
AH Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Brtuğ 
Salim Hazerdağh 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Saibahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kıhçoğlu 

İÇEL 
Lûtifi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdeim 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğaıı 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Müttnin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi iSoydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çatallıca 
Ahmet Nusret Turna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Tuman 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halill Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu. 

KONYA 
Sedat Çumıralı 
Fakih Özlen 
Möhımöt Varışlı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğru 
Ora'l Karaosımanoğrn. 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Mönteşeoğlu 

ORDU 
Şevtket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

•SAMSUN 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnelbeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
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Kâzim Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
( t Â) 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mukadder öztekin (İ.) 

ADIYAMAN c 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçb-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cefhe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

BALIKESİR 
Hikmet Aslan oğlu 
Cemalettin takaya 

TRABZON 
Röşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veflii Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestildi 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddeden] 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya Katılmayanlar] 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâjeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Araburun 
(Başkan) 
Aylhan Peker 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
SÜITTI Ata'lay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlifgil 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet. Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MUŞ 
İsmail İlhan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Faruk Gürler 
Halil Tunç 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
.Selâhattin Acar 
Befkir Sıtkı Bayikal 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Deıııer 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Naiım. Talû 
Bahriye Üçok 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
Tunceli 

Yekûn 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa Ibağlı cetvellerde değişiklilk yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu (S. S. : 324) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çeietbi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kaıı 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya ' 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldı f 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapan'lı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral. 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 63 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

(Kabul edilmiştir.) 

BALIKESİR 
Raif Erilş 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İma elettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Saıbahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL. 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nustret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil .Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğkı 

KONYA 
Sedat Çuımıralı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmıetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Raraöz 
Haldun Meöıteşeoğkı 

ORDU 
Şevket Kölksal' 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömesrt 
Fevzi Geveei 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 
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.... SİNOP 
Nâzımı İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertiirk 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
ıSuphi Gürsoytrak 
( t Â) 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Mukadder Özte'kin (İ.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
APYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Cemalettin înkaya 

BİTLİS 
Kararan İnan 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Cevdet Aykan 
Zihnî Betil 

TRABZON 
Reşat Zal'oğhı 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

Hasan Oral 
VAN 

Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddeden] 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya Katılmayanlar] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâe'ddin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ünal 

.ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özletin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Anburun 
(Başkan) 

{Açık üy 

Ankara 
Tunceli 

Aythan Peker 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğîu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Ataiay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlıigil 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Ata sağun! 

elikler] 

1 
1 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Fethi Çelikbas 
Özer Derini 
Faruk Günler 
Halil Tunç 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Befeir Sıtıkı Baykal 

TRABZON 
Ali Şafeir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oifhat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dendir 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sabahattin özbeik 
Tayfur Sökmen 
Naitm Talû 
Bahriye Üç ok 

Yekûn 
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1974 malî yılı Genel ve Katma Bütçeleri kanunlaşıncaya kaidar Devlet harcamalarının yapılmasına 
ve Devlet gelirlerinin tarh, taihaldaık ve tahsiline yetki veren kanun tasarısına verilen oyliann 

sonucu (S. IS. : 320) 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 111 

Kabul edenler i 104 
Reddedenler : 6 

ÇeMnserler : 1 
Oya ıkatalnrayanlar : 71 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ata'klı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş, 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AFYON KARAH1SAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım- Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kap anlı 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reoai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Gemalettin İrikaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûttfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan' 
Ali Oğuz 
Ay)han Pefcer 

KARS 
Srorı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Tuıran 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi To'koğhı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Baratçuoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait) Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İ lya s Karaöz 
Haldun Memteşeoğlu 

ORDU 
Şerfcet KöıksaT 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzum Inöbeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
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YOZGAT 

E. Süleyman Ergin 

Ve»li Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestiiei 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Özer Derbil 

Faruk G-ürleir 
Vahap Güvene 
Halil Tunç 

ANKARA 
Yiğit Köker 

[Reddedenler] 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

Orhaıı Kor 
KIRKLARELİ 

Ali Alkan 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Çekinser] 

BOLU 
Alâıeddin Yılmaztürk 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Mukadder öztekin (I.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Mehmet Feyyat 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çaimlı-ca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçügil 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral KaraosımanoğİTi 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhaoı 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Be!kir Sıtıkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I Tasan O rai 

O. Senatosu B : 32 

VAN 
Feritl Melon 

O UMHURB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpa.n 

22 . 2 . 1974 O : 

Selâhattiın Babüroğln 

Fethi Çelikbaş 

Hayri Denet* 

Sait Naci Ergin 

Nihat Erini 

[Acık üi)dikler] 

Ankara 
Tunceli 

Mehmet İzmen 

Sabahattin Özbdk 

Tayfur Sökmen 

Naiım Talû 

Bahriye Üçok 

Yekûn 

)><3<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

32 NCİ BİRLEŞİM 

2 2 , 2 . 1974 Outoıa 

Saart; : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklle-

re seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsmii Dakeçlilgil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(lQ/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içine bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo-
>nu raporu (10/46) (Dağıtıma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, mason localarına 'dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı yapı
mı inşaatına dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/9) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Î973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/45; C. Senatosu : 1/232) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 1 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : !71 - 1723/352 

MMet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : MaUiye Bakanlığınca (bazırlaınjan ve Türkiye Büyük (Millet Meclilsimje arzı Bakanlar Ku-
rullııınca 15 . 1 . 1974 tarihimde (kararlaştırılan «1973 yıilı Bütçe Kanununa (bağli (A) (işaretli cet
velde »değişdiklik (yapılması haManfda kamun tasarısı» dle ıgerekçesi dlişiilk lOİaırajk sımulmuştur. 

{Jereğindm. yapılımıasımı isayıgıyıle arz lederim. 
Naim Talû 
Başbakan 

GEREKÇE 

1. Bilindiği gibi, 31 . 7 . 1970 gün ve 1327 sayılı Kanunun 93 ncü maddesi ile 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun aylık ödemeleri i e ilgili hüküm ferinin 1 . 3 . 1970 tarihinden 
geçerli olmak üzere Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay başından iti
baren uygulanacağı hükme bağlanmış; 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kc. !ro Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden ay başına kadar geçen süre için, aynı maddedeki esaslara göre hesapla
nacak eski ve yeni aylıklar arasındaki farkın Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre içinde ve tes
pit edilecek usule göre Devlet Memurlarına ödenmesi kabul edilmiştir. 

2. 31 . 7 . 1970 gün ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 1 . 11 . 1970 gmüı yürürlüğe 
girmesiyle, Devlet Memurlarına ödenmesi gerekli eski ve yeni aylıklar arasındaki farkın taallûk 
ettiği devre 1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arasındaki 9 aylık süre olarak belirlenmiş bu
lunmaktadır. Ancak, Devlet Memurları Kanunun tın malî hükümlerinin yürürlüğe girmesinin büt
çeye getirdiği yeni malî külfetler ve genel ekonomik durum gözönünde tutularak, 9 aylık fark
ların hemen ödenmesi mümkün olmamış, bunların müteakip yıllarda ve bütçe olanaklarının el
verdiği ölçüde ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

3. Bu arada ülkemizde yer yer vukuıhulan taıbiî âfetler nedeniyle, âfet bölgelerinde görevli 
memurların büyük maddî sararlarla karşılaştığı görülmüş ve 9 aylık farkların toptan ödenmesi 
suretiyle âfetlerden zarar gören memurların ıstıraplarının hafifletilmesi yoluna gidilmiştir. Bu 
amaçla çıkarılan 7 . 9 . 1971 tarih ve 7/3084 sayılı, 6 . 4 . 1972 tarih ve 7/4213 sayılı, 2 . 8 . 1972 
tarih ve 7/4815 sayılı, 19 . 8 . 1972 tarih ve 7/4944 sayılı Bakanlar Kuralu Kararlarıyle Bur-
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dur, Bingöl ve G-ediz'de vukubnlan depremler ile Sakarya'da meydana gelen selden zarar gören. 
kamu personeline 9 aylık farkları toptan ödenmiştir. Ayrıca, 30 . 5 . 1973 tarih ve 7/6480 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 . 3 . 1970 tarihinden sonra deprem, sel ve yangın gibi âfetler
den münferiden zarar gören kamu personeline; 24 . 9 . 1973 tarih ve 7/7164 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile de 1966 yılında Muş'ta meydana gelen depremden zarar gören kamu personeline 
9 aylık farkların toptan ödenmesi kararlaştırılmış ve gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

4. Yukarıda belirtilen istisnalar dışında 9 aylık maaş farklarının ilgililerine ödenmemiş ol
masının kamu personelinde bâzı huzursuzluk]arın doğmasına oy] açtığı müşahede edildiğinden ve 
Devletin uzun süre personeline borçlu kalamayacağı da gÖzönüne alınarak; 1973 malî yılında söz 
konusu farkların ödenmesine başlanması kararlaştırılmıştır. 

Bu amaçla, ilk olarak 23 . 3 . 1973 tarihli ve 7/6107 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyle, -
31 . 11 . 1970 tarihinde işgal ettikleri kadrolar 1 - 4 ııeü dereceler arasında bulunan memurlara 
9 aylık maaş farklarından doğan alacaklarının 1/9'u, bunlar dışında kalanlara ise 1/8'i oranın
da avans verilmesi yoluna gidilmiştir. Bil âhara, 3 . 9 . 1973 tarihli ve 7/7078 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile de söz konusu maaş farklarına mahsuben memurlara Ekim/1973 ayında 1 500 
lira, Kasım/1973 ayında ise 500 lira tutarında avans verilmiş bulunmaktadır. 

5. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlarda görevli Devlet memurlarına ödenmesi gereken 9 ay
lık maaş farklarının brüt tutarı (5 442 000 000) lira olarak hesaplanmıştır. Bu miktarın (242) 
milyon liralık kısmının gerekçenin 3 ııeü bölümünde belirtilen kararnameler gereğince ödenmiş 
ve Mitçeleştirilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Baıkıye (5) milyar (200) milyon lira ise dokuz 
aylık maaş farklarının tamamının bütçeleştirilmesi için gerekli ödenek miktarını ifade etmektedir. 

Ancak, söz konusu miktar brüt tahakkuk tahminini göstermektedir. Bu miktarın % 60'mı teş
kil eden (3) milyar (120) milyon liranın bütçe gelirleri şeklinde tekrar Hazineye döneceği; 
(300) milyon lirasının ise MEY AK ve OYAK kesintisi olarak ayrılacağı tahmin edilmektedir. 
Bu bakımdan, memurlara nakden tediyesi gereken miktar (2) milyar lira civarında olup, bu 
meblâğın ye TO'i gerekçenin 4 ncü bölümünde belirtilmiş (bulunan kararnameler gereğince avans 
olarak istihkak sahiplerine tediye edilmiş bulunmaktadır. 

Bu durumda, istenmekte olan (5) milyar (200) milyon liralık ödenek Devlet açısından yeni bir 
gi\ler kalemini değil, zaten % 70'i istihkak sahiplerine ödenmiş bir kalemin bütçeleştirilmesi su
retiyle Devlet muhasebesi ve bütçe tekniği gereklerinin yerine getirilmesini amaç edinmektedir. 

6. — Ancak, söz konusu tasarının kanunlaşmasının gecikmesi ve 9 aylık maaş farklarının büt-
çeleştirilmesinin 1973 malî yılı içinde tamamlanamaması halinde, 1974 malî yılı içinde yeniden ek 
ödenek istenmesi yoluna gidilmemesi için;. 1973 yılı Bütçe Kanununun 69 ncu maddesine eklen
mesi teklif edilen, bir hüküm ile, bu amaç için alman ödeneğin bu konudaki işlemler 1974 malî 
yılının ilk altı ayı içinde tamamlanmak şartıyle ertesi yıla devredilmesi imkânı sağlanmak isten
miştir. 

Söz korusu ödeneğin gerektirdiği giderler 1973 malî yılı Bütçesinin gelir fazlası ile, yetmediği 
taikdirde Hazine imkânları ile karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. 31. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 . 197 i 

Esas No: 1/45 
Karar No: 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı, Maliye Bakanı ve Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Gerek gerekçede belirtilen, geıekse Maliye Bakanının verdiği bilgiler muvacehesinde tasarı; b'i-

C. Senatosu f S. Sayısı : 316) 



— 3 — 

rinci maddesiyle istenilen (5 200 000 000) liralık olağanüstü ödeneğin, 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik hükümlerine göre ödenmesi gereken 1 . 3 . 1970 ile 
31 . 11 . 1970 tarihleri 'arasındaki dokuz aylık maaş farklarından 1973 yılı içinde ödenen miktar
ların ibütçe 'tekniğine uygun şekilde bütçeleştirilmesi, 1973 yılı Bütçe Kanununun 69 ncu maddesi
ne ibir fıkra eklenmesi Te hu fıkra İle yapılacak işlemin 1974 malî yılının ilk altı ayı içinde (biti
rilmesini öngürdüğü anlaşılmıştır. 

Yapılan görüşmelerden tasarının yerinde olduğu anlaşılmış ancak, 2 nci maddenin son fıkra
sındaki altı aylık sürenin bütçe hesaplarında Ibirliği sağlamak amacıyle mahsup süresi olan (4) aya 
indirilmesi hakkındaki verilen önerge ile değiştirilerek, 

Birinci, üçüncü ve dördüncü maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sivas 

A. Durakoğlu 

Adana 
8. Kîlıç 

Çanakkale 
O. 0. Çaneri 

Elâzığ 
R. Küçükel 

Giresun 
O. Yılmaz 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Kayseri 
G. Cebeci 

Konya 
F. özlen 

Manisa 
H. Okçu 

Rize 
T. Doğan 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Başkan V. 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 

Ağrı 
C. Erhan 

Denizli 
/ / . Oral 

Erzurum 
R. Danışman 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Kütahya 
A. M. AUum 

Mardin 
M. A. Arıkan 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
K. Kangal 

Uşak 
Söz hakkım Tnahfuzdur 

M. F. Atayurt 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Artvin 
T. Altunkaya 

Edirne 
1. Ertem 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

İçel 
L. Bilgen 

İzmir 
A. K. Önder 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Malatya 
M. Delikaya 

Muş 
/. İlhan 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Yozgat 
S. E. Ergin 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Elâzığ 
H. Buz 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kars 
M. Şamiloğlu 

Konya 
Ö. Ölçmen 

Malatya 
H. Gökçe 

Ordu 
L. Taranoğlu 

Tokat 
/ / . Abbas 

Yozgat 
V. Uyar 

C. Senatosu (S. Sayısı : 316) 
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HÜKÜMET TASARBI I 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının (930) kod numaralı (Malî Transfer
ler) programının (09) kod numaralı (Diğer 
Malî Transferler) altprogramının (3) ödenek 
türünde yeniden açılan (002) kod numara
lı (1327 sayılı Kanunim 93 ncü maddesi ge
reğince Devlet memurlarına ödenecek 9 ay
lık maaş farkları karşılığı) harcama kalemine 
(5 200 000 000) liralık olağanüstü ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — 1973 yılı Bütçe Kanununun 
69 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Maliye Bakanlığı bütçesinin (930) kod 
numaralı Malî Transferler programının (09) 
kod numaralı diğer Malî Transferler altprog- | 
ramının (3) ödenek türünde yeniden açılan I 
(002) kod numaralı faaliyette mevcut ödenek
ten genel bütçeli dairelerin ve giderlerini ta
mamen kendi gelirleri ile karşılayanlar hariç 
katma bütçeli idamelerin hizmet programların
da yer alan veya yeniden açılacak «Diğer eski 
yıllar borçları» faıliyetine, yılı bütçesinde kar
şılığı bulunsun veya bulunmasın 9 aylık maaş 
farklarının ödenmesi amacıyle aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

9 aylık maaş farklarının bütçeleştirilmesi 
ile ilgili işlemlerin 1973 malî yılı içinde ta
mamlanamaması halinde yukarıda belirtilen 
tertipteki ve genel bütçeli dairelerle katma büt
çeli idarelerin bütçelerinde yer alan (OOfi) kod 
numaralı «Diğer geçen yıllar borçları» faali
yeti erinde yer alan ödenek bakiyelerini erte
si yıl bütçesine devretmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 9 aylık maaş farklarının bütçeleştiril
mesi ile ilgili işlemler 1974 malî nlının ilk altı 
ayı içinde bitirilir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. i 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1973 yılı Bütçe Kanununun 
G9 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930) kod nu
maralı Malî Transferler programının (09) kod 
numaralı diğer malî transferler altprogramınm 
(3) ödenek türünde yeniden açılan (002) kod 
numaralı faaliyette mevcut ödenekten genel 
bütçeli dairelerin ve giderlerini tamamen ken
di gelirleri ile karşılayanlar hariç katma büt
çeli idarelerin hizmet programlarında yer alan 
veya yeniden açılacak «Diğer eski yıllar borç
ları» faaliyetine, yılı bütçesinde karşılığı bu
lunsun veya bulunmasın 9 aylık maaş farkla
rının ödenmesi amacıyle aktarma yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

9 aylık maaş farklarının bütçeleştirilmesi 
ile ilgili işlemlerin 1973 malî yılı içinde tamam-
lanamaması halinde yukarda belirtilen tertip
teki ve genel bütçeli dairelerle katma bütçeli 
idarelerin bütçelerinde yer alan (008) kod nu
maralı «Diğer geçen yıllar borçları» faaliyet
lerinde yer alan ödenek bakiyelerini erte
si yıl bütçesine devretmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 9 aylık maaş farklarının bütçeleştiril
mesi ile ilgili işlemler 1974 malî yılının ilk dört 
ayı içinde bitirilir.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(.'. -Senatosu (S. Sayısı : 316) 
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Hükümet Tasarısı 

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

15 . .1.1974 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
İV. Erkmen 

Başbakan 
İV. Talû 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

î. Öztrak 
Millî Savunma Bakanı 

t. Sancar 
Dışişleri Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Balkanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ulaştırma Bakanı 
8. Özbek 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
İV. Bayar 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. 1. Kırımlı 

Köy İşleri Bakamı 
O. Kürümoğlu 

Devlet Bakanı 
/ . H. Tekinel 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
İçişleri Bakanı 

M. özt&kin 
.Maliye Bakanı 

S. T. Müftüoğhı 
Bayındırlık Bakanı 

İV. Ok 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Tanır 
Tarım Bakanı 

A. N. Tuna 
Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
K. Demir 

İmar ve İskân Bakanı 
M. N. Oktay 

Orman Bakanı 
1. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
C. Coşkun 

Bütçıe Karma Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

mmim 

C. Senatosu (S. Sayısı : 316) 





Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Î973 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet Meclisi Bütçesinin «T -
Cetveli» nde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /75; C. Senatosu : 2 /69) 

YÜKSEK B AŞK ANLI ĞA 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağılı Milibt Meclisi 1973 yılı Bütçesinin «T - Cetveli» nde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tiekiifii gısrsk g&siyle birlikte takdim edilmiştir, 

G-eıreğ-ine müsaadelerinizi arz ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
Rize Milletvekili Gümüşhane Milletvekili Van Milletvekili 

Sami Kumbasar Mustafa Karamayı Muslihittin Gör eni aş 

GEREKÇE 

.Millet Meclisi hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ihtiyacı karşılamadığından ve bir kısmının 
da miadı dolmuş bulunduğundan. Millet Meeli ~,i şehir içi hizmetlerini görmek üzere 5 adet kap
tıkaçtı alınması uygun, görülmüş; mezkûr taşıtların bedelleri 1973 yılı Millet Meclisi bütçe
sinde derpiş edilmişti. 

Ancak; yapılan araştırmalar neticesinde Statioıı - ^Vagonların gerek kullanış gerekse istiap 
haddi'bakımından kaptıkaçtılara nazaran daha avantajlı olduğu kanaatine varılmış olduğun
dan; Millet Meclisi 1973 yılı bütçesinin «T - Cetveli» nde gösterilen 5 adet kaptııkaçtı yerine 
5 adet Statioıı - \Vagou alınmasının uygun ola cağı görüşüne varılmıştır. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN TEKLİFİ 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet Meclisi Bütçesinin «T - Cetveli» nde değişildik yapılması 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 1973 yılı Bütçesi ne bağlı «T - Cetveli» indeki taşıtlar kaldırılmış 
yerine ilişik cetveldeki taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde y ürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Millet Meclisi Başkanı yürütür. 
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Adet Taşıtın Cinsi 

5 Station - Vagon 
1 Pick - Up 4X2 

Xerede kullanılacağı 

Şehir içi hizmet için 
Şehir ici hizmet, için 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 2/75 
Karar No: 4 

19 .4- 1974 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale huyundan .Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı Millet Meclisi Bütçesinin «T - Cetveli» nde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi Millet Meclisi İdare Âmirinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde. Millet Meclisi 1973 yılı Bütçesinin «T - işaretli cet
veline konulmuş olan taşılların, 1973 yılı bütçe görüşmelerinin komisyonlardairi müzakereleri sırasın
da enine boyuna tartışılarak asgari ölçüler içinde ve tasarruf fikrine uygun olarak tespit edildiği an
cak/bugüne kadar taşıtların alınmaması yanında bu defa cinslerinde de değişiklik vapdarak taşıtla
rın alınması cihetine gidilmek istendiği aslında »bunun doğru bir tasarruf olmayacağına işaret edildi. 

Bu konuda üyelerin genel kanatlerinin tespitinden, sonra teklifin tümü, maddelere geçilmesi 'ka
bul edilmeyerek reddedilmiştir. 

mel Kurulun tas-

Başkan 
Sivas 

A. Bur ak oğlu 

Adana 
S. Kıhç 

Çanakkale 
Ö. 0. Çaneri 

Elâzığ 
R. Küçük el 

Giresun 
0. Yılmaz 

İzmir 
Muhalifim 

Y. Ergenekotı 

Kayseri 
C. Geleci 

Konya 
F. Özlen 

viplerine sunulmak üzere Yü.rs:.!k Başkanlığa arz 

Başkan V. 
Manisa 

B. Barutçııoğlu 

Ağrı 
C. Erhan 

Denizli 
H. Oral 

Erzurum 
Muhalifim 

R. Danışman 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kayseri 
II. Nakiboğlu 

Kütahya 
A. M. Ablum 

C. Senatosu 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Artvin 
T, Altunkaya 

Edirne 
/. Ertem 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

İçel 
L. Bilgen 

İzmir 
A. K. Önder 

Kocaeli 
L, Tokoğlu 

Malatya 
?J. Belikaya 

İS. havisi : 317) 

olunur. 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Aydın 
M. §. Koç 

Elâzığ 
H. Buz 

Giresun 
/. E. Kıhçoğlu 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kars 
M. Şamiloğlu 

Konya 
Ö. Ölçmen 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
H, Gökçe 



- 3 — 

Manisa 
Söz hakkım mahfuzdur. 

E. Okçu 

Bize 
T. Doğan 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Mardin 
M. A. Arıkan 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
K. Kangal 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. F. Atayurt 

Muş 
/. İlhan 

Tekirdağ 
Muhalifim 

Y. Alpaslan 

Yozgat 
S. E. Ergin 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Tokat 
H. Abbas 

Yozgat 
V. Uyar 

t>A~<< 
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Toplantı: 13 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 3 I 8 

28 /2 /1973 Gün ve 1694 Sayılı Î973 yılı Bütçe Kanununda deği
şiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe Karma Komis

yonu raporu (M. Meclisi : 2 / 9 8 ; C. Senatosu :2/68 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununa ekli Sayıştay Başkanlığı kadrolarında yapılması öngö-

tfüllen değ'işikiliğıe aiilt kanun telklifi eklice sunulmuştur. 
Arz olunur. 

Rize Milletvekili Gümüşhane Milletvekili Yan 'Milletvekili 
S. Kumbasar M. Karaman M. Görentaş 

G E R E K Ç E 

Sayıştay Başkanlığınca, 5 sayılı Kanun hükmündeki Kararnamenin 18 nci maddesi ile Devlet 
Memurları Kanununa eklenen ek geçici 49 ncu madde ve aynı Kararnamenin geçici 5 nci 'mad
deleri hükümlerine göre yapılan intibak sonucunda meslek mensuplarının aylık dereceleri fiilen 
işgal ettikleri kadro derecelerinin üzerindeki derecelere yükselmiş ve bu suretle yeni aylık dere
celeriyle kadroları arasındaki uygunluk bozulmuştur. Devlet Memurları Kanununun genel hü
kümleri muvacehesinde bunlara derecelerine uygun kadrolardan aylık ödenmesi gerekli bulundu
ğu cihetle, 1 nci dereceden 69 adet, 3 ncü dereceden ise 31 adet ki cem'an 100 adet kadroya ih
tiyaç hâsıl olmuştur. İhtiyaç duyulan bu 100 adet. kadroya karşılık, 2, 4, 5 ve 9 ıncu derecedeki 
kadrolardan 100 adet düşüleceğinden 1694 sayılı 19 73 yılı Bütçe Kanununun 25 nci maddesi uyarınca 
1973 yılı Sayıştay Bütçesine bağlanan kadroların genel toplamında değişiklik başka bir deyimle, Sa-
yıştayın 1973 yılma ait kadroları sayısında artış olmayacağı gibi verilen bu kadrolar ilgililere 
malî yönden yeni bir hak sağlamayacak ve esasen bu derecelerin aylıkları fiilen ödenmekte ol
duğundan bütçe giderlerinde de bir artış husule getirmeyecektir. 

5 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 19 ncu maddesinde kadro işlemlerinin 1 . 10 . 1973 
tarihine kadar tamanılamıması öngörüldüğüne ve kadro işlemleri tamamlanıncaya kadar aylık öde
melerinin, intibak sonucu bulunan yeni dereceler üzerinden yapılacağı hükmü bulunduğuna gö
re, bu teklif yalnızca (Sayıştay meslek mensuplarına kazanılmış hak aylık derecelerine eşit kad
roların 5 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Hükümleri uyarınca dağıtımını sağlayacaktır. 

Bu nedenle; düşülecek kadrolar kanun teklifine ekli 1 sayılı cetvelde, eklenecek kadrolar ise 
2 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

5 .sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hükümleri uyarınca yapılan intibak 1 Haziran 1973 
tarihinden geçeri! olduğundan mezkûr değişildik de 5 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
yürürlüğe girdiği 1 Haziran 1973 tarihinden geçerli olacaktır. 
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Bütçe Karma Komfeyonu raporu 

Türkiye, Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 . 1974 

Esas No. : 2/98 

Cuırıiıuriyıet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 28 . 2 .1973 gün ve 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununda 

değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, Meclis İdare Âmiri ve Sayıştay Başkanvekilinin 
de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü. 

Teklifin gerekçesinde de belirtildiği giıbi 5 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 18 nci 
maddesi ile Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici 49 ncu madde ve aynı kararname
nin geçici 5 nci maddeleri hükümlerine göre yapılan intibaklar sonucunda Sayıştay bünyesinde 
çalışan meslek mensuplarının almakta oldukları ücretin değiştiği ve fakat kadrolarının sabit 
kaldığı neticesi doğmuştur. Bu kere Sayıştay nı&slek mensuplarının almakta oldukları maaşm 
kadrolarının tahsisinde bir zaruret olduğu müşahede edilmiştir. Bu kanunî gereğin yerine getiri
lebilmesi için yeni bir kadro ihdasına gitmeden Sayıştaym mevcut kadrolarından bir kısmını dü
şürmek ve yerine ihtiyaç bulunan kadroları sağlamak şeklinde düzenlenebileceği tespit edilmiş
tir. Tenzil edilecek 2, 4, 5 ve 9 ncu derece kadrolar yerine bu defa i nci dereceden 60 ve 3 ncü 
dereceden de 31 adet kadro verilmiş olmaktadır. 

Yapılan müzakereler neticesinde bu durum üjrelerce de olumlu karşılanarak maddelerin, mü
zakerelerine geçilmiş, teklifin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri ile sikli 1 ve 2 sayılı cetveller aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan 
Sivas 

A. Durakoğlu 
Adana 

8. Kılıç 
Çanakkale 

0. 0. Çaneri 
Elâzığ 

R. Küçükel 
Giresun 

0. Yılmaz 
İzmir 

Y. Ergenekon 
Kayseri 

G. Cebeci 

Konya 
F. Özlen 
Manisa 

Söz hakkım mahfuzdur. 
H. Okçu 

Rize 
T. Doğan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Başkan V. 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 
Ağrı 

C. Erhan 
Denizli 

H. Oral 
Erzurum 

R. Danışman 
Gümüşhane 

T. Yücel 
İzmir 

C. Karagözoğlu 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Kütahya 
A. M. AVum 

Mardin 
M. A. Arakan 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

K. Kangal 
Uşak 

Söz hakkım mahfuzdur. 
M. F. Atayurt 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Artvin 
T. Altunkaya 

Edirne 
1. Ertem 
Gaziantep 

Y. Öztürkmen 
İçel 

L. Bilgen 
İzmir 

A. K. Önder 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Malatya 
M. Delikaya 

Muş 
t. İlhan 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Yozgat 
S. E. Ergin 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 
Aydın 

M. §. Koç 
Elâzığ 

H. Buz 
Giresun 

î. E. Kılıçoğlu 
İstanbul 

M. Tüzün 
Kars 

M. Şamiloğlu 
Konya 

Ö. Ölçmen 
İmzada bulunamadı 

Malatya 
H. Gökçe 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Tokat 
H. Abbas 

Yozgat 
V. Uyar 

C. Senatosu (S. Sayısı : 318) 
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MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 
TEKLİFİ 

28.2.1973 gün ve 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe 
Kanununda değişiklik yapılması hakkında 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununun 
25 nci maddesi ile Sayıştaya tahsis edilen kad
rolarından, 1 .6 .1973 tarihinden geçerli olmak 
üzere ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
kaldırılmış, 2 sayılı cetveldeki kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Bas'kanları 
yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

28 . 2 .1973 gün ve 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe 
Kanununda değişiklik yapılması hakkında 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

Millet Meclisi İdare \Âmiûerinin teklifine bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Sınıfı Derecesi Unvanı Adedi 

Meslek 
» 
» 
» 
» 
» 

M. 2 
2 
4 
o 
9 
9 

Uzman Denetçi (X) 15 
Uzman Denetçi 16 
Baş Denetçi 28 
1 nci Sınıf Denetçi 20 
5 nci Smıf Denetçi 5 
1 nsi Sınıf Denetçi Yar. (X) 16 

(2) SAYILI CETVEL 

Sınıfı Derecesi Unvanı Adedi 

Meslek M. Uzman Denetçi 69 
Uzman Denetçi 31 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller 

Teklife bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen ka
ibul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. iSayısı : 318) 





Toplantı: 13 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

1973 yılı Bütçe K a n u n u n a bağl ı ( A ) işaretl i ce tvelde değişiklik 
yapı lmas ı h a k k ı n d a k a n u n t a sa r ı s ı ve Bütçe K a r m a Komisyonu 

r aporu ( M . Meclisi : 1 /44; d Senatosu : 1 /233) 

T. C. 
Başbakanlık 17. 1. 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 1722/318 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Medils'ine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 .1 .1974 tarihinde kararlaştırılan «1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakilanda kanun tasarısı» TI'3 gerekçesi ilişik olarak sunulanıuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Naim Talû 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bu kanun tasarısı ile, Maliye Bakanlığı bütçesinin «Devlet Memurları Kanununun ve yönetme
liklerin gerektirdiği giderler karşılığı» başlıklı tertibine (3) milyar lira ek ödenek verilmesi tek
lif edilmektedir. 

Bu ek ödenek 1973 yılı Bütçe kanun tasarısının hazırlanması sırasında öngörülmesi mümkün 
olmayan birtakım hizmetler ile, miktarı önceden tahmin edilemeyen diğer bâzı gider unsurlarını 
karşılamak amacıyle talebedilinektedir. Söz konusu ödeneğin hangi maksatlar için kullanılacağı aşa
ğıda belirtilmiştir. 

1. Eskiden beri özel idarelere ait kadrolarda istihdam edilmekte olan ve aylıkları ile diğer öz
lük kakları söz konusu kuruluşlar bütçelerinden ödenen (18 233) kamu görevlisi 1732 savdı Ka
nun ile Millî Eğitim Bakanlığı bünyesine alınmış ve bunların aylıkları ile diğer özlük haklarının 
1 . 3 . 1973 tarihinden itibaren genel bütçeden -'Millî Eğ'.tim Bakanlığı bütçesinden) ödenmesi 
hükme bağlanmıştır. 

Bu operasyonun genel bütçeye getirdiği yıllık ek malî yük. 
(203) milyon (552) bin lirası aylıklar, 
(28) milyon (497) bin lirası emekli keseneği karşılıkları olmak üzere, 
Toplam 232 milyon lira kadardır. Diğer Özlük haklarıyla birlikte bu rakamın (250) milyon lira

ya baliğ olduğu tahmin edilmektedir. 
2. 25 . 6 . 1973 tarihli ve 1765 sayılı «Üniversite Personel Kanunu» ile 1750 sayılı Üniversi

teler Kanununa tabi öğretim müesseselerinde çalışan akademik personelin aylıkları ve diğer özlük 
hakları yeniden ayarlanmış ve yükseltilmiştir. 

Bu kanunun getirdiği yıllık ek malî yük, 
(305) milyon (230) bin lirası aylıklar için, 

31 
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(53) milyon (338) bin lirası emekli keseneği karşılıkları için, 
(264) milyon (465) bin lirası özel zamlar için olmak üzere toplam (623) milyon lira kadardır. 
Bu miktarın 1973 malî yılma isabet eden ki mu (Kanun 1 . 8 . 1973 tarikinden itibaren uy

gulanmaya başladığından (364) milyon lira civarında olmaktadır. 

3. 1973 malî yılı içinde, Bütçe Kanununun 24 ncü maddesi ile verilen yetkiye istinaden yine 
aynı maddede yazılı kuruluşlar ve amaçlar için yeniden ihdas edilmiş olan kadroların 1973 yılına 
ait ek malî yükü (420) milyon lira olarak hesaplanmakladır. 

4) 1327 sayılı Kanunla 'değişik 657 sayılı Dovilot Memurları Kanunumun özellikle intibak hü
kümlerinin uygulanması sonunda ortaya çıkan şikâyet ve huzursuzlukları gidermek üzere çıkarı
lan 1589 sayılı Yetki Kanununa göre yürürlüğe kmıulan karnın kuvvetindeki kararnamelerin yıl
lık ek malî yükü (2) miiılyar (400) milyon lira olarak talimin edilmiştir. 

•Söz konusu kararnameilıere göre yapılan intib ak düzeltmeleıü esas itibariyle 1 Haziran 1973 ta
rihinden itibaren yürürlüğe konduğundan, bu işlemlerin 1973 yılıı Bütçesine akseden ek malî 
yükü (1) milyar (800) milyon lira olarak hesaplanmaktadır. 

5) 1654 sayılı Kanuna göre, 1971 yılımda ülkemizin muhtelif illerinde ilân edilmiş bulunan 
sıkıyönetimim devamı müddetinee yine 'bu kanun la belirtilen kamu personelime belli miktarlar
da sıkıyönetim tazminatı ödenmesi ve bu ödemelerin aylık tertipleriııdeki ödeneklerle karşılan
ması gerekmektedir. Sıkıyönetim düzenimin süresi, kapsamı ve sıkıyönetim hizmetlerinde istih
dam. ediieeek personelim sayısı önceden bilime .lediği «"cim 1973 yık Bütçesinin bu- amaca dönük 
ödenekleri de ihtiva edecek şekilde tanzimi mümkün olamamıştır. Söz konusu -sıkıyönetim zammı
nın 1973 malî yılma .ait ek malî yükünün (550) milyon, lira civarımda olduğu hesaplanmaktadır. 

6) 1973 malî yılı içimde çıkarılan «Devlet- Memurları Tedavi Yönetmeliği» ile, Devlet memur
ları ile h'Unılarm 'bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinim tedavi giderlerinim, kumlarım bağlı 
oldukları kurumlarca karşılanması esası getirilniş'Ür. 

Bu yenilik, 1.973 yılı başlangıç bütçesinde memur başına (135) lira olarak hesaplanmış bulu-
r.'-.m tedavi yardımı' ödeneğinin yine memur başım; (600) liraya yükseltilmesi sonucumu doğur
muştur. Bu operasyonum yıllık ek malî yükü (300) milyon lira; söz konusu yönetmelik 1 Ey
lül .1973 ta irilimden itibaren, yürürlüğe girdiği için 1973 malî yılma isabet eden 'ek malî yük ise 
(150) milyon lira olarak hesaplanmaktadır. 

7) 657 sayılı Devlet- Memurları Kanunu ile öngörülen «İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki 
güçlük za-mlarında» bütçe kan unun dalki esaslar dâhilinde, 1973 malî yılı içinde - öa e Dükle teknik 
personel lehine - yapılan iyileştirme ve yükseltin, elerim 1973 malî yılına isabet eden ek mı alî yükü 
(450) .milyon lira olarak hesabedilmekteddr. 

Böylece, 1973 malî yılı bütçesi hazırlanırken öngörülmedi mümkün olmayan veya öngörüldü
ğü halde tahmini de olsa malî portesi bilinemeyen, prm-mıel giderlerinin ek malî yükü (4) mil
yar liraya ulaşmaktadır. Ancak bu meblâğın (1) milyar liralık kısmı 1973 yılı Bütçesinin hazır
lanması ve kanunlaşması sırasında Maliye Bakanlığı hüteesir.'.'n özel bir •t.eıld'biııe konulmuş bulun
maktadır. 

Bu bakımdan 1973 mali yılı için, yukarıda ay riıitrkı elarak belirtilen amaçlar için ayrıca (3) 
milyar liralık ek ödenek alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Eklenmesi derpiş olunan 3 milyar liralık ek ödenek. 1973 malî yılı gelir fazlası ile karşılana
caktır. 

C. Senatosu ı,S. .Sayısı : 319) 
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 , 1974 

Esas No. : 1/44 
Karar No. : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kainin 
tasarısı, Maliye Bakanı ve BaJkanlık temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşül
dü : 

Tasarı; gerekçesinde belirtilen 'hususlar ve verilen bilgilerden 1973 yılı bütçe kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Maliye Bıakanlığı kısmına (Devlet Memurları Kanununun ve yönetmeliklerinin 
gerektirdiği güderler karşılığı) harcama kalemine; 

1. — özel idarelerce karşılanan ve 1732 sayılı •kanunla (18 233) kamu görevlisinin Millî Eğitim 
Bakanlığı bünyesine alınması, aylık ve özlük haki arının 1 . 3 . 1973 tarihinden itibaren genel büt
çeden karşılanması; 

2. — 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun gerektirdiği giderler, 
3. — 1973 Bütçe Kanununun 24 ncü maddesine istinaden alman kadrolar giderleri, 

4. — Devlet Memurlarının intibakları için çıkarılan Kararnamelerle yapılan intibak farkları 
giderleri, 

5. — 1654 sayılı Kanuna göre 1971 yılında ilân edilen Sıkıyönetim devammca, bu kanunda belir
tilen personele ödenmesi gereken giderler, 

6. — 1 . 9 . 1973 tarihinde yürürlüğe giren Devlet Memurları tedavi yönetmeliğinin 1973 yılına 
isabet eden giderleri, 

7. — Devlet Memurları Kanunu gereğince, özellikle teknik personel lehine iyileştirme ve yük
seltmelerin gerektirdiği giderlerden oluşan (3 000 000 000) lira ek ödenek verilmesini öngördüğü 
anlaşılmıştır. 

Yapılan görüşmelerden sonra verilen bir önerge ile birinci maddeye, malî yılın sona 'ermesine 
çok kısa bir zaman kalmış olması nedeniyle «Bu ödenekten genel ve katma bütçeli kuruluşların il
gili tertiplerine yapılacak aktarmalar, işlem tarihine bakılmaksızın, 28 . 2 . 1974 tarihinde icra 
•edilmiş sayılır.» Şeklinde bir fıkra eklenmek suretiyle değiştirilerek, 2 ve 3 ncü maddeler ise ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sivas 

A. Durakoğlu 

Adana 
8. Kılıç 

Çanakkale 
O. O. Çaneri 

Elâzığ 
R. Küçükel 

Giresun 
O. Yılmaz 

Başkan V. 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 

Ağrı 
C. Erhan 

Denizli 
H. Oral 

Erzurum 
R. Danışman 

Gümüşhane 
T. Yücel 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Artvin 
T. Altunkaya 

Edirne 
İ. Ertem 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

tçel 
L. Bilgen 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Aydın 
M. S. Koç 

Elâzığ 
H. Buz 

Giresun 
/. E. Kilıçoğlu 

İstanbul 
M. Tüzün 

C. Senatosu (S. ıSayısı : 319) 
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îzmir İzmir izmir Kars 
Y. Ergenekon C. Karagözoğlu A. K. Önder M. Şamiloğlu 

Kayseri Kayseri Kocaeli Konya 
C. Cebeci H. Nakiboğlu L. Tokoğlu Ö. Ölçmen 

Konya Kütahya Malatya Malatya 
F. Özlen A. M. Ablum M. Delikaya H. Gökçe 

Manisa Mardin Muş Ordu 
H. Okçu M. A. Arıkan /. İlhan B. Taranoğlu 

İmzada bulunamadı 

Bize Sivas Tekirdağ Tokat 
T. Doğan K. Kangal Y. Alpaslan H. Abbas 

Trabzon Uşak Yozgat Yozgat 
A. §. Ağanoğlu M. F. Atayurt S. E. Ergin V. Uyar 

Muhalifim. Söz hakkım 
mahfuzdur. 1973 malî 
yılı Bütçesi için verdiğim 
muhalefet şerhi bunun 

için de caridir 

C. Senatosu (S. Sayısı : 319) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının (930) kod numaralı (Malî transferler) 
programının (09) kod numaralı (Diğer malî 
transferler) altprogramının (3) ödenek türün
de mevcut (001) kod numaralı (Devlet Memur
ları Kanununun ve yönetmeliklerin gerek
tirdiği giderler karşılığı) harcama kalemine 
(3 000 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. —- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

15 . 1 . 1974 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı 
N. Talû N. Erkmen K. Satır t. H. Tekinel 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
Z. Öztrak H. Mumcuoğlu 1. Sancar M. Öztekin 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitimi Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Ü. H. Bayülken S. T. Müftüoğlu O. Dengiz N. Ok 
Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı G-üm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

A. Türkel V. Tanır F. Çelikbaş A. N. Tuna 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayii ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 

S. Özbek A. N. Erdem N. Bayar K. Demir 
Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 

A. t. Kırımlı M. N. Oktay O. Kürümoğlu 1. Bingöl 
Gençlik ve Spor Bakanı 

- C. Coşkun 

»« o » »• 

C. Senatosu (S. Sayısı : 319) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının (930) kod numaralı (Malî transferler) 
programının (09) kod numaralı (Diğer malî 
transferler) altprogramının (3) ödenek türünde 
mevcut (001) kod numaralı (Devlet Me
murları Kanununun ve yönetmeliklerin ge
rektirdiği giderler karşılığı) harcama kale
mine (3 000 000 000) liralık ek ödenek veril
miştir. 

«Bu ödenekten genel ve katma bütçeli kuru
luşların ilgili tertiplerine yapılacak aktarmalar 
işlem tarihine bakılmaksızın, 28 . 2 . 1974 tari
hinde icra edilmiş sayılır.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 





Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 3 2 0 

1974 Malî yılı Genel ve Katma bütçeleri kanımlaşıncaya kadar 
Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, ta
hakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/51) (C. Senatosu : 1/234) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 2 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Say t : 71 -1740/1152 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 2 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «1974 malî yılı Genel ve Katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar 
Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren 
kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

1974 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞTNCAYA KADAR DEVLET 
HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TARH, TAHAKKUK VE 

TAHSİLİNE YETKİ VEREN KANUN TASARISINA AİT GEREKÇE 

Madde 1. — 14 Ekim. 1973 tarihinde yapılan genel seçimleri müteakip yeni hükümetin kurul
ması çalışmalarının uzaması re 'bunun 'bir sonucu olarak Bütçe Karma Komisyonunun, 30 . 11 . 1973 
tarihinde T. B. M. M.'ne sunulmuş bulunan 1974 yılı Genel ve Katma bütçeler kanun tasarılarının 
müzakere edilerek 28 Şubat 1974 tarihine kadar zamanında kanunlaşmasına imkân vermeyecek tarz
da, geç teşkil edilmiş bulunmas? nedeniyle, 1974 malî yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaşınca
ya kadar Devlet harcamalarının aksamam asına, Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline olanak 
sağlama amacıyle hazırlanmış bulunan bu kanun tasarısının birinci maddesi ile, daire ve idarelere 
1973 malî yılı bütçelerinin (A) işaretli cetvellerine dahil program ve altprogramlannda bulunan (1) 
ve (3) ödenek türlü faaliyetlerine mevdu ödeneklerin (yıl içinde yapılan aktarmalar, verilen ek ve 
olağanüstü ödenekler de dikkate alınacaktır) her ay için esas itibariyle onikide bir tutarında harcamada 
bulunma yetkisi verilmektedir. 

Kanuna 'ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerde yer -alan ödenekler, münhasıran 1973 malî 
yılı için konulmuş bulunduğundan bu tertiplerden 1974 malî-yılında harcama yapılmasına cevaz ve
rilmemektedir. 

Onikide bir tahdidinden müstesna fakat her halükârda 1974 yılı ödeneği ile sınırlı bulunma şartı
nın bahis konusu olduğu (2) numaralı cetvelde ise, özlük hakları, sigorta, mahkeme harçları, kira, 
bina 'küçük onarımı gibi tediyesinde kanunî ya da sözleşmeye dayanan zorunluluk bulunan, ödemeler
de İktisadî Devlet Teşekküllerine yapılacak transferlere ilişkin tertipler yer almaktadır. 
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1973 malî yılından itibaren uygulamaya konulmuş bulunan program bütçe sistemine göre, 
dairelerin ödenek dağıtımını gösteren program, alt program faaliyet/ proje ve harcama kalemleri sınıf
landırmasının standart bir nitelik taşımaması, dolayısıyle yıllar itibariyle değişiklikler gösterebileceği 
gözönünde bulundurularak, bu konunun uygulama süresince yapılacak harcamalara esas olacak 
sınıflandırmanın Maliye Bakanlığınca tespit olunması uygun ve gerekli görülmüştür. Böylece daire 
ve idarelerin 1971 malî yılı bütçe tasarılarında mevcut sınıflandırma esas alınarak, bu geçici dö
nemde yapılan harcamalarla, normal bütçe uygulamasına geçildikten sonra yapılacak harcamalar 
arasında, bulunması gerekli olan uyumun malî yılın başından itibaren, sağlanması amacı güdül-
müştür. 

Madde 2. — Bu madde, bütçelerde (2) ödenek: türü ile ifade olunan yatırım harcamaları ile 
ilgili bulunmaktadır. 

1974 malî yılından önce yapılmış yatırını ihaleleriyle yapımına emanet usulüyle başlanılmış 
bulunan, diğer bir deyimle gelecek yıllara sâri mukavelelerle ilgili yatırımlara ilişkin ödemelerin 
yapılmaisına olanak verilmektedir. 

Ayrıca, ülkemizde yatırımların gerçekleşmesinin bölgesel şartlar ve özellikle mevsimlerle bü
yük Ölçüde ilgili bulunması dikkate alınarak, zaman ve mevsim bakımından bir gecikmeye sebe
biyet vermemek amacı ile, 1974 programına dahil yatırımlardan gerekli görülenlerin derhal başla
nılması hususunda ilgili dairelere yetki verilmektedir. 

Maddenin son-fıkrası ile, tabiî âfetlerin meydana getireceği zararların giderilmesi amacına 
dönük inşaat ve büyük onarım işlerine, hemen başlanabileceği hükmü getirilmektedir. 

Madde 3. — 1973 malî yılında, Başbakanlık Bütçesi bünyesinde yer alan Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı 25 . 6 . 1973 tarihli ve 1755 sayılı Kanunla katma bütçeli idare; aynı şekilde 
Adalet Bakanlığı Bütçesinde yer alan Yargıtay ise 16 . 5 . 1973 tarihli ve 1730 
sayılı Kanunla müstakil bütçeli daire haline gelmiş olup 1974 malî yılı Bütçe kanun tasarılarında 
bunlar ayrı bütçelerle temsil olunmaktadırlar. 

Anılan kuruluşların 1973 malî yılı program, altprogram, faaliyet/proje, harcama kalemi sınıflan
dırması ile 1974 yılı Bütçe kanun tasarılarmdaki sınıflandırmanın farklı bulunması nedeniyle. 
1973 yılı ödenekleri ile sınırlı olmak üzere, bu kanun tasarısının 1 nci maddesine ait gerekçede be
lirtilen genel uyumun temin edilmesi istenilmektedir. 

Madde 4. — Maddenin 1 nci fıkrası ile bu kanunun yürürlük süresince, belli maddeler dışın
da, 1973 malî yılı Genel ve Katma bütçeler kanunlarının uygulanmasına cevaz verilmektedir. 

Uygulanmayacak maddeler şunlardır : 
1. 1973 malî yılı bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan ödeneklerin toplanı mı göster

mektedir. 
2. 1973 yılı genel bütçenin gelir tahinini göstermektedir. 
3. Ödenekler ile gelirler arasındaki denge belirtilmektedir. 
4. Ödenek dağıtımlarıyle ilgilidir. 

20. — Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gösterge tablosun
da yer alan gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde (7) katsayısının uygulanacağı 
i\ ç ıklaıumak t a d ı r. 

27/11 - Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dâhil Devlet memurlarının aylıklarryle ilgili bu
lunmaktadır. 

38. — Hazine bonoları ve avans işlemlerine ilişkindir. 
39. — Devlet tahvilleriyle ilgilidir. 
40. — İç istikraz tahvilleriyle ilgilidir. 
52. — İller Bankasına verilecek avansla ilgili bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 320) 
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70. — Genel ve Katma bütçeli daire ve idarelerin (110) kod .numaralı «aylıklar» tertibimdeki 
ödeneklerin (% 10) 7u oranındaki miktarının Maliye bütçesine aktarılmasına ilişkindir. 

Katma bütçelerin 1 ncj ve 2 nei maddeleri gider ve gelir rakamlarını göstermektedir. 
Yürürlüğe konulmayan maddeler, ya münhasıran 1973 yılı bütçesinde bulunması icaboden ya 

da bu 'kanunla önce hüküm getirilmiş bulunan maddeleri kapsamaktadır. 

1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Kanunun intibak hükümlerine göre yapılan intibaklar
da miktarı oklukça yüksek personel için hizınetmüddeti esası kabul edildiğinden, kurumlarda gö
revin önem derecesini bir aşama adımı şeklinde tanımlanabilecek kadro anlayışı amacından 
uzaklaşmış ve görev-kadro ilişkisi zayıflamıştır. 

Daha sonra çıkarılan kamın hükmünde kararnamelerle bu uzaklaşmanın daha da artacağı dü
şünüldüğünden bu hususu önlemek için bütçe kanunlarına hükümler konulmuştur. Bu hükümlere 
g'öre eski ve yeni kadro durumlarında uyulacak esasların tespitini Yüce Meclis Maliye Bakanlığına 
bırakmıştır. 

5 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile .1973 yılı Bütçe Kanununa atıf yapılarak bu husus 
teyidedilmiş ve intibak sonuçlarına göre kadro tahsisi yoluna gitmemiştir. 

Madde görev-kadro ilişkisinin tesis edilmesine kadar, personelin mutazarrır olmamasını temin 
için, aylık ödemelerinin intibak çizelgelerine müsteniden yapılmasını sağlamak üzere hazırlanmış
tır. 

Madde 5. — Devlet gelirlerinin özel kanunlar gereğince tarh ve tahsiline 1974 malî yılı içinde 
de devam olunmasına olanak sağlamakla ve ayrıca, gelir bütçesine ilişkin çeşitli durumlar dü
zenlenmektedir. 

Madde 6. — Bâzı bakanlık, genel müdürlük ve kurumlar bütçelerinde yer alan belli amaçlı 
programlardan, .1973 analı yılı ödeneklerinin on ikide sekizine kadar taahhüde girişebilme yet
kisi verilmektedir. 

Ayrıca, çeşitli kanunlarla 1974 yılında yapılması 'hüküm altına alınmış 'bulunan işlerin 
başlanılması hususunda Bakanlar Kurulun'a yetki verilmcıktedir. 

Madde 7. — Bu madde, (557 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi uya
rınca, sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevril
mesinde esa« alınan katsayıyı 'belirlemektedir. 

'Kurumların yurt dışı kadrolarında görevli Devlet memurlarının bu kanunun yürürlük süre
sindeki aylıkları ile 5 ve 8 sayılı Kanun hükmünde kararnameler karşısında 31 . 5 . 1973 tari
hinde yurt dışında görevde bulunanlarla bu tarihten sonra yurt dışındaki daimî görevlere 
atananların aylıkları arasında meydana gelen eşitsizliklerin giderilmesi öngörülmektedir. 

Ayrıca, kurumların yurt dışı kuruluşlarında, işçi statüsünde çalışan personelin, 506 sayılı 
Kanunun 77 nei maddesi karşısında primlerin hangi esasa göre kesileceği saptanmaktadır. 

Madde 8. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun: intibak hükümlerinin uygulanma
sından sonra, ulaşılan derecelere göre, bütçe kanunlarına eklemek suretiyle, kadro temin ve 
tahsisini öngören işlemlerin bitirilmesine kadar uygulamaya yön vermek için getirilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanuna göre yapılacak ödemelerle tahsil olunacak gelirlerin 1974 malî yılma 
maledileceği hususu düzenlenmektedir. 

. Madde 10. — T. C. Merkez Bankası Kanununun 50 nei maddesine göre banka, kısa vadeli nakit 
açığının karşılanması için .Hazineye avans açar. Bahsedilen madde gereğince, bankaca açılacak 
avansın miktarı cari genel bütçe ödenekleri % 15 ile sınırlandırılmıştır. Ancak, 1974 yılı ge
nel bütçesi kanunlaşmadığı ve ödenekler toplamı belli olmadığı için, Hazineye açılacak avansın tes
pitinde, 1973 yılı bütçe ödenekleri (/c 10 fazlası ile esas alınmış bulunmaktadır, 
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Madde 11. — Tasarının 66 ncı maddesi ile getirilmekte olan hükümlerle, Kamu İktisadî Teşeb

büslerinin yıllık yatırım ve finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak üzere, 14 . 1 . 1970 
tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine göre birikmiş olan meblâğın % 50'sine kadar olan 
kısmı, Maliye Bakanlığı tarafından idare edilecek bir özel fona aktarılacak ve bu fondan sağla
nan miktarlar Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yatırım ve finansman programının finansmanında 
kullanılacaktır. 

Madde 12. — Bugünkü uygulamada, personelin maaş ve ücretinden kesilen emekli kesenekleri, 
önce merkezden ilgili saymanlıklara gönderilmekte, sonra T. C. Emekli Sandığı Kanununda belirti
len zamanda, saymanlıklarca anılan sandığa gönderilmektedir. Bu nakit akımını önlemek için 
merkezden ödeme ve mahsup sistemi getirilmek ve böylece para nakli dolayısıyle katlanılan mas
raftan kurtulmak ve âtıl para kalmasına mâni oknak gayesi ile 67 nci madde hükümleri teklif edil
mektedir. 

Madde 13. — Daha etkin bir nakit idaresi sağlamak amaeıyle, Hazine hesaplarına intikal etme
yen ve nakit idaresi yönünden Hazine tasarrufuna girmemiş paraların Hazinece kısa süreli tasarru
funu teinin için sevk edilmiştir. 

Madde 14. —• Bu madde ile, 1973 yılı Bütçe Kanununun 52 nci maddesi gereğince mahallî ida
relerin yatırımlarının finansmanı için İller Bankasına verilen avansın, 1974 yılında yapılacak mah
sup esasları tespit olunmaktadır. 

Madde 15. - - Bütçe imkânsızlıkları nedeniyle, 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna ek madde ile geçici bir madde eklenmesine dair 20 . 6 . 1973 tarihli 
1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi ile ek 4 ncü maddesi ve aynı 
kanunun 3 ııeü maddesi ile eklenen 6831 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi, 28 . 4 . 1972 tarihli ve 
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun geçici 5 nci maddesi; 

Yeterli kaynak toplandığı ve 1974 malî yılı Bütçe kanun tasarılarında bu konuda otomatik Öde
nek sisteminin getirilmekte olması nedeniyle 9 . 3 . 1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi; 10 . 8 . 1970 devalüasyonu nedeni ile devamına gerek kalmayan ve tatbikatta ortaya çıkan 
karışıklığa son verme amacı ile 23 . 2 . 1963 tarihli ve 196 sayılı Dış Seyahat Harcamaları Vergisi 
Kanunu; uygulamada çıkaracağı güçlükler nedeniyle 5 . 4 . 1973 tarihli ve 1702 sayılı Petrol Re
formu Kanununun 8 nci maddesinin (b) fıkrasının uygulanmaması öngörülmektedir. 

Madde 16. 17. —• Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 21 . 2 . 1974 
Esas No. : 1/51 
Karar No. : 12 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komiyy onumuza havale buyurudan (974 Malî yılı Genel ve Katma bütçeleri kanunlaşmcaya ka
dar Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki ve
ren kanun tasarısı) Maliye Bakanının da katıldığı toplantıda incelendi ve gürüşündü : 

14/Ekim/1973 tarihinda yapılan Millet Meclisi Genel seçimleri ve Cumhuriyet Senatosu Kısmî se
çimlerinden sonra Hükümetin uzun süre kurulamaması nedeniyle 30/11/1973 tarihinde T.B.M. Mec-
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lisine sunulmuş bulunan 1974 yılı Genel ve Katma bütçeler kanun tasarılarının 28/2/1974 gününe 
kadar Meclislerce karara bağlanması gecikeceği cihetle, Devlet harcamalarının aksamamasmı, Devlet 
gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinedmkân verilmesini öngörerek h a r l a n a n kanun tasarısı ile 1973 
yılı bütçesinin (A) işaretli cetvelinde bulunan program ve alt programlarındaki 1 ve 3 ödenek türü 
faaliyetlerindeki ödeneklerin (yıl içinde yapılan ek ödenek, olağan üstü ödenek ve aktarmalarda da
hil olmak kaydı ile) onıkide bira tutarında harcama yapılması için Hükümete yetki verilmesi isten
mektedir. 

Yetkiye dayanılarak, Devlet harcamalarına imkân sağlandığı gibi, yapılmakta olan ve 1974 yılı 
programlarında öngörülen yatırım projelerinin gerçekleştirilmesine başlama imkânı sağlanmış ola
caktır. 

Bununla beraber 1973 yılı içinde çıkarılmış bulunan kanun hükmünde kararnamelerle kamu gö
revlilerine sağlanmış bulunan imkânların devam etmesini ve kat yayı artırımı suretiyle fiyat artış
ları karşısında güç şartlarla karşı karşıya gelen kamu görevlilerine bir ölçüde güçlü olma imkânı ve
rilmektedir. 

1974 yılı Genel Bütçesinin kanunlaşmasına kadar geçecek süre içinde 1974 yılı Bütçesinin geti
receği ve sağlıyacağı imkânlarda dikkate alınmak suretiyle hazırlanmış bulunan tasarı hakkında Ma
liye Bakanı tarafından detaylı bilgi ve açıklamalar yapıldıktan sonra maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Birinci maddede iki aylık bir süre ile kayıtlı ola rak getirilen tasarının 1974 Bütçesinin Meclislerde 
kanunlaşmayı imkânının gecikebileceği düşüncesi ile iki aylık süre, üç aya çıkarılmak yani 30/4/1974 
tarihi 31/5/1974 tarihine alınmak suretiyle değiştirilmiştir. 

2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Altıncı madde her dereceli öğrenim kurumlarının okul içi spor faaliyetleri ile, federasyonların 

gerek yurt içi veya yurt dışı temaslarının gerektirdiği ödemelerini yapabilmeleri için bir (d) fık
rası eklenmek yjretıiyle değiştirilmiştir. 

7 nci madde, tasarıdaki şekliyle aynen, S nci maddesi ise üniversitelerde alınmış bulunan boş kad
rolara atanacakların atama işlemlerinin bu kanunun yürürlükte kaldığı sürece geçerli yayılmasını 
teminen değiştirilmiştir. 

9, 1.0, 11, 12, 13, 14 ve 15 noi maddeler tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. Eğitim ve öğre
tim kurumlarıyla okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üyesi veya diğer personele öde
necek saat başına ders ücretlerini düzenlemek tize re yeni bir madde ilâve edilerek 16 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Tasarının 16 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesi ise, Bütçe kanunlarındaki yürütme maddesine uyum yağlamak için de
ğiştirilerek ve 18 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

A. Durakoğlu 

Adana 
7, 10, 11 nci maddelere 

muhalifim. 
S. KÛÎÇ 

Cumhurbaşkanınca S. 
8. Babüroğlu 

Ü. 

Başkan vekili 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 

Ağrı 
G. Erhan 

Çanakkale 
0. 0. Çaneri 

Sözciü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Artvin 
T. Altunkaya ' 

Denizli 
/ / . Oral 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Edirne 
7, 10, 11 nci nıadc 

-muhalifim 
t. Ertem 
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Elâzığ Elâzığ Erzurum Gaziantep 
II. Buz II. Küçük el 7, 10, 11 'e muhalifim Y. Özf ürkmen 

Iı. Danışman 

Giresun Giresun Gümüş an e İç di 
Söz hakkım mahfuz O. Yılmaz 7, 10, 11 nci maddeye L. Bilgen 

İ. E. Kthçoğlu muhalifim 
T. Yücel 

İstanbul İstanbul İzmir İzmir 
.1. A*- Ölçen M. T üzün 7, 10, 1 l'e muhalifim C. Kuragözoğlu 

Y. Ergen ekon 

zmır Kars Kayseri Kayseri 
.1. K. Önder .V. Şamil oğlu C. Cebeci 7. 10 ye 11 ne i maddelere 

muhalifim 
//. Yakiboğlu 

Kocaeli Konya Konya, Kütahya 
7, 10 ye 11 nci maddelere ("). Öl em en E. Özlen 7, 10, 11, 15 nei madde-

muhalifim İmzada bulunamadı lere muhalifim 
I. Tol-nğlu A. M- Ablum 

Malatya Malatya Manisa Mardin 
1/. Dc-likaı/n II. Gölce 7, 10, 11 n<ü maddelere M. A. Arıkan 

muhalifim 
II. Okçu 

Muş Niğde Ordu Tîizo 
7 nci maddeye muhalifim M. Alımsoy 7, 10, 11 nci maddelere T Doğan 

İ. İlhan İmzada hulunamadı muhalifim 
11. Taranoğlu 

Sivas Tekirdağ Tabii Üye Tokat 
K. Kangal Y. Alpaslan >'. Karaman II. Abbaz 

Trabzon Uşak Yozgat Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur. Muhalefet serilim eklidir S. E. Ergin V. Fgar 

A. Ş. Ağan oğlu 'M. F. Atagurt 
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Muhalefet şerhi 

Komisyonda, yaptığım 'konuşmalarda da. arz ve ifade etmeye gayret ettiğim veçhile, tasarı
nın; başlığı ile muhteviyat ve m ün derce atı gayri mutabık; bütçe dışııulalki bir kısım kanunî mev
zuat, kararname ve kanunlara dahi değinen ve müdahale eden; bütçe tekniğine aykırı; uygu
lamayı, kontrol, ve murakabeyi güçleştirici; T. (\ Merkez Bankası kaynaklarına ziyadesiyle el 
ata.n ; en flâsyonist baskıyı artırıcı; lıızlı fiyat artışlarını kamçılayıcı; plansızlığı kısmen sürdü-
ı iieii; giderlerinin neye baliğ olacağı kesinlikle açıklanmayan; evvelce geniş ölçüde 'tenlk.it edi
lerek beğenilmemiş bulunan İOT'.'Î malî yılı .Bütçesini kısa bir dönem için dahi olsa kendine baz 
alan; oütçc - plân - pro.gra.in. ilişkileri sağlanana yan. ve masrafçı eğilimli vasıf ve karakter gös
terdiği kanaat ve intibaı veren bazı madde, fıkra ve hükümlerine muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur. 

20 . '2 . 1974 
Uşak 

V. Faik Ata yurt 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1974 Malî yılı Genel ve Katma Bütçeleri kanunla şınca;j a kadar Devlet harcamalarının yapılmasına 
ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı 

MADDE 1. — (Genel ve kaitma bütçeli daireler 1 İMart (1974 tarihinden (itibaren en geç 30 Ni
san 1974 tarihine kadar geçecek 'her ay zarfında, 1973 malî yılı (A) işaretli cetvellerine ıdaMl 
program ve alt programların (1) ve (3) ödenek türü faaliyetlerine mevdu ödeınjeiMeîrille, yıl içinde 
yapılan aktarmalar, verilen ek ve olağanüstü ödenekler ide ıdikkatıe alınmak öUrestyle bulunacak 
toplam ödeneklerin onikide birini asmayacak şekilde (harcama yapmaya yeıtikli ilalınmıştır. An
cak, bu ödeneklerin sarfında esas 'tutulacak program, lalt program, faaliyet/proje ve harcama ka
lemleri ısınıflandırması Maliye Bakanlığınca tespit iolunur. 

ilişik (1) ısayılı -cetvelde gösterilen tertiplerden harcama (yapılmaız. 
Çeşiıtlısri lilişiık (2) sayılı cetvelde belirtilen tertiplerden yapılacak harcamalar, 1973 malî yılı 

ödenekleri ile (kayıtlı, f akait on iükide bir tahdidinden müstesnadır. 

MADDE 2. — Bütçelerin (2) ödenek türü yatıran projeleri ile ilgili lolarak 1974 malî yılın
dan önce yapılmış yatırım ihaleleriyle yapımına emanet usulüyle başlanılmış bulunan islere iliş
kin ödemelere (devanı olunur. 

Genel bütçeli dairelerle katoa bütçeli idareler, 1974 yılı programına dahil yatırımlar konu
sunda taahhüde girişmeye veya jeımaneten dşe başlamaya ve gerekli harcamaları yapmaya yetkili
dir. 

Tabiî âfetler (sonucu hâsıl olan hasarın telâfisi laımacıyle yeniden fflhale ısuratiyle veya emaneten 
girişilecek İnşaat ve (büyük onarım işi ari ilcin gerekli ödemeler yapılabilir. 

MADDE 3. — 25 . i6 . 1973 tarihli ve 1755 sayılı iKamınla kaitma Ibütçe (haline getirilen 'Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile 16 . 5 . 1973 tarihli 1730 sayılı Kanunla (müstakil bütçeli ku
ruluş haline gelen Yargıtay harcamaları için Başbakanlık Ve Adalet Bakanlığı 1973 yılı bütçeleri
nin ilgili tertiplerindEki ödeneklerden, birinci maddede belirtilen hükümler dahilinde harcama 
yapmaya devam olunur. 

MADDE 4. — 1973 malî yılı Genel ve Katma Bütçe [kanunlarının (Genel bütçenin 1, 2, 3, 4, 
20, 27/11, 38, 39, 40, 52 ve 70 nci; katma bütçelerin 1 ve 2 nci maddeleri ile ıbunlann yürürlük 
maddeleri hariç) 1974 malî yılına îmuzaf olmak üzere uygulanmasına devam o'unur. 

1973 yılı Bütçe kanunlarında geçen 28 . 2 . 1974 ve 1 . 3 . 1974 tarMeri bu kanunun yürürlük 
süresinin Bonuna kadar uzatılmıştır. 

Kanun hükmünde kararnamelerin intibak hükümlerinin uygulanması (sonunda bulunan yeni 
derece ve kademelere göre 15 isayılı Kanun 'Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4; 8 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin geçici (1 nci maddeleri uyarınca 28 . |2 , 1974 tarihine kadar inti
bak çizelgelerine müsteniden yapılacak taylık Memelerine, kadro lislemleri tamamlanıncaya kadar, 
bu kanunun yürürlük süresince devam olunur. 

MADDE 5. — Yürürlükteki mevzuat gereğince Devlet gelirlerinin (Kaitma bütçeler gelirleri 
dahil) yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunur. Tahsilatın irat kaydedileceği ge
lir tertipleri Maliye Bakanlığınca (belli edilir. 

18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan zamlar dolayısiyle, yeni fiyatlarla zamdan önceki fiyatlar ara
sındaki farka gür® tekel maddeleri satışından elde edilen hâsllat fazlası Gelir Bütçesinin özel Ge
lir ve fonlar tertibine gelir kaydolunur. 

Petrolden Devlet hakkı gelir bütçesine gelir kaydolunur. 

MADDE 6. — a) Okullar, sağlık kurumları ve cezaevleri ile diğer Genal Bütçeli daire ve Katma 
Bütçeli idareler bütçelerinde mevcut sağlık hizmetlerinin gerçekleştirillnıssine ilişkin programlarda 
yer alan (450 - yiyecek ve yem alımları), (495 - Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları); 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1974 malî yılı Genel ve Katma bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet Jıarcamal arının yapılmasına ve 
Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun 'tasariM 

MADDE 1. — Genel ve (katma /bütçeli daireler 1 Mart 1974 tarihinden IMbaren em (geç 31 Ma
yıs 1974 (tarihine (kadar geçecek her tay zarfında, 1973 malî yılı (A) işareti' cetvellerine dahil 
program ve altprogramların (1) ve (3) ödenek tıini faaliyetlerime imevdu ödemeklerle, [yıl içinde 
yapılan laktarmallar, verilen ek ve olağanüstü ödenekler de dikkate lahnanak suretiyle buüuna-
oak toplam ödeneklerin onikide birini aşamaya 3ak ışekilde harcaımıa yapmıaya yetkili gn'hnmıgtır. 
Ancak, bu ödeneklerin sarfında lesas tutulacak program, altprogram, faaliyet - (proje ve harcama 
kalemleri sınıflandırması Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

ilişik (1) ısayıüı cetvelde gösterilen tertiplerden harcama yapılmaz. 
Çeşitleri ilişik (2) ısayılı cetvelde (belirtilen tertiplerden yapılacak harcamalar, 1973 malî yılı 

ödenekleri ile kayıtlı, fakat lomikide bir tahdidinden müstesnadır. 

MADDE 2. — Taşanının 2 İnci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Taşanımın 13 mcü (maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. ı— 'Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul ediHmiştir. 

MADDE 5. ı— Tasarının 5 ndı (maddesi aynen kabul edilıniştir. 

MADDE '6. ı— |a) Okullar, sağlık kurumlan 7e cezaevleri ide idiğer genel bütçeli daire ve 
katma bütçeli idareler bütçelerinde mevcut sağîıık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinle ilişkin prog
ramlarda yer alan (450-yiyecek ve yem alımları), (495-sağlık, araç, gereç ve ilâç aüıımlan); 
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Hükümet Tasarısı 

b) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçelerinde bulunan (323 - Tasıma giderleri) (450 - yiyecek ve yem alımları), (471 - giyim, ku
şam alımları ve giderleri), (474 - savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri) ile (485 -
Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları) 

c) Tarım Bakanlığı Bütçesinde yer alan «Hayvan ıslahı ve hastalıklariyle savaş» ve «-Tarımsal 
mücadelıe ve karantinanın geliştirilmesi ve yürütülmesi» programlarında mevcut, (315 - ihale yo-
luyle yapılan tarımsal mücadele işleri), (495 - sağlık araç, gereç ve ilâç alımları), 

Harcama kalemleri için bütçelerindeki son ödenek toplamının orik'eb sekizine kadar taah
hüde girişilebilir. (Gerekli görüldüğü takdirde, Maliye Bakanı, bu miktarı urürabilir.) 

d) 1974 yılında gerçekleştirilmesinde kanunî zorunluluk bulunan işlerin, birinci maddede 
belirtilen esaslar dahilinde başlatılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlük süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 
ncü maddesi uyarınca, sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık tu
tarlarına çevrilmesinde (8) kat sayısı uygulanır. 

Kurumların yurt dışı kadrolarında görevli Devlet Memurlarının aylıkları, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun değişik 156 ncı maddesi uyarınca kanunî kesintiler çıktıktan sonra, 1973 malî 
yılında uygulanmakta olan esaslara göre 1973 malî yılındaki derece ve kademelerin karşılığı bu
lunan döviz miktarı üzerinden aşağıdaki hususlar gösönünde tutularak ödenir. 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan mamurların, bulundukları mahalde ellerine geçmesi 
gereken yabancı para miktarının muhafazası yönünden, Türk Parası ile yabancı paralar arasında 
vukubulacak değer değişiklikleri ayrıca nazara alınır. Türk lirası tutarında artış suretiyle mey
dana gidecek fark, maaş bordrolarında açılacak «Para değeri değişikliğinden doğan fark» baş
lıklı bir sütunda gösterilir. Bu fark vergiye tabi tutulmaz; ve ilgili kurum bütçesine konulacak 
ödenekle karşılanır. 

b) Çocuk zammı, aylık ve ilk dört derece için tespit edilen ek göstergeler dışında, ilgililere her 
ne ad altında olursa olsun yapılacak ödemeler tutarları yurt dışına transfer edilemez. 

c) 31 . 5 . 1973 tarihinde kuruınların yurt dışı kuruluşlarına dâhil kadrolarında görevli 
devlet memurlarından. 1589 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnamele
rin intibak hükümlerine göre, derece ve kademeleri yükselmiş bulunanların 5 sayılı Kanun hük
münde kararnamenin geçici 3 ncü maddesi gereğince, ellerine geçen döviz miktarı sabit tutulmuş 
olanlara 1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren ellerine geçecek döviz miktarı yönünden derece yüksel
mesi ve kademe ilerlemesi karşılığı olan döviz miktarları Devlet Memurları Kanununa 8 sayılı 
Kanun hükmünde kararname ile eklenen ek geçici 51 nci maddenin 3 ncü fıkrası esasları dairesin
de Mart 1974 ayından geçerli olmak üzere yükseltilir. 

d) Yurt dışı kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 7 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
değişik 4 ncü maddesinin (d) bendine göre pşçi statüsünde istihdam olunan personelin sigorta 
primlerinim hesabında 506 ısayılı Kanunun 77 nci maddesinde yazılı iödemelerin brüt toplamı yeri
ne, varsa emeklilik müktesebine eşit derece ve kademelerine yoksa 15 nci derecenin birinci ka
demesine tekabül eden aylık tutarları esas alınır. 

MADDE 8. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa göre intibakı yapılan personele, söz 
konusu Kanunun 5 inci maddesi gereğince kadroları bu kanuna ekieninceye kadar, 1974 malî yılın
da ıda aynı kanunun geçici 5 <nci maddesi hükümlerime göre aylık Ödemeye devam olunur. Özel ka-

('vnühvii'İYvt S;Minrosu t S. SayM . l̂iO,. 
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1">Lıt(*-e Karımı Komisyonunun kabul ettiği metin 

b) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel .Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçelerimde (bulunan (323 - taşıma îşiderleri) (450 - yiyecek ve 'yem alımları), (471 - giyim, kuşam 
alımları ve giderleri), (474-savaş gereçleri ve savaş stokları alımları !ve giderleri) İle (495 - sağlık 
araç, gereç ve ilâç (alımları.) 

c) Tarım (Bakanlığı (Bütçesinde yer alan «Hayvan ıslahı ve hastalıklarıyle savaş» ve «Tarımsal 
mücadele ve karantina (geliştirilmesi ve yürütülmesi» programlarında (mevcut, (315 - ihale yoluy-
le yapılan tarımsal mücadele giderleri), (495 - sağlık, iaraç, gereç ve ilâç alımları), 

Harcama kalemleri İçin bütçelerindeki son ödenek toplamının onikicle sekizine (kadar taahhü
de girişilebilir. (Gerekli (görüldüğü takdirde, Maliye Bakanı, bu miktarı artırabilir.) 

d) Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinde bulunan ve her dereceli öğrenim (kurumları Beden 
Eğitimi ve Spor İşleri programında 'yer alan (212-yurt içi geçici görev yolluğu); Beden Ter
biyesi 'Genel Müdürlüğü Bütçesinde bulunan Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri 
programında lyer alan (212 - yurt içi geçici görev yolluğu), (479 - diğer özel mıalzeme alımları.) 

e) 1974 yılında gerçekleştirilmesinde kanunî zorunluluk bulunan işlerin, birinci maddede be
lirtilen esaslar dahilinde başlatılmasına 'Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci imaddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 8. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa göre intibakı yapılan personele, söz 
konusu kanunun 5 (hci (maddesi (gereğince kadroları bu kanuna ekleninceye kadar, 1974 malî yı
lında da aynı kanunun geçici '5 paci maddesi hükümlerine göre aylık ödenmeye devam olunur. 

('u'mlmıivet Senatosu (\S. dayısı : o20) 
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Hükümet Tasarısı 

mumlara göre alınmış bulıman boş kadrolara 1.3.1074 tarihim© kadar yapılan atamalar da ge
çerli sayılır. 

Kadroların bu kamuma eklemmesine kadar, 'özel kanunlarla allmmış kadroludan Mibakiar .sı
rasında boş bulunanlarım, 1765 sayılı Kanunun 5 rnoi mıaddasime göre iîgtfli makamın isteği ve 
Maliye Bakanlığımın teklifi üzerine 1974 'malî yılında da kullanılmasına Bakanlar Kurulunca ka
rar vedlebilir. Ancak 1973 yılı Bütçe Kanununa ekli (L) cetvelinde gösterilenler kullanılmaz. 

MADDE 9. — Bu kanuna göre (yapılacak harcamalar ile tahsil ölumaeak gelirler 1974 malî yılı 
bütçelerine maledilr. Yapılmış fbulunan harcamaların tertipleri 1974 malî yılı Bütçe Kanununda 
değişmiş ise, (bu harcamaların yürürlüğe girecek bütçelerin hangi tettlüpCierânie taallûk lettiği Mali
ye Bakamhğımca tayin olunur. 

MADDE 10. — 14.1.1970 tarih! ve 1211 siayfı T. C. Merkez Bankası Kanununun 00 neft mad
desine göne Hazineye açılacak kısa vadeli avans m:Man 1973 yıllı Genel Bütçe ödeneklerinlim (ek 
ödenekler dahil) yüzde on fazlası lüzterimden hesaplanır. 

1974 malî yık Bütçe Kanunu çıkıncaya kadar gerçek ve tüzel kişilerin Hazineye yatırmak iste
yecekleri paralar karşılığında ıen çok bir yıl vâisîi Haslına Bonoları çıkarmaya ve ayrıca çıkarı
lacak Hazine Bonolarımı T. C. Merkez Bankası vasıtasıyle gerçek ve tüziel (kişilere sattırmaya ve 
gerektiğimde satım almaya vıe sa^ış şaftlarını tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kullanılacak avansım miktarı Maüiye Bakan! j ı ile T. C. Merkez Bankasınca müşitereken tespit 
olunur. 

MADDE 11. — Malye Balkanı, 14.1.1970 talihli vs 1211 sayılı Kanunun 40 inci maddesi ge
reğince birikmiş bulunan meblağım yüzde ellisine kadar olan miktarını, Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin Yatırım ve Finansman Programlarına göre yapacakları yatırımlarının finansmanı ile iş
letme kredisi ihtiyaçlarını sağlamak amacı iJlıe, kurulacak özel fona aktarmaya yetkildir. Devlet 
Yatırım Bankası nezdimde kurulacak bu fonun ikraz ve istikraz şartları Maliye Bakanı tarafın
dan tespit olunur. 

Özel fon Maliye Bakanlığı tarafından idare olunur. 

MADDE 12. — 1974 malî yılımda daha etkin para kullanılmjaisını sağîlamak amacıyle, 1973 tmalî 
yılı Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlara ait personel laylıkları tertîplıerinde yer alam Memeklerim 
(ek ödenekler dahil) yüzde yirmıiy edişi nispetini geçmemek üzere ve üçer aylık devreler ısonu iti
bariyle T. C Emıekü Sandığıma avans ödiemıeıleri yapmaya, laçılam avansları devreler itibariyle ta
hakkuk edecek Samdık gelMieriyle .mahsup ettirmeye, bu lamaçla T. 0. Emekli Sandığı, kurumlar 
ve saymanlıklar nezdinde yapılacak işlemleri tespit ve uygulamaya Malye Bakanı yetkildir. 

MADDE 13. — Malye Balkanı, bütün saymanlıkların çeşü̂ Ü nedenlerle Hazine hesapları dışın
da kalan mamelek ve emanetler de ıdahil olmak üzere her çeşit paralarımı Haizine hesaplanma it
hal ettirmeye, bu hesapSiara tasarruf etmeye ve bu lamaçla g*erekl tedbirleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhaselbei Umumiye Kamununum tarif ektiği bir saymanım idare ve sonımluluğum-
da oflmayam kamu foraları hakkımda da bu hüküm uygulanır. 

MADDE 14. — 1073 y ı l Bütçe Kamumumum 52 mci maddesi geırteğimce Malye Bakanlığı tara-
fım'dam İHeor» BaıikasHia verilmiş bulunan, avansların Mahallî îdarıelerim Emlak Vergisi paylarım-
dan tahsil ledilemfejyen IbaMyelerinim, 1974 malî yı l Bütçe Kamumu çıkımcaya kadar, avanstan 
faydalamam Mahallî idarelerim Emlâk Vergisi pa ylarımdam kesilmesdm© devam olunur. 

MADDE 15. — a) 9 . 3 . 1972 tarihi ve 13 71 sayıl bazı Tekel (maddeler,! fiyatlarınla yapı
lan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Merkez Bankasında Açılacak bir Deprem Fomu Hesa
bımda toplanmasına Dair Kamumum 1 nic maddesi, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 320) 
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Bütçe Karma Kondisyonunun kaibul ettiği metin 

Özel kanunlarıma göre alınmış bulunan boş kadrolara 1 . 8 » 1974 tarihine kadar atatma işlemleri 
başlayan ye bu kanunun yürürlükte kaldığı süre içinde tamamlanaın 'atamalarda geçerli sayılır. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu (maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu (maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 ,nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi &yn.evı kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü (maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 320) 
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Hüküm et T aşarisi 

b) G831 sayılı Orman Kanununun bâzı mad delerinin değiştirilmesi ve (bu kanuna ek madde 
ile fcdr g'eeiei jmadde eklenmesine daûr 20 . 6 . 197 3 tarilıli ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncii mad
desinin (A) fıkrasının (d) bendi ile ek 4 ncii maddesi ve aynı kanunun 3 neü (nMddesi ile 'eklenen 
6831 sayılı Kanunun g'ecûöl 6 ııcı maddesi, 

c) 28 . 4 . 1972 g',m ve 1581 sayılı Tarım Kre di Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun ge
çici 5 nci maddesi, 

d) 23 . 2 , 1983 tarihli ve 196 sayıüı Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu. 
e) 5 . 4 . 1973 tarihli ve 1702 sayılı Petrol Reformu Kanununun !8 nci maddesinin (b) fık

racı, 
Bu kanunun yürürlük süresince uygulanmaz. 

Ounılıurivet Şımatosu (Şı. Sayısı : 32U) 
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MADDE 15, — «1973 Man yılı Bütçe Kanununun ders görev ücreti ile ilgili 31 nci mad
desi bu kanunun yürürlük süresince aşağıda ki şekilde uygulanır. 

MADDE 31. — 1. . 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 nci maddesi 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun ;m değişik 150 nci maddesi uyarınca eğitim vs 
cğrr.t'm kurumları ile okul ve kurslardan ek d :rs okutan öğretmen, öğretim üyeleri veya diğer 
peısrmele saat başına ek ders ücreti, aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

a) Genel ve mesleki yüksek okullarda : 

Öğretim görevlisıl öğretmen ve doktoralı asistan 
Doçent 
Profesör 
b) Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulunda : 
1. Endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik dersler : öğretim görevlisi, 

öğretmen 
Doçent 

Profesör 
2, (Bu okullarda yukarıda belirtilen dersler dışında ders okutanlara 

(a) bendindeki ücretler ödenir. 
c) Orta dereceli, okul ve kurslarda ders görevi verilenler (Millî Gü

venlik öğretmenleri dâhil) 
d) Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi ile ilgili meslekî okul, kurs 

ve hizmet içi .eğitimlerde : 
1. Aslî görevi öğretmenlik olmayan kurum personeline 

2. Kurum dışından sağlanan ve öğretmen niteliğini ihraz etmemiş bulu
nan personel ile uhdesinde resmî görev bulunmayan kişilere 

3. Aslî görevi öğretmenlik olanlarla öğretmenlik niteliğini haiz bu
lunanlar ve Millî Güvenlik derslerine giren subaylara 

4. (a) Fıkrasındaki, personele 

Ders Görev ücreti 
(T.L.) 

Gündüz Gece 

40 
60 
80 

60 
80 

100 

60 
80 
00 

80 
100 
120 

15 

40 

20 

30 35 

Gündüz Gece 

45 

25 30 
(a) fıkrasında 

belirtilen miktar. 
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e) Kadrosu İse ve dengi okullarda olup ge ca öğretimi yapan yüksek okullarda ders 
okutan öğretmenlere (a) fıkrasında belirtilen ücretler ödenir. 

II - 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun. 14 ncü maddesi" gereğince üniversiteler, 
akademililer ve 1472 sayılı Kamınla Üniversite vs akademilere bağlanmış olan yüksek okullar
da fiilen ek ders okutan öğretim üye ve yardım eılanna saat tası -ek ders ücreti aşağıdaki mik
tarlar üzerinden ödenir. 

Ders saat ücreti 
(T.L) 

Profesör 125 
Doçient 100 
öğretim G-örevllisi > . 75 
Okutman ve asistan 60 
Araştırma görevlisi, çevirici, uzman 50 
Aynı il merkezi dahilinde bulunan fakülte, yüksek okul ve akademilerde (1472 sayılı Kanunla 

Üniversite ve akademilere bağlanmış olan yüksek okullar hariç) Üniversite öğretim üye ve yar
dımcılarının verecekleri ücretli ders saati sayısı haftada 4 saati geçemez. 

Bu ders ücretleri, öğretim kurumumun bulunduğu yere ikametgâhları veya daimî görev 
yerlerinden hsrhanıgıi biri 300 Km. ve dıaha aşağı uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcıla
rına % 50, 301 Km. ve daha fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı 
ödetnir. 

Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dönemlerinde, her sınav dönemi içün sınav döneminde imti
hanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda okutabilecekleri ders saati sayısı kadar üc
ret ödenir. 

III - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31.7.1970 tarihli ve 1323 sayı
lı Kanunla ilâve ©dilen ek 4 ncü madde gereğince harp okulları, sınıf okulları, harp akademi
leri ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ders görevi verilen; 

a) Üniversitelerin sivil öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerine, 

b) Profesör ve doçent unvanını kazanmış veya öğretim üyelği nlilteliği Üniversite Senato
sunda kabul edilmiş bulunan Askerî personelden, aslî öğretim üyesi olmayanlara, saat başına gö
rev ücreti, öğretim görevlisi için 60 lira, doçent için 80 Mra, profesör için 100 lira üzerinden 
ödenir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 320) 
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Hükümet Tasarısı 

Bu ikamuı 1 Mart 1974 tarihi nde yiirürlüğe girer. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
8. A. Emre 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Ticaret Bakaau 
F. Adak 

Ulaştınna Bakanı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Bir git 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcım 

N. Erbakan 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

12 . 2 . 1974 

Devlet Bakanı 
/. H. BirUr 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
E, Çevikçe 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Gfüm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı 
S. Cizrelioğlu M. Türkmenoğlu K. özal 

Çalışma Bakanı 
ö. Sav 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
A. Doğru C. Kayra 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı 
A. Topuz M. Ok 

Gendik ve Spor Bakam 
M. Y. Mete 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Cuımhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 320) 
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(Bütçe Karam Komâsyomınun kabul ettiği metin 

MADDE 17. — Tasarının 16 ncı maddesi 17 noi madde olarak aynen kabul edffitaıiiştir. 

MADDE 18. — Bu kanunun, 
a) Kendi meclisleriyle İlgili hükümlerSnii Cumhuriyet ^Senatosu ve Mfflet Meclisi başkanları, 
b) Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı lile ügÜi hükümlıerM Cumhuriyet Senatosu ve 

MHet Meclisi Başkanları, 
c) Diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 320) 
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Hükümet tasarısına bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

CUMHURİYET SENATOSU 
900 - 04 - 004 - 900 Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü için yapılacak ödemeler. 

MİLLET MECLİSİ 
900-04-004-900 Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü için yapılacak ödemeler. 

BAŞBAKANLIK (KÜLTÜR MÜSTEŞARLIĞI) 
900 - 04 - 004 - 900 Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım. (Türk Kü

tüphaneciler Derneğine yardım.) 
MALİYE BAKANLIĞI 

930 - 01 - 014 - 900 Devlet Üretme Çiftliklerine Hazine yardımı. 
930 - 09 - 002 - 900 Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü için yapılacak ödemeler. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
111-02-001-900 Ankara Belediyesine çevre sağlığı hizmetleri için yardım. 

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLER* GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
900 - 05 - 004 - 900 T. C. Ziraat Bankasına eski yıllar borçları. 

(2) SAYILI CETVEL 

110 DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
120 ÜCRETLER 
130 KESENEKLER 
140 SOSYAL YARDIMLAR 
150 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
160 TAZMİNATLAR 
190 DİĞER PERSONEL GİDERLERİ 
310 MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER 
330 TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER 
332 SİGORTA 
335 MAHKEME HARÇLARI VE GİDERLERİ 
339 DİĞER TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER 
350 KİRALAR 
363 BİNA KÜÇÜK ONARIMI 
391 NİSPETİ KANUNLARLA BELİRTİLEN İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
496 FUARLARIN DİĞER GİDERLERİ 
R40 ULUSLARARASI PROFESÖR - UZMAN - ÖĞRENCİ VE MEMUR MÜBADELESİ GİDER

LERİ 
900 (TRANSFERLER) Harcama kalemiyle belirtilen «Dış ülkelerde Türk Kültür Varlığım Ko

ruma ve Tanıtma Projesi» «Burslar» «Emekli Sandığına ödemeler», «Üniversite ve okullar 
muhtaç, öğrenciler pansiyonlarının öğrencilerine ilişkin yiyecek, yakacak, harçlık, ilâç, te
davi ve öğrenimlerinin gerektirdiği giderler», «Kamulaştırma ve satıııalma», «Fevkalâde 
sanat istidatlı çocukların eğitim ve öğretimine ilişkin giderler» ile Maliye Bakanlığı bütçe 
sinin 910 «Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri», 920 «İktisadî transferler ve 
yardımlar», 930 «Malî transferler» ve 950 «Borç ödemeleri» programlarında yer alan öde
nekler. 
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Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETYEL 

Tasarıya bağlı 1 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Devlet memurları aylıkları 
Ücretler 
KeseneMer 
(Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar 
Diğer personel giderleri 
Müşavir firma ve kişilere ödemeler 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Sigorta 
Mahkeme harçları ve giderleri 
Diğer tarifeye bağlı ödemeler 
Kiralar 
Bina küçük onarımı 
Nispeti kanunlarla belirtilen ikramiye ve mükâfatlar 
Fuarların diğer giderleri, 
Uluslararası profesör - uzman - öğrenci ve memur mübadelesi giderleri, 
(Transferler) harcama kalemiyle belirtilen «Dış ülkelerde Türk Kültür Yarlığını Koruma ve 
Tanıtma Projesi» «Burslar» «Emekli Sandığına ödemeler», «Üniversite ve okullar muhtaç 
öğrenciler pansiyonlarının öğrenerlerine ilişkin yiyecek, yakacak, harçlık, ilâç, tedavi ve öğ
renimlerinin gerektirdiği giderler», «Kamulaştırma ve satımalma», «Fevkalâde sanat istidat-
lı çocukların eğitim ve öğretimine iliş/kin giderler» ile «Emekli aylıkları ve benzeri ödeme
ler» Maliye Bakanlığı bütçesinin 910 «Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri», 
920 «İktisadî transferler ve yardımlar», 930 «Malî transferler» ve 950 «Borç ödemeleri» 
programlarında yer alan ödenekler. 
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Toplantı: 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/58; 

C. Senatosu : î / 2 3 8 ) 

T. C. 
Başbakonhk 20 . 2 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1732/1224 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 2 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 Yılı Büt
çe Kanununa Bağlı Cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
Yurt içi buğday üretimini geliştirmek ve buğday ihtiyacını karşılamak üzere Amerika Birleşik 

Devletleri ile yapılan anlaşma gereğince AID teşkilâtından 3,5 milyon dolar kredi sağlanmıştır. 
Ancak, kredinin zamanında gelmemesi nedeniyle, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 
yürütülen akreditif ve proje giderlerinin karşılanması için T. C. Ziraat Bankasından 60 milyon lira 
borç alınmıştır. 

Söz konusu borcun kapatılması amacıyle 1972 ve 1973 yılları bütçelerine 10 milyon liralık öde
nek konulmuş ise de, borç bakiyesi halen 50 milyon lira olup, kuruluş için önemli faiz yükü yarat
maktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşünde de belirtildiği üzere, T. C. Ziraat Bankasına olan bor
cun ödenmesinin sağlanması amacıyle, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 Yılı Bütçe
sinin borç ödemelerine ilişkin tertibine 50 milyon liralık ödenek verilmesi gerekmektedir. 

Aktarma suretiyle karşllanamıyan ihtiyacın ek ödenekle karşılanması zorunlu görülmektedir. 

İkinci Madde : 
Eklenmesi derpiş olunan 50 milyon liralık ek ödeneğin, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür

lüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numaralı (ÖZEL GELİRLER) 
gelir türünün (1) kod numaralı (Hazine Yardımı) kesimine ilâvesi gerekmektedir. 
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Bütçs Karma (Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/58 
Karar No. : 7 

21 . 2 . 1974 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) 
Maliye Bakanı ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görü-

İlgililerden alman izahat ve tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar doğrultusunda yapı
lan müzakereler de yurt içi buğday üretimini geliştirmek ve buğday ihtiyacını karşılamak üzere 
daha önce yapılan anlaşmalar gereğince AID teşkilâtından 3,5 milyon dolar kredi sağlandığı, an
cak, bu kredinin zamanında alınamaması nedeniyle Devlet Üretme Çiftlikleri akreditif ve proje 
giderlerinin karşılanması için T. C. Ziraat Bankasından 60 milyon lira borç alındığı, 1972 - 1973 
bütçesine 10 milyon liralık ödenek konulmuş ve T. C. Ziraat Bankasına ödenmiş olmasına rağmen 
50 milyon liralık borcun halen mevcut olduğu ve bu miktarın faizinin de ilgili göiıel müdürlükçe 
karşılanmak durumuyla karşı karşıya bırakıldığı müşahede edilmiştir. 

Aslında Devlet Plânlama Teşkilâtının, borcun ödenmesinin sağlanması amaciyle Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesinin borç ödemelerine ilişkin tertibine 50 mil
yon liralık öden eğin konulması hususunda görüşünün de olduğu tespit edildiğinden, ilgili Genel 
Müdürlüğü hem borçtan hem de gereksiz faiz yükünden kurtarmak bir zaruretin neticesi olarak 
görülmektedir. 

Yukardaki gerekçe muvacehesinde tasarı Komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek maddele
rin müzakeresine geçilmiştir. 

Gerekli ek ödeneğin verilmesini düzenleyen tasarının 1 nci ve 2 nci maddesi ve yürürlük ve 
yürütme ile ilgili 3 ııeü ve 4 neü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

A. D urak oğlu 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Artvin 
T. Altunkaya 

Çanakkale 
O. O. Çaneri 

Elâzığ 
/ / . Buz 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

B.aş:kanvekili 
Manisa, 

D. Barutçuoğlu 

Adana 
8. Kılıç 

Aydın 
M. 8. Koç 

Denizli 
H. Oral 

İmzada bulunamadı 
Elâzığ 

R. Küçükel 

Giresun 
İ. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Ağrı 
C. Erhan 

C. S. Üye 
S. Babüroğlu 

İmzada bulunamadı 

Edirne 
İ. Ertem 

Erzurum 
R. Danışman 

Giresun 
O. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 
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Gümüşhane 
T. Yücel 

istanbul 
M. Tüzün 

İzmir 
A. K. Önder 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Konya 
F. Özlen 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
M. Altmsoy 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
K. Kangal 

İmzada bulunaimadı 

Tokat 
H. Abbas 

S. 
Yozgat 
E. Ergin 

İç^l 
L. Bilgen 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Kars 
M. Şamiloğlu 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
A. M. AUum 

Manisa 
H. Okçu 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat 
T7. Uyar 

İstanbul 
A. N. Ölçe?ı 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kayseri 
C. Cebeci 

Konya 
ü. Ölçmen 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
M. Delikaya 

Mardin 
M. A. Arıkan 

İmzada bulunamadı 

Rize 
T. Doğan 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

İmzada bulunamadı 

Uşak 
M. F. Atayurt 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMET TASARISI 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

•.MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge-
nel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ('900) kod numaralı (hiz
met programına dağıtılamayan transferler) 
programının (C5) kod numaralı (Borç. ödemele
ri) altprogratmmm (3) ödenek türünde mevcut 
(004) kod numaraılı (Eski yıllar borçları) faali
yetimin (900) kod numaralı (Transferler) harca
ma kalemine (50 000 000) liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Miklürlüğü 1&73 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin (3) kod numaralı (Özel ge
lirler) gelir türünün (1) kod numaralı (Hazi
ne yaralımı) kesimine (90 000 000) lira eklen
miştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

18 . 2 . 1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Ticaret, Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Bir git 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yrd. 

N. Erbakan 
Adalet Bakanı 

8. Kazan 
Maliye Bakanı 

D. Bay kal 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

S. Cizrelioğlu 
Çalışma Bakanı 

Ö. Sav 
imar ve iskân Bakanı 

A. Topuz 
Genç. ve 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

-MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen ikaJbu'l edilmiştir. 

MADDE 2. -— Tasarımın 2 nci maddesi ay 
nen kalbull •edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ınaddesi ay
nen ıkaJbu'l edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
E. Işık 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Güm. ve Tekel Bakam 
M. Türkmenoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

Spor Bakanı 

Devlet Bakanı 
1. H. Birler 

İçişleri Bakanı 
0. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Gıtda-Tar. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Orman Bakanı 
A. Şener 

M. Y. Mete 
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CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Karayolları Genel Müdürlüğü Î973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/55; C. Senatosu : 

1/236) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 2 . 1974 

Kanunlar ve Kar'arlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1736/1221 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkive Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 2 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa 
foağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
Katma bütçeli bir kuruluş olan Karayolları Genel Müdürlüğünün en büyük ilki gelir kaynağını 

Hazine yardımı ile 5539 sayılı Kanunim 20 nei maddesi gereğince Hazineden alınan akaryakıtla
rın Gümrük resimleri karşılığı teşkil etmektedir. 

Her yıl bütçe kanunlarında yer alan *:<Katım; bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek mak-
sadıyle Maliye Bakanlığı bütçesinin hazine yardımı tertiplerine ödenek ve mukabili ilgili katma 
bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydolunan iniktariiard.au bu maksada göre fazla olduğu tes
pit edilen kısımlar malî yıl sonunda ilgili idarele "re ödenmeyerek iptal olunur. Söz konusu ödenek
lerden herhangi bir sebeple yılı içinde nükten ("/denmeyen kısımlar. ertesi yıllarda ödenmek üzere 
bütçe emanetine alınabilir.» hükmüne dayanılarak, Karayolları Genel Müdürlüğüne hazine yardı
mı yapılmasına ilişkin ödeneklerin bir kısmı bazı yalarda tamamen iptal 'edilmiş, bazı yıllarda ise 
ertesi malî yılda ödenmek üzere bütçe emanetine deviredilmıiştir. 

1967 - 1972 yıllan içinde tahakkuka bağlandığı halde, ödenemeyip ertesi malî yıla devreden 
miktarlar (489 768 896,88 TL.) erteyi malî yıllarda o malî yılların bütçesinden ödenmiş; ödemeğine 
iade ve bütçeye irat kaydedilmek suretiyle tahakkuka bağlanan 322 506 564,51 liralık kısım ise'Ka
rayolları Genci Müdürlüğüne ödenmemiş bulunmaktadır. Aynı yıllarda ödeneğine iade edilen mik
tar ile irat kaydedilen miktarlar kadar, aclı geçen kuruluşun bütçesindeki ödeneklerden tenkis ya
pılmadığından, bu miktarlar kadar harcama karşılıksız kalmış, bu durum bütçe ve adi emanetle
rin 'artmasına sebep olmuştur. 
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Diğer taraftan, 1971 malî yılı sonuna kadar Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri 
Genel Müdürlüğü ödenekleri Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçeleri içinde yer aldığından ve harcamalar adı geçen katma bütçeli kuruluşların saymanlıkla-
rmca yapıldığından, Karayolları Genel Müdürlüğü emanetleri arasında Yol, Su ve Elektrik İşleri 
Genel Müdürlüğüne ait emanetler de mevcuttur. Bu genel müdürlük 1972 malî yılından itibaren ge
nel bütçe içine alındığından, Karayolları Genel Müdürlüğü için de girişilmiş ve 1972 yılına sira
yet eden yüklenmeler ile diğer malî işler 1972 yı 'mda genel bütçe saymanlıklarına devredilmiştir. 
Bununla beraber, Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğüne ait emanetlerin bir kısmı halen 
Karayolları Genel Müdürlüğü içinde bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklandığı üzere, Karayolları Genel Müdürlüğüne geçmiş yıllarda Hazine yardı
mımın noksan yapılmış olmaısı ve aynı devrede hizmetlerin aksaımaması amacıyle harcamalarda bir 
kısıntı yapılmamış olması nedeniyle istihkak sahiplerinden bir kısmma ödemede bulunulamamış 
ve ödenemeyen istihkaklar bütçe emanetlerinin artmasına sebebolmuştur. Artan bu bütçe emanet
leri ertesi yılların bütçelerine ait Hazine nakit yardımları ile karşılanmaya çalışılmış; istihkak 
sahiplerine ise adi emanetlerde bulunan müteahhitlerin naikit teminatları karşılığı paralar ile 
gerçek ve tüzel kişilere yapılan protokollü işler karşılığı alman paralar ödenmiş, böylece Kara
yolları Genel Müdürlüğünde adi emanet olarak mevcut alacakların naikit (karşılıkları da kulla
nılmıştır. Bu işlemler sonucunda, etmanet hesaplar 1972 yılı sonu itibariyle 426 444 896 liraya 
ulaşmış bulunmaktadır. Bunun içinde Yol, Su ve Elektrik İşleri Gmel Müdürlüğüne ait emanet
ler de mevcuttur. 

İstihkak sahiplerinin haklı şikâyetlerini önlemek ve Devletin daha fazla borçlu kalmamasını 
sağlamak için Karayolları Genel Müdürlüğüne 126 444 896 liralık nakit yardımı yapılması zo
runlu görülmektedir. Aktarmalarla karşılanmasına imkân bulunamayan bu ihtiyacın, adı geçen 
kuruluşun 1973 yılı Bütçesinin, 05 kod numaralı «Borç ödemeleri» altprogramının, 004 (Eski yıl
lar borçları) faaliyetine konulacak 426 444 896 liralık ek ödenekle karşılanması gerekmektedir. 

İkinci madıde : 
Eklenmesi derpiş olunan (426 444 896 liralık ek ödeneğin Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numaralı (Özel gelirler) gelir türünün 
(1) kod numaralı (Hazine yardımı) kesimine ilâvesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Kcmuısyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu - 21 . 2 . 1974 

Esas No. : 1/55 
Karar No. : 5 

Cınmhınriyest Senatosu Başkanlığına 

İncelenmek üzere Komisyonumuza havale buyurulaıı «Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», Maliye Balkanı 
ve ilgili bakanlık temsilcilerinin hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Katma bütçeli kuruluş olan Karayolları Genel Müdürlüğünün en büyük iki gelir kaynağının 
Hazine yardımları ile 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden almam akaryakıt
ların Gümrük resimleri karşılığı teşkil etmektedir. 

Birinci madde ile tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere Karayolları Genel Müdürlüğüne 
geçmfiş yıllarda Hazine yardımı noksan yapılmış olması ve bu devrelerde hizmetlerin' aksamama
sı amacı ile harcamalarda bir kısıntı yapılmamış olması sebebiyle istihkak sahiplerinden bir kıs-

Cumhuriyet Senatosu (Sıra Sayısı : 322) 



__ 3 -

mırua ödeme yapılamamış ve ödeneımeyen is'tükaiklar bülte.e emainetlerinin artmasına sebebolmıış, 
diğer taraftan 1971 malv yılı sanunıa kadar Köy İşleri Bakanlığı, Yol, Su ve Elektrik İşleri Ge
nel Müdürlüğü ödenekleri Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü büt
çeleri içinde yer aldığından, karayolları emanetleri arasında Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Mü
dürlüğünü ait emanetler de mevcuttur. 

1972 yılı sonu itiibarı ile 426 444 S96 liraya ulaşmış bulunan Karayolları Genel Müdürlüğüne 
ait emanetlerin aktarmalarla karşılanmasına imkân bulunmadığından adı gecen kuruluşun 
1973 yılı (Bütçesinin, 05 kod numaralı (Borç ödemeleri) alt programının, 004 (Eski yıllar borçla
rı) faaliyetine konularak elk ödenekle karşılanması öngörülmektedir. 

JMnci madde ile de, eiklenmesi istenen (426 444 869) liralık ek ödeneğin Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli celtvelin (3) kod numaralı (Özel gelirler) 
gelir türünün (1) kod numaralı (Hazine yardımı) 'kesimine' ilâvesi hususu belirtilmektedir. 

Yapılan müzakereler neticesinde bu ek ödenek talehi Komisyonumuzca uygun karşılanarak 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yülkselk Başkanlığa arz olunur. 
Başkan 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Adana 
.S'. Kılıç 

C. S. Üye 
$. B abur oğlu 

İmzada bulunamadı 
Elâzığ 
II. Buz 
Giresun 

İ. E. Kıhçoğlu 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İzmir 
A. K. Önder 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli 

L. Tokoğhı 
İmzada bulunamadı 

Malatya 
M. Delikaya 

Niğde1 

M. Altmsoy 
İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Başkan A". 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 
Ağrı 

C. Erhan 
Çanakkale 

0. 0. Çaneri 

Elâzığ 
R. Küçükel 

Giresun 
0. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 
M. Tüzün 

Kars 
M. Şâmiloğlu 

İmzada bulunamadı 
Konya 

Ö. ölçmen 
İmzada bulunanındı 

Malatya 
II. Gökçe 

Ordu 
B. Taran oğlu 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Adıyaman 
.1. Unsal 

Artvin 
T. Altunkaya 

Denizli 
H. Oral 

İmzacl a bulunamadı 
Erzurum 

R. Danışman 
Gümüşhane 

T. Yücel 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Kayseri 
C. Cebeci 

Konya 
F. Özlen 

İmzad-ı bulurnm, 

Uşak Yozgat 
M. F. Atayurt S. E. 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
/ / . Okçu 

Rize 
T. Doğan 

Tokat 
II. Ablan 

Ergin 

adı 

i 

r. 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 
Aydın 

M. Ş. Koç 
Edirne 

/. Ertem 

Gaziantep 
Y. Öztürkme.n 

İçel 
L. Bilgen 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Kütahya 
,1. M. Ablum -

Mardin 
M. A. Arıkan 

İmzada bulunamadı 
iSivas 

K. Kangal 
İmzada bulun ama di 

Trabzon 
A. Ş. Ağ an oğlu 

ozgat 
T yar 
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HÜKÜMET TASARISI 

KarayoVarı Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe 
ba< >ı cetvelle; rh- değişildik yapılması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin 900 kod numaralı (Hizmet programla
rına dağıtılamayan transferler) programının 05 
kod numaralı (Borç ödemeleri) alt programının 
(3) ödenek türünde mevcut 004 kod numaralı 
(Eski yıkar borç'arı) faaliyetinin 90û kod 
numaralı (Transferler) harcama, kalemine 
(426 444 896) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü MADDE 2. — Tanrının 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli \ nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

IMADDE 1. —• Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ııoı macidt 

cetvelin (3) kod numaralı (Öze1 gelirler) gelir 
türünün (1) kod numaralı (Hazine yardımı) 
kesimine (426 444 896) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. -
vürürlüğe rrirer 

Bu kanun vavımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

18 . 2 . 4974 

MADDE 3. —• Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 neti maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

D iş'şleri Bakanı 
T. Güneş 

Ticaret. Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Bir git 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yrd. 

N. Erbakan 
Adalet Bakanı 

fl. Kazan 
Maliye Bakanı 

D. Bay kal 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

8. Cizrclioğlu 
Çalışma Bakam 

Ö. Sav 

Devlet Bakanı 
1. H. Birler 

İçişleri Bakanı 
O. A.siltürk 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Devlet Bakanı 
O. Ey-ü-boğlu 

Millî Savunma Bakam 
H. Işık 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Güm, ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Türkmenoğlu K. Özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı En, ve T ab. Kay. Bakanı 
A. Doğru C. Kayra 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
A. Topuz M. Ok A. Şener 

Gene ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 
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Toplantı: 13 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkmda kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/57; C. Senatosu : 

1/240) 

T. C. 
Ba§bakanlık 20 . 2 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 71-1738/1223 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca h a z n t a a n ve Türkiye Büyüik lYEiüet Meclisine sara Bakamlar Kurulunca 
18.2.1974 ftarilhiiMİe kanarlaştırılan «Petrol Dafltfeıi Bakanlığı 1973 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
catvteCFJardte değişlMik yapılması haJkJkmda kamın talsansı» ve gıerefeçesi' ile ıeM icetveüer fiilşik ola
rak sunulmuştur. 

G'öreğinım yapılmiasım saygıyle arz ecDertüm. 
Bülent Ecevit 

'Başitoaikaaı 

GEREKÇE 

Birinci ve ikinci nıadd'e : 
1702 sayılı Petrol Reform Kanunu gereğince Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanlığı Akarya

kıt Dairesi Başkanlığı ile Petrol Dairesi Reisliği (birleşerek Petrol İşleri G-enel Müdürlüğü adı al
tında teşkilâtlandı riiknıştır. 

Petrol Dairesi Reisliğinin teftiş kurulu "bulun nıaduğından, 1973 yılı Bütçesinde denetim hiz
metleri için bir altprogram açılmamış ve ödenek teklifinde 'bulunulmamıştır. Petrol Dairesi Reis
liği ile birleştirilen Akaryakıt Dairesi Başkanlı ğında bulunan kontrolörler, Bakanlar Kurulu 
karan ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen müfettiş kadrolarına atanmış ve göreve 
başlamışlardır. Söz konusu personelin aylık ve yollukları içiin katma 'bütçeli 'bir kuruluş olan 
Petrol Dairesi Reisliği bütçesinde «05 - Denetim hizmetleri» altprogrammııi açılarak (295 512) lira 
ödenek konulması gerekmektedir. 

Mezkûr ödenek ihtiyacının aktarma suretiyle karşılanması mümkün olmadığından, ek öde
nekle karşılanması zorunlu görülmektediir. 

Üçüncü Madde : 
Eklenmesi derpiş olunan (295 512) liralık ödeneğin Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numaralı (Özel .gelirler) gelir türünün (1) kod ıra-
nıarab (Hazine yardımı) (kesimine ilâvesi gerekmektedir. 

323 



T. B. MM. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/57 
Karar No. : 10 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

21 . 2 . 1974 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

incelenmek üzere Komisyonumuza havale buyurulan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı bütçe 
kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı,:» Maliye Bakanı ve ilgili 
bakanlık temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda ine elendi ve görüşüldü : 

1702 sayılı Petrol Reformu Kanunu gereğince Ene?ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Akaryakıt 
Dairesi Başkanlığı ile Petrol Dairesi Reisliği birleştirilerek Petrol işleri Genel Müdürlüğü adı al
tında teşkilatlandırılmıştır. 

Tasarının gerekçesinde belirtildiği üzere, birinci ve ikinci madde ile Petrol Dairesi Reisliğinin 
Teftiş Kurulu bulunmadığından 1973 yılı bütçesinde ödenek teklifinde bulunulmamış ve Akaıyakıt 
Dairesi Başkanlığında bulunan Kontrolörler, Bakanlar Kurulu kararı ile Petrol işleri Genel Müdürlü
ğüne tahsis edilen müfettiş kadrolarına atanarak göreve başladıklarından söz konusu personelin ay
lık ve yollukları için Petrol Dairesi Reisliği «05 - Denetim hizmetleri» altprogrammm açılarak 
(295 512) lira ödenek konulması hususu öngörülmektedir. 

Üçüncü madde ile de ek ödenekle karşılanması zorunlu görülen (295 512) liralık ödeneğin Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1973 yılı bütçe kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numaralı (ÖZEL GE
LİRLER) gelir türünün (1) kod numaralı (Hazine yardımı) kesimine ilâvesi istenilmektedir. 

Yapılan müzakereler neticesinde bu ek ödenek talebi Komisyonumuzca uygun karşılanarak mad
delerin müzakeresine geçilmiş ve tasan ile bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

A. Durakoğlu 

Adana 
S. Kılıç 

C. S. üye 
;S. Babüroğlu 

İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
H. Buz 

Giresun 
İ. E. Kılıç oğlu 

İmzada bulunamadı 

İstenbul 
A. N. Ölçen 

İzmir 
A. K. Önder 

İmzada bulunamadı 

Başkan V. 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 

Ağrı 
C. Erhan 

Çanakkale 
0. 0. Çaneri 

Elâzığ 
R. Küçükel 

Giresun 
0. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
M. Tilzün 

Kars 
M. Şâmiloğlu 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

ArtvÂn 
T. Altunkaya 

Denizli 
H. Oral 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
B. Danışman 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Edirne 
/. Ertem 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

tçel 
L. Bilgen 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 
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Kocaeli 

L. Tokoğlu 
İmzada bulunamadı 

Malatya 
M. Delikaya 

Niğdo 
M. Altmsoy 

İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
i'. Alpaslan 

Konya 
Ö. Ölçmen 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
H. Gökçe 

Ordu 
B. T ar an oğlu 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

İmzada bulunamadı 

Uşak Yo 
M. F. Atayurt S. E. 

imzada bulunamadı 

Konya 
F. Özlen 

İmzada bulunamadı 

zgat 
Ergin 

Manisa 
/ / . Okçu 

Rize 
T. Doğan 

Tokat 
/ / . Ahbas 

Y( 
V. 

Kütahya 
-A. M. Abluın 

Mardin 
M. A. Arıkan 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
K. Kangal 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

ozgat 
Uyar 
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HÜKÜMET TASARISI 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yıpılması hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde yazılı tertip
lerine (:29''5 512) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. —• Birinci madde ile verilen 
(295 512) liralık ek ödeneğin ayrıntılı harcama 
kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı uygulama 
cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
(3) kod numaralı (Özel gelirler) Gelir türünün 
(1) kod numaralı (Hazine yankını) keskniııe 
(295 512) lira eklenmiştir. 

MADDE 4. 
yürürlüğe girer 

Bu Kanun vavımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

18 . 2 . 1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakam 
S. A. Emre 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
0. Bir git 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yrd. 

Y. Erbakan 
Adalet Bakanı 

8. Kazan 
Maliye Bakanı 

D. Bay kal 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

S. Cizrelioğlu 
Tahşıııa Bakanı 

Ö. Sav 
İmar ve İskân Bakanı 

.-i. Topzız 
Gen 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 Yılı Bütçe Kanu
nuna Bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 neti maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

. ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 

Devlet Bakanı 
1 H. Birler 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Orman Bakanı 
A. Şener 
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Hizmetin Tertibi 

Tasarıya bağlı .cetveller 

İ H 

S 
XH 

P̂  

d 
c3 

o 
SH 

<1 

1U
T! 

• < - ; 

O 
•-3 
O 

2 

23 
C3 
cd 
fr 

c3 

S 
o £H 
c3 
M 

101 
05 

A ç ı k l a m a 

(1) Sayılı Cetvel 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

(A) 
GENEL YÖNETİM 
DENETİM HİZMETLERİ 

Eklenen 
miktar 

101 
05 

001 Denetim hizmetleri 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

Toplam 
(2) Sayılı Cetvel 

Petrol Dairesi Başkanlığı 
GENEL YÖNETİM 
DENETİM HİZMETLERİ 

209 912 
85 600 

295 512 

001 Denetim hizmetleri 
100 Personel giderleri 
110 Aylıklar 
111 Devlet memurları aylıkları 
130 Kesenekler 
131 Emekli keseneği karşılıkları 
140 Sosyal yardımlar 
141 Aile yardımı 
142 Doğum yardımı 
143 Ölüm, yardımı 
144 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
145 Tedavi yolluğu 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
212 Yurt içi geçici görev yolluğu 
213 Yurt içi sürede!i göVev yolluğu 

176 120 

24 657 

5 
2 

84 
1 

600 
200 
810 
025 
500 

600 
OOO 

Toplam 295 512 
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Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

C E T V E L 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

1 • *m^ > • 

Cumhuriyet Senatosu (Sıra Sayısı : 323) 



Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M, Meclisi : 1/59; C. Senatosu : 

1/239) 

T. C. 
Jta.sba kanlık ,20 . 2 . 1971 

Kanunlar re Kararlar 
Telkih Dairesi 

Bask anhği 
Sayı: 71-173 i/1225 

.Millet .Meclisi Başkanlığına 

Maliye 'Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 .2 .1974 tarihlinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Grenel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakikini?, İKanun tasarısı» ve g-erekçe'si ile efki cetveller 
üslük lölarak .sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla larz ederini. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

(İBREKCE 

Birinci ve İkinci Madde : 
Beden Terbiyesi Bölıje ^Müdürlüklerinde ve bunlara bağlı ilçelerde yapılan denetimler ile fede

rasyonların yurt sathında düzenledikleri çeşitli sportil" faaliyetlerin izlenmesi ve denetimi gibi 
hizmetler için bütçeye kumdan yolluklar ihtiyaca göre. yetersiz kalmıştır. Beden Terbiyesi Bölge 
Müdürlüklerine ait davaların takibi anıacıyle bütçeye konulan ödeneklerle de ihtiyacı karşıla
mak mümkün olamamış, davaları takip eden avukatlara tahakkuk eden yollukları ödenememiştir. 

Haziran 1973 ayında spor faaliyetlerine, katılan, idareci ve sporcular için verilen yevmiyeler 
rr .100 oranında, artırıldığından bütçede mevcut yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları öde
nekleri yetersiz kalmıştır. Ayrıca, 1974 yatırım programlarında yer alan. çeşitli spor tesislerinin ar
sa, durumlarına ait bilgilerle ihtiyaçların mahallen etüt edilmesi ve yapımına bağlanan veya, in
şaatı devam etmekte olan spor tesislerinin teknik kontrolünün sağlanması amacıyle görevlendi
rilecek teknik personele ödenecek yolluklara ilişkin ödeneklerle ihtiyaçları karşılamak mümkün 
olamamıştır. 

Bu durumda,. Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinin, denetimi ve sportif faaliyetlerinin izlen
mesi için 10 000.- davaları takip eden avukatlar için 100 000.- yurt içi ve yurt dışı sportif faali
yetlere katılan idareci ve sporcular için 1 000 000.- ye teknik kontrolü sağlayan teknik personel için 
50 000.- lira olmak üzere, bütçenin çeşitli alt programlarında yer alan yolluklara ilişkin . harcama 
kalemlerinde cem'an 1 160 000.- liralık ödeneğe ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. 

4 
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Diğer taraftan, 2 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca yapılan intibak düzeltmeleri, 
8 sayılı Kanım Hükmündeki Kararname uygulamaları, 23 .7 .1973 ve 7/6897 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararıyla G7 Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü ihtiyacı iein ihdas olunan 1431 kadroya ya
pılan atamaların gerektirdiği personel giderleri ile ödenek yetersizliğinden dolayı ödenemeyen 
9 aylık maaş farkları için 24 594 581 liraya ihtiyaç, olduğu ve bu miktarm bölge müdürlüklerim' 
transfer edilmesi gerektiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca, kampların iaşe ve ibate giderleri, yayın alımları, giydirilme, teçhiz ve spor malzemesi 
alımları için federasyonların 1 000 000.- liralık ilâve ödeneğe ihtiyaçları olduğu anlaşılmış bu
lunmaktadır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün yukarıda ayrıntıları belirtilen ve aktarma ile karşılan
masına imkân bulunamayan eem'an 26 754 581.- liralık ihtiyacının ek ödenekle karşılanması zo
runlu görülmektedir. 

Üçüncü Madde : 
Eklenmesi derpiş olunan (26 754 581) liralık ödeneğin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin C3) kod numaralı (özel Gelirler' gelir türünün 
<\n kod numaralı (Hazine yardımı) kesimine ilâvesi gerekmektedir, 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 21 . 2 . 1974 

Esas No. : 1/59 
Karar No. : 9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyunılan (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) Maliye Ba
lkanı ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü. 

İlgililerden alman bilgiler ve gerekçede belirtilen hususlar dikkate alınarak Yapılan görüşme-
l e ı - - ' " - - " " - • • • - - - -

de 
l l g l ' U l J •''Uo.^^.ı.j.^j.ut A. J...L _L ,_, , <j y xıl J / U L ' ^ t O l J İ İ C XVW1± ILICHİ. l l l l I V K U 11İ11L İVCl-Ll £ CJ_U1V_ 'Ll ;lg 1 U U 1 1 U 1 1 t> ClHJ-l.L'^tt , JLKJ % '^ JLJLCt-

ziran ayında spor faaliyetlerine katılan idareci ve sporcular içnjn verilen yevmiyelerin c4 100 ar
tırılmak ve giderek 2 ve 8 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerin getirdiği yük ile memurların 
9 aylık maaş farklarından alacaklarının ödenek yetersizliği yüzünden ödenememiş olması Bakan
lığı müşkül durumda bırakmıştır. 

Bu defa getirilen kanını tasarısı ile bu ihtiyaçların karşılanması cihetine gidilmektedir. 
l üka rdak i gerekçe muvacehesinde tasarı Komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek maddele

rin müzakeresine geçilmiş, verilmesi öngörülen ödenekleri düzenleyen 1, 2. 3 ncii maddeler ekli 
ve cetvelleri yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 4 ve 5 ııci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 

İlgililerden alman bilgiler ve gerekçede belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan görüşme
lerde, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı ilçelerde yapılan denetimler ile fe
derasyonların yurt sathümla düzenledikleri çeşitli sportif faaliyetlerin izlenmesi ve denetimi ile 
ilgili yollukların 1973 yılı Bütçesine konulan miktarının kâfi gelmediği bunun yanında. 1973 Ha-

Sivas Manisa Adıyaman Eskişehir 
A. Durakoğlu D. Barutçuoğhı A. Vnsal A. A. Koksal 

Adana Ağrı Artvin Aydın 
8. Kılıç ' C. Erhan T. Altımkaya -V. $. Koç 

Cumhuriyet Senatosu (Sıra Sayısı ; 324) 



( İ S. Üye 
ıS. Babüroğ lu 

İmzada, bu lunamadı 

Çanakkale 
0. 0. Can eri 

Denizli 
TT. O rai 

İmzada, bu lunamadı 

Ed i rne 
7. Ertem 

Elâzığ 
/ / . Buz 

Elâzığ 
H. Kürül-d 

Erzurum 
H. Danışman 

Gaziantep 
Y. Öztnrhmeıı 

Giresun Giresun 
İ. E. Kılıçoğlu O. Yılmaz 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Gümüşhane. 
T. Yücel 

İçel 
L. Bilyen 

İstanl)ul 
A. .V. Öleni 

istanbul 
M. T üzün 

İzmir 
Y. Err/cneMon 

İzmir 
C. Karacjözoğlu 

İzmir 
A. K. Önder 

İmzada bulunamadı 

Kars 
M. Şâmiloğlıı 

İmzada, bulunanındı 

Kayseri 
(', Cebeci 

Kayser i 
/ / . Nahiboğlu 

Kocaeli 
k. Tokoğlu 

İmzada bulunamadı 

Konya 
Ö. Ölçmen 

İmzada, bulunamadı 

Konya. 
F Özlen 

İmzada bulunamadı 

K ü tah y a 
. 1 . M. Ablum 

Malatya 
M. VvliUnya 

Mala tya 
/ / . (iölire 

.Manisa 
/ / . Oh-CH 

Mardin 
M. A. Arıkan 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
M. Allmsoy 

İmzada, bulunamadı 

Ordu 
II. Taranoğlu 

Rize 
T. Doğun 

Sivas 
K. Kangal 

İmzada bulunamadı 

1 ck ı ruag 
Y. Alpaslan 

Tabiî Üye 
Ş. Ka raman 

İmzada bulunamadı 

Tokat 
//'. Abbas 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoylıı 

Uşak 
M. F . A tayu r t 

İmzada, bulunamadı 

Yozgat 
S. E. Er (/in 

Yozgat 
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HÜKÜMET! TASARISI 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Büt
çe Kanununu bağh cetvellerde değişikli]: yapıl

ması hakkında l;anun tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi dene] Mü
dürlüğü 1973 rıh Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde yazılı 
tertiplerine (20 754 581) liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde ile verilen 
("2-6 754 581) liralık ek ödeneğin ayrıntılı har
cama kalemlerine dağıtımı ilişik ("2'ı sayılı uy
gulama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE :î. — Beden Terbiyesi fi.-nel Mü
dürlüğü 197:*) yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli, cetvelin :"> kod numaralı (özel grdirhv' 
şi'elir türünün (1) kod numaralı (Hazine yardı
mı) kesimine (,2i) 754 581) lira eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye ve C4eiıç-
lik ve 'Spor bakanları yürütür. 

18 . 2 . 1-074 

BÜTÇE KARMA KOMiSY()xrxrx 
K A BEL E T T i (İL ME T rX 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 Yılı 
Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişikli]: 

yapılması huklnnda kanun teısarısı 

Madde 1. — Tasarının .1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddeyi aynen 
kabul edilmişti]*. 

Madde 3. — Tasarının f> ncü maddesi ayin 
kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen. 
kabul edilmlşiii'. 

Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Dışişleri Bakam 
T. Güneş 

Ticaret Bakanı 
F. Adat: 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Devlet Bakam 
Başbakan Yrd. 

N. Erbakan 
Adalet Bakanı 

»5- Kazan 
Maliye Bakanı 

D. Baykal 
Sağ. ve Sos. Y. Bakam 

S. Cîzrelioğlu 
Calışma Bakam 

Ö. Sav 

Devlet Bakam 
O. Eyüboğlu 

Milli Savunma Bakam 
II. Işık 

Millî Eğitini Bakam 
M. Üstünelağ 

Devlet Bakam 
İ. II. Birler 

İçişleri Bakam 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
O. Bir git A. Topuz 

D'elle. V( 
M. T. Mete 

< nün. ve Tekel Bakanı Oıda-Tar. ve Hay. Bakam 
M. Türkmenoğlu K. Özal 

Sanayi ve Tek. Bakam En. ve Tab. Kay. Bakam 
A. Doğru C. Kayra 

Köy İsleri ve Koop. Bakam Orman Bakam 
M. Ok A. Şener 

Spor Bakanı 

(.'uıuhurive-1 Senaios Sii-a Savısı : 324 ı 
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Tasarıya bağlı cetveller 
(1) Sayılı Cetvel 

Hizmetin Tertibi 

Eklenen 
A c ı k 1 a m a miktar 

Beden Terbiyesi Genel MûclürJüğü 
(A) 

101 CENEL YÖNETİM 
01 fST YÖNETİM VL KOORDİNASYON 

1 
001 ("s:t yönetim ve Koordinasyon 

200 Yolluklar 10 000 
02 DANİŞMA VE ARAŞTIRMA JlİZMLTLERİ 

1 
001 Danışma ve araştırma hizmetleri 

200 Yolluiklai' 100 000 
102 1 )ESTEK HİZMETLERi. 

12 BÖLGE İŞLURİ 
n 
•J 

00.1 Lül<>'e müdürlüklerine yardım. 
900 Transferler 24 591 581 

riTRK SPORLNLN İDAMLSİ VB ÇELİŞTİRİL 
111 MESİ HİZMETLERİ 

01 SPORTİF FAALİYETLER 
1 

001 Sportif faaliyetler 
200 Yolluklar 1 000 000 
400 Tüketim inalları ve malzeme alımları i 000 000 

SPOR TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ, YAPİM 
02 BAKIM VE ONARİMLARİ 

1 
002 Spor tesislerinin yapım, bakım ve onarımları 

200 Yolluklar 50 000 

Toplam 26 754 581 

Ctımlmriyet Senatosu (Sıra Sayısı .'324 



Hizmetin .tertibi 

- e -

Eklenen 
A e ı k ] a m a . miktar 

479 .Diğer özel malzeme alımları 30ü 000 
SPOR TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ, YAPIMI, 

02 BAKIM YE ONARIMLARI 
1 

002 Spor tesisleri yapını, bakım ve onarımları 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
212 Vıırt iei geçici görev yolluğu 50 000 

Toplam 26 754 5S1 
(2) Sayılı Cetvel 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlü ş-ü 
101 GENEL YÖNETİM 

01 ÜST YÖNETİM YE KOORDİNASYON 
1 

00.1 Üst yönetim ve koodinasyon 
200 Yolluklar 
210 Yurtiçi yollukları 
212 Yurt içi geçici görev yolluğu 10 000 

02 DANİŞMA YE ARAŞTIRMA IIİZMETLERİ 
1 Danışına ve araştırma bizınetleri 

001 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
212 Yurt içi geçici görev yolluğu 100 000 

102 DESTEK HİZMETLERİ 
12 BÖLGE İŞLERİ 

• > •_> 
001. Bölge müdürlüklerine yard,.nı 

900 Transferler 24 594 ÖSİ 
TÜRK SPORLNLN İDAMESİ YE GELİŞTİRİL 

111 MESİ HİZMETLERİ 
01 SPORTİF FAALİYETLER 

1 
00.1. Sportif faaliyetler 

200 Yolluklar 
210 Yurt ici vollukları 

Gumburivet Senatosu (Sıra Savısı : 324) 
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Hizmetin, tertibi 

: 3 

>, Eklenen 
A e ı k 1 a m a miktar 

212 Yurt iei 'geçici görev yolluğu 500 000 
220 Yurtdışı yollukları 
222 Yurt dışı geçici görev yolluğu 500 000 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
±20 Yayın alımları 50 000 
450 Yem ve yiyecek alımları 600 000 
470 özel malzeme alımları 
471 O iyim, 'kuşam alımları ve giderleri 50 000 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

CETVEL 

Tasarıva bağlı (1) ve (2) savılı cetveller aynen, kabul edilmistiı 

' « ' ^ • » » 9 « 

Toplam 26 404 '581 

Cumhuriyet Senatosu (Sıra Sayısı : 324) 




